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EN TAK FRA GRINDSTED GYMNASIUM
Lige siden rektor blev udnævnt i begyndelsen af juni måned 1961, ja endda
betydeligt før, har byens myndigheder sammen med Søndre Skoles lærere vist det

nye gymnasium en imødekommenhed, som gjorde godt. Det var naturligvis spæn
dende at se, hvorledes samarbejdet ville udvikle sig mellem ejeren og gæsten, der
i virkeligheden trængte sig på og tog plads fra andre. Lad det være sagt med det
samme, at forholdet mellem de to skolers lærere, der måtte dele både lokaler og
lærerværelse, har været forbilledligt. Det nødvendige lærerfællesskab har ingen
vanskeligheder budt på. En sådan begyndelse har vi jra Gymnasiets side grund til
at bringe en stor tak for. Og har vi søgt de lokale myndigheder om penge til den

moderne teknik, som nu en gang hører et dansk gymnasium til, da har vi fået
dem. Vi skal ikke glemme, hvor godt man fra alle sider hjalp os, da Gymnasiet
skulle tage sine første skridt. Selv om vi glæder os til at flytte over i den nye
bygning på den anden side Morsbølvej, så vil vi alligevel med lidt vemod tænke
tilbage på den første tid.
TAK!

GRINDSTED BOGTRYKKERI

INDVIELSEN
15. august 1961

Ted en højtidelighed i Søndre Skoles smukt pyntede gymnastiksal blev
v det nye gymnasium officielt budt velkommen til Grindsted. Til stede
var foruden elever og forældre en række prominente gæster med under
visningsinspektør Højby og fiskeriminister A. C. Normann i spidsen. Såvel
de lokale myndigheder som repræsentanter for de mange sognekommuner
deltog i indvielseshøjtideligheden. Skolens rektor og hans lærerstab fik
en så hjertelig modtagelse, som tænkes kunne. Der blev af Folkeskolens
lærere fra by og egn givet tilsagn om det bedst mulige samarbejde med
gymnasiet, og dette tilsagn blev gensvaret af rektor. Selve starten og
udsigterne for fremtiden blev så lovende, som tænkes kunne.
Højtideligheden indledtes med, at alle overværede flaghejsningen i
skolegården. Derefter samledes deltagerne i gymnastiksalen, hvor sogne
rådsformand A. Chr. Andersen bød velkommen på Sognerådets og Skole
kommissionens vegne. Sognerådsformanden udtalte bl. a.: »Vi har ønsket
at samles med mange af dem, der har bidraget til, at vi i dag kan indvi
det ny gymnasium i Grindsted samt dem, der nu skal bygge videre på
det grundlag, der er skabt. Vi har også ønsket at samles med de ny elever
og deres forældre. Det er for de unge og for deres og landets fremtid,
at vi bygger gymnasiet«. Derefter talte formanden for skolekommissionen
og gymnasieudvalget direktør N. Hjorth. Direktør Hjorth trak i sin tale
linierne op for Grindsted Gymnasiums forhistorie og sagde bl. a.: »Gennem
mere end ti år har vi arbejdet på at få planerne om et gymnasium realiseret,
og vi samlede et stort statistisk materiale, der beviste, at der var absolut
gode betingelser for, at et gymnasium i Grindsted kunne samle det for
nødne antal elever. Efterhånden som byen voksede, og antallet af skoleT
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pligtige børn derved blev større og større, følte vi, at vi måtte blive ved
at fremføre ønskerne om et gymnasium«.
Direktør Hjorth understregede derefter den betydning, Grindsted
Kost- og Realskole havde haft for byens skoleliv. Fra kommunen skulle
der siges tak for de opgaver, som Realskolen gennem tiderne havde løst.
Man kunne ønske, at den nye skolelov havde været formet sådan, at de
private skoler havde fået nok så megen indflydelse.
Videre sagde direktør Hjorth: »Vi fremførte bl. a. også, at vi, der
bor på disse egne, var henvist til at sende vore børn 40-50 km med
jernbanen for at nå et gymnasium, hvis man ikke foretrak at sende bør
nene på en kostskole. Jeg vil her ved denne lejlighed særlig takke for
manden for gymnasiekommissionen, den kommitterede fru Thorkild
Hansen. Ved skrivelse af 25. juni 1960 forelå undervisningsminister Jørgen
Jørgensens tilladelse til, at vi fra skoleårets begyndelse 1961 måtte på
begynde gymnasieundervisningen. De tidl. ministre Flemming Hvidberg
og Julius Bomholt har altid set med forståelse på spørgsmålet om et
gymnasium i Grindsted, og gennem årene har vi fået støtte fra vore
folketingsmænd i amtet, nemlig fiskeriminister Normann, folketingsmændene N. Chr. Christensen og Peder Ravn.«
»Det nye gymnasium skal ikke alene da:kke Grindsted kommunes
behov, men også en del af det opland, der ligger omkring Grindsted.
Så snart Grindsted havde fået Undervisningsministeriets tilladelse, stod
der et enigt sogneråd og en enig skolekommission bag en realisation af
planerne. Da Gymnasiet selvsagt ikke var påbegyndt, måtte vi indrette
lokaler i Søndre Skole, og der skal herfra i dag lyde en tak til skolens
ledelse og lærerkræfter for den velvillighed, som de viste det kommende
gymnasium. Jeg vil endvidere gerne takke undervisningsinspektør Højby
for forståelse i dette spørgsmål. Jeg ved, at undervisningsinspektøren har
medvirket til, at sagen fik den heldige gang gennem såvel gymnasie
kommissionen som undervisningsministeriet.«
Efter at have budt den nye rektor særlig velkommen, sluttede direk
tør Hjorth: »Med de stigende krav, som nutiden stiller, er det nyttigt,
at man i ungdommen søger den bedst mulige uddannelse. Igennem den
sidste menneskealder er det blevet sværere og sværere at begå sig i til
værelsen, og den stilling, vort samfund indtager, kræver, at vore unge,
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når deres uddannelse er endt, har tilegnet sig sådanne kundskaber, at vort
lands stilling i forhold til de øvrige nationer kan bevares. Jeg håber, at
den undervisning, der påbegyndes her i dag, må være et led i den dygtig
gørelse, som tiden kræver.«
Undervisningsinspektør Højby var næste taler, og han indledte med
at bringe en hilsen fra undervisningsminister Jørgen Jørgensen. Under
visningsinspektøren havde været glad for det friske initiativ, man fra
Grindsteds side havde vist for at skaffe hedens midtpunkt et gymnasium.
Undervisningsinspektøren fortsatte: »Vi kan ikke mere klare os med at
se på de hjemlige forhold; vi er med utallige tråde knyttet til den øvrige
verden. Udviklingen på vore gymnasier må derfor ikke ske ensidigt, og
bestræbelserne må gå ud på, at tilgangen til gymnasiet i et rimeligt om
fang må komme fra alle befolkningsgrupper. Vi må lære vore unge, at
rettigheder skal knyttes til pligt og ansvar — også over for den verden,
der er fyldt med reklame og propaganda.«
Efter undervisningsinspektørens tale sang forsamlingen en sang, som
i dagens anledning var forfattet af sygehusinspektør, tidligere sogneråds
formand H. C. Larsen. (»Mens høsten bjerges i lade, vi samles en festlig
stund«). Sangen tolkede et varmt og inderligt velkommen til hedens
gymnasium. Grindsted Gymnasium, der for en stor del skylder sygehus
inspektør H. C. Larsen sin tilblivelse, takker hjerteligst sygehusinspektøren
for hans indsats og gave.
Dernæst talte rektor og udtalte bl. a.: »Det vil altid være en stor og
betydningsfuld dag, når en ny skole indvies til opdragelse og uddannelse
af en egns unge, og det er en vidunderlig, men også samtidig en meget
krævende opgave, der bliver lagt på den nye leders skuldre.« — »Et
samarbejde mellem Folkeskole og Gymnasium er en nødvendighed. Begge
skoler har deres betydningsfulde mission, og alle må arbejde på lige
hammel i samarbejdets ånd.« — »Det, som skolen i dag så stærkt savner,
er et effektivt samarbejde med forældrene. Alt for ofte giver de misfor
ståelser, der opstår med børnene som mellemled, anledning til mistillid og
bitterhed — netop fordi parterne ikke kender tilstrækkeligt til hinanden.«
»Man hører ofte en gammel latinsk sentens anvendt som motto for
skolen. Den lyder sådan: »Non scholæ, sed vitæ discimus«: det er ikke
for skolen, men for livet, vi lærer. Skolen er ikke et mål i sig selv, men
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et middel til at dygtiggøre ungdommen til livet. Derfor må skolens form
og indhold variere fra generation til generation for at tilpasses samfundets
krav. Disse ændres i overensstemmelse med forandringerne i tidens ideologi
og folkets sociale og politiske struktur. ... Vejen til den højeste uddan
nelse må åbnes for alle, der har evne, vilje og karakter til at gå den.
Dette sidste må ikke glemmes. Det er ikke nok, at et menneske kan lære
et stof og tage eksamen — at han er vel udrustet intellektuelt, hvis hans
karakteregenskaber er ringe. Skulle jeg derfor udtrykke, hvad der er
skolens mål, ville jeg sige det sådan: det er at gøre eleverne til selv
stændigt tænkende og handlende individer og nyttige samfundsborgere. ...
Hensynet til teknikken betyder også, at det undervisningsstof, der har
direkte nytteværdi, bliver favoriseret frem for det stof, der indeholder
de mere uforklarlige menneskelige værdier. Selvfølgelig skal skolen give
kundskaber, for de er nyttige, men — for at citere Aristoteles: »Overalt
kun at søge det nyttige, sømmer sig ikke for fribårne mænd.« ... Skolen
må stræbe efter at udvikle de unges evner til målbevidst arbejde og til
samarbejdets vanskelige kunst.« —
Skolens sangkor under ledelse af organist Johansen underholdt med
et par smukke sange, og adskillige fællessange blev sunget. — Derpå
serveredes der vin og kransekage til de mange gæster.
Efter indvielseshøjtideligheden i Søndre Skoles gymnastiksal samledes
ca. 80 indbudte gæster til frokost på Grand Hotel. Her præsiderede
gymnasieudvalgets formand, direktør N. Hjorth. Mange havde ordet for
at hylde det ny gymnasium, bl. a. fiskeriminister Normann, undervis
ningsinspektør Højby, rektor Ahm, rektor Vestergaard, amtsfuldmægtig
Kondrup, pastor Poulsen, redaktør C. Christensen samt en række af
omegnens sognerådsformænd og skoleledere.
Redaktør C. Christensen, fhv. sognerådsformand, bragte som den,
der først havde rejst tanken om et gymnasium i Grindsted, sin lykønsk
ning til, at gymnasiet nu var der. Han takkede direktør Hjorth som den,
der siden har fulgt arbejdet op.
Også for redaktør C. Christensen bøjer Grindsted Gymnasium sig
i taknemmelighed.
Direktør Hjorth takkede for alt det fremførte til støtte for den nye
egnsopgave.
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DEN NYE GYMNASIEBYGNING
Sogneråd overdrog arkitekterne Arne Gravers og Johan
Richter, m. a. a., at udarbejde projekt til gymnasiet og nedsatte et
tilsynsførende byggeudvalg med direktør N. Hjorth som formand. —
løvrigt ser byggeudvalget sådan ud:
bindsted

Direktør N. Hjorth (formand),
sognerådsformand A. Chr. Andersen,
overassistent Gyldenløve,
kommuneingeniør K. Jacobsen,
kæmner E. Madsen,
fuldmægtig Goldschmidt, undervisningsministeriet,
arkitekt Føste, boligministeriet,
rektor Fr. Frederiksen.

Der regnes med en samlet byggetid på ca. 2 år, således at det i
november startede byggeri skønnes tilendebragt fuldstændigt i sommeren
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1963. Dog stoler man på at kunne tage visse faglokaler i brug allerede
til jul 1962. På grundlag af en i sommerens og efterårets løb afholdt
række møder drøftedes ændringer i projektet og visse tekniske detaljer.
Form og tidspunkt for licitationerne blev bestemt, og efter licitationernes
afholdelse blev de enkelte entrepriser fordelt. Senere vil de nye idræts
anlæg på den søndre side af Morsbølvejen komme til.
Man har valgt den smukkest tænkelige grund til gymnasiebygningen,
nemlig det gamle stadion og det tidligere svømmebassin. Nord for ter
rænet breder engene og åen sig med Grindsted bykerne bagved. Dog lig
ger det nye gymnasium mindre end 10 minutters gang fra byens centrum.
Gymnasiebygningen opføres som en étetages atriumbygning; klasse
lokaler, gange, samlingsplads, spisepladser, faglokaler og festsal er placeret
uden om atriet. Gymnastiksale samt boliger til rektor og pedel opføres
som særskilte bygninger. Skolen bliver et fagklassegymnasium.
Fagklasseskolen skal afløse den gamle velkendte hjemmeklasseskole,
hvor hver enkelt klasse havde sit lokale, hvor den modtog en stor del
af sin undervisning, og som den havde ansvaret for. Nu bliver det sådan,
at alle fag får deres særlige lokaler. Det siger sig selv, at hvor man som
i fagklasseskolen har alle fagets hjælpemidler lige ved hånden, kan der
præsteres det ypperligste med hensyn til tilbundsgående og anskuelig
undervisning. Bogbestanden fra det særlige bibliotek vil i så vid udstræk
ning som muligt blive anbragt i de respektive faglokaler.
Tøj og tasker vil blive anbragt i centralgarderoben, og her skal
bøgerne hentes og bringes tilbage igen i dagens løb. Der vil ikke mere
være noget, der hedder tasker i klasserne.
Skolegården vil blive erstattet af en elevhave. Den nye byggeform
stiller krav til ansvarsfølelsen hos såvel lærere som elever. Men vi får i
Grindsted en smuk og god skole, og den vil vi værne om.
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Adjunkt René Jensen, rektor, kandidat Erik Jensen
Organist P. Johansen, adjunkt T. Stubdrup, magister Paul-Erik Hansen, kommunelærerinde fru E. Bentzon

UNDERVISNINGEN
Lærerne

Fagenes fordeling mellem lærerne liar i det forløbne år været følgende:

Rektor Fr. Frederiksen:
Dansk (Is, Im). Engelsk (Is)...............................................

14 timer

Magister P. E. Hansen:
Historie (Is, Im, IRa, IRb, 7bi, 7ba, 7aa). Latin (Is). Old
tidskundskab (Is, Im). Tysk (Im). SSA (Is, Im)............... 26 timer

Adjunkt René Jensen:
Matematik (Im, IRb). Fysik (Im, IRb)............................ 21 timer
Adj. asp. Tom Stubdrup:
Kristendomskundskab (Is, Im, IRa, IRb, IRc, 7bi, 7bs,
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7ba, 7bt). Fransk (Is, Im). Geografi (6a). SSA (Is + m pi.,
Is+ m dr., lRa4-b-|-c pi., IRa-f-b + c dr.). Valgfri
fag (8a)................................................................................. 28 timer
Kandidat Erik Jensen:
Tysk (Is, 1Ra, IRb, 7bi). Engelsk (1 Rc).......................... 22 timer
Organist P. Johansen:
Sang (Is, Im, IRa, IRb).............................................

5 timer

Delingsfører Å. Iversen:
Dr.gymnastik (Is, [Im], IRa [IRb])..................................

4 timer

Kommunelærerinde fru E. Bentzon:
Pi.gymnastik (Is, [Im]). Kemi (Im). Regn. (IRa).............

11 timer

Kommunelærer Carner Bentzon:
Naturh. (IRa, IRb). Tegning (IRa, IRb)........................

6 timer

Viceinspektor Aage Elm:
Engelsk (IRa, IRb) ............................................................

8 timer

Overlærer Søren Hansen:
Dansk (IRa).............................................

5 timer

Kommunelærer J. V. Jensen:
Geografi (IRa) ....................................................................

2 timer

Hush.lærerinde frøken G. Larsen:
Husg. (IRa + b pi.)............................................................

2 timer

Kommunelærer E. Nielsen:
Dansk (IRb). Geografi (IRb).............................................

7 timer

Delingsjører frøken Ida Christensen:
Gymnastik (lRa-|-b pi.).....................................................

2 timer
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Den 3. juni 1961 ansatte Undervisningsministeriet lektor ved Kalund
borg Gymnasium cand. mag. Fr. Frederiksen som rektor ved Grindsted
Gymnasium fra den 1. juli at regne.
Den 1. august 1961 ansatte Grindsted Sogneråd og Ribe Amts
Skoledirektion følgende som lærere ved Grindsted Gymnasium: Som
adjunkt mag. art. Paul-Erik Hansen, som adjunktaspiranter cand. mag.erne
Ruth Rytter-Jensen og Tom Stubdrup, alle Aarhus. Endvidere ansattes
som midlertidige timelærere og vikarer i gymnasieundervisningen skole
inspektør ved Søndre Skole i Grindsted Max Nielsen, inspektør ved
Grindsted Kost- og Realskole, cand. psych. Poul Borking, kommune
lærerinde fru Elise Bentzon, organist Poul Johansen og delingsfører Aage
Iversen. En væsentlig del af timerne i IRa og IRb skulle betjenes af
lærere udlånt fra Søndre Skole, Grindsted.

Fra den 22. september til kalenderårets slutning fungerede under
skoleinspektør Max Nielsens sygdom stud, scient Ole Stausholm, Aarhus,
som lærer i fysik i Igmn., samt i mat. og fysik i IRb.
Fra den 1. december har magister Paul-Erik Hansen fungeret som
vikar i engelsk i Im.

Den 1, januar 1962 ansattes som overenskomstlønnet adjunkt cand.
mag. Leif René Jensen fra V. G. T. — Adjunkt Rene Jensen overtog alle
matematik- og fysiktimer i Igmn. samt IRb. Samtidig afløstes inspektør
cand. psych. Poul Borking fra sin virksomhed ved Grindsted Gymnasium.
Den 31. januar 1962 blev adj. asp. cand. mag. Ruth Rytter-Jensen
afskediget på grund af sygdom, og i hendes sted ansattes som 1. dels
kandidat stud. mag. Erik Jensen fra København.
Fra 1. august 1962 er adjunkterne Ove og Elizabeth Ørsnes, Høng
Gymnasium, udnævnt til adjunkter ved Grindsted Gymnasium. Endvidere
har stud, polyt. Knud Erik Jensen, Kalundborg, fungeret som vikar under
forskellige kollegers sygdomsperioder i IRa og IRb i tiden fra '/to—3I/s d.a.
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SÆRLIGE HVERV
AÆagistek Paul-Erik Hansen er skriftlig inspektor og rektors stedfor
træder. Ydermere sorterer boginspektors arbejde under magister
Hansen. Adjunkt asp. Tom Stubdrup er gårdinspektor, mens de øvrige
inspektionshverv, såsom bibliotekar, indre inspektor og kvindelig inspek
tor er tildelt lærere på Søndre Skole, hvor Gymnasiet i øjeblikket har
til huse.
Opbygningen af samlingerne i fysik og kemi for gymnasiet forestås
af adjunkt René Jensen og kommunelærerinde fru Bentzon. En tilsvarende
opgave har adjunkt Ørsnes for faggruppen geografi, geologi, biologi og
fysiologi og organist Johansen for sang og musik.
Magister Paul-Erik Hansen har i år ledet instruktionen af den årlige
skolekomedie.

ELEVERNE
Ted skoleårets begyndelse 1961 havde gymnasiet 82 elever. I skoleårets
v løb er der optaget 2, hvorefter elevtallet pr. 1. maj 1962 er 84.
Deraf 34 drenge og 50 piger. I gymnasieklasserne går 19 drenge og 22
piger, ialt 41. I realklasserne 15 drenge og 28 piger, ialt 43.
Af samtlige elever er 37 fra kommuner uden for Grindsted, 47 fra
Grindsted kommune. En * ved en elevs navn angiver, at vedkommende
kommer fra en anden kommune.
T

IRa (klasselærer: overlærer Søren Hansen)
1.
2.
3.
45.
6.
7.
8.
9.
10.
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Søren Ole Brorsbøl
Erling Engedahl
Johan Christensen
Poul Brændgaard Laursen
Tage Oehlenschläger
Walther Völcker
Anna-Marie Andersen
Betty Andersen
Ruth Bente Andersen
Krista Christensen

2/io~46
8/i2-46
9/9-46*
28/9-46
15/4~47
21/^45*
9/6-46
28/g-46
i2/4-47
29/4-47

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Lis Søgård Christensen
Lisbet Christiansen
Tove Stubkjær Hansen
Tove Hansen
June Holt Knudsen
Birgit Kjærsgaard Nielsen
Anni Møller Pedersen
Birthe Præstegaard Pedersen
Hanne Sander Sørensen

2Vr47
13/12-47
M/io-46
28/.,-4 7
3%-45
5/4-46
S0/u-46*
18/4-46
12/12-46*

1 Rb (klasselærer: kommunelærer Ernst Nielsen)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Kurt Bjerre
Leif Hansen
Svend Åge Jakobsen
Jens Jørgen Jensen
Pauli Jensen
Kristen Nielsen
Mogens S. Nielsen
Niels Ivar Nørgaard
Ebbe Mach Pedersen
Bolette Eskildsen
Lone Falck
Bente Flyman
Gerda Hansen
Karin Solvang Hansen
Inge Birk Jensen
Karla S. Kristensen
Ulla S. Madsen
Anna Marie Mathiesen
Helle K. Nielsen
Jørdis Miiller Nielsen
Tove Irene Pallesen
Bodil Pedersen
Karen M. Sørensen
Kirsten Værge

12/5-47
2/6-47
24/5-47
8/0-47
17/<r47
i/i-47
28/10-47
24/8-46

ls/,-47
12/s-46
20/2-47
W/s-47
7/l-47
27/s-46
17/s-47
ai/j-47*
27/6-47*
9/r47*
8/4-47
25/J-47
4/8-46*
2/1-46*
2/1-47
28/.,-47

Igns (klasselærer: magister Paul-Erik Hansen)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Niels Ole Døssing
Mogens Chr. Hjorth
Ole Housted
Peter Michael Tjerring
Ingerlise Andersen
Hanne Christiansen

21/4-44*
10/4-44
17/o-45*
17/o-45*
31/12-43
28/1-45
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ellen Margrethe Grove
Birgit Elton Jensen
Sonja Mølgaard Jensen
Inger Margrethe Johansen
Anne-Mette Kjær Lauritzen
Ilse Mellemkjær
Birthe Hyldgaard Nielsen
Alice Pedersen
Kirsten Refnov
Grethe Rix
Karin Lerbech Sørensen

19/4-44*
24/7-45*
18/12-44*
1"/b-43
14/10-45*
8/10-44*
13/2-45*
21/9-44*
7/4-46
10/4-45*
1/4-45

Igmn (klasselærer: adjunkt Tom Stubdrup)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Jan Andersen
Kjeld Eriksen
Ole Møller Frederiksen
Poul Bjarne Hagelskjær
Ernst Midtgaard Hanssen
Hans Kruse Hansen
Hans Aage Horsted
Niels Høj
Jørnn Ladegaard Jensen
Niels Kjærgaard
Alex Lind
Finn Hørup Nielsen
Per Essebo Olsen
Jens Peter Sørensen
Knud Erik Sondergaard
Dorte Cohrt
Inger Eskildsen
Ebba Noe Geertsen
Bodil Ingegerd Hennelund
Mette Marie Larsen
Bente Borg Pedersen
Birthe Sondergaard
Anna Sørensen
Kathrine Sørensen

9/7-44*
2»/3-44
5/12-44*
29/7-44*
23/u-44*
6/;-45*
w/7-43*
3/3-44*
4/io-44
19/.,-44*
27/7-44*
7/4-45*
21/.2-44
17/7-44
15/8-44*
28/7-46
7/1 ,-43
0/2-45
10/7-45
lo/i-45
7/0-45
20/2-45
11/10-44
28/10-42

Følgende elever fungerer som præfekter:
Gangene:
Niels-Ole Døssing, Igns.
Drengetoiletterne: Peter Tjerring, I gns.
Pigetoiletterne:
Kirsten Refnov.
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ÅRETS ARBEJDE
Religion

Is og Im: {Stubdrup). Oversigt over religionerne. Arisk religion vedatiden.
Hinduismen. (Erik W. Nielsen: De store verdensreligioner).
IRa: {Stubdrup). Afsnit af Tolderlund-Hansen: Den danske folkekirke.
(Gennemgang af pjece om Grindsted kirke).
IRb: {Stubdrup). Afsnit af Tolderlund-Hansen: Den danske folkekirke.
Dansk
Is og Im: {Rektor). Falkenstjerne & Borup Jensen I ... til Holberg. Hol
berg: Erasmus Montanus. — Charles Dickens: Pickwickklubben. —
»15 historier fra vor egen tid«. — Henry Karlsson: Dansk grammatik.
— Svensk efter Agerskov og Nørregaard. — 15 danske stile. Elev
foredrag over forskellige værker. — Litteraturhistorie: Sv. Norrild:
Dansk Litteraturhistorie.
IRa: {Søren Hansen). Hansen og Heltoft: Dansk læsebog III.
Folkeviser. — Jammers Minde. — Faderen og Hist, om en moder. —
Kingo. — Brorson. — Grundtvig. — Ingemann. — Holberg og Den
pol. kandestøber. •— Den to gange hængte tyv. — Skriftemålet. •—•
Blicher: Digte; Hosekræmmeren; Morten Borup. — Tre jydske hjem
stavnsdigtere. — I Lendum Klit. — Ane og koen. — Henrik og Else.
— Elverhøj. Kursorisk læst: Afsnit af Sønden for Kongeå. — Trods
Racehad. — Mit land, mit sprog. Skjoldborg: En stridsmand. Bjørn
son: En glad gut. Moderne prosastykker. Evald Jensen og Noesgaard:
Skriftlig dansk. Øvelsesstykker i dansk sproglære. Diktater, genfort.,
referatstil og fristil. En opgave pr. uge. Svensk: Folke Roikjer »Svensk
læsning for mellemskolen«: Gudsfreden.
IRb: {Ernst Nielsen). Hansen og Heltoft: Dansk læsebog. De danske folke
viser. Leonora Christine Jammersminde. Johs. Evald. Bjørnstjerne
Bjørnson: Faderen. H. C. Andersen: Historien om en moder. Thomas
Kingo. ■— Grundtvig. — Ingemann. Ludvig Holberg: Den politiske
kandestøber. J. H. Wessel: Hundemordet. J. Baggesen: Den to gange
hængte tyv. H. Hertz: Skriftemålet. H. Pontoppidan: Den første
gendarm. St. St. Blicher: Fødelandet. — Præludium. — Farvel Marie.
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— Hosekræmmeren. Johan Skjoldborg. — Aakjær. — J. V. Jensen.
Skjoldborg: I Lenduni Klit. Aakjær: Jylland. J. V. Jensen: Ane og
koen. Chr. Winther: Henrik og Else.
Svensk: Lagerlof: Gudsfreden. Kursorisk læsning: Skjoldborg: En
stridsmand. H. C. Andersen: Bornholm. Sønden for Kongeå. Ibsen:
En broder i nød. H. Bang: Dannevirkenatten. Skriftlig dansk: E. Jen
sen & Noesgaard: Skriftlig dansk og øvelsesstykker i dansk sproglære.
Diktat, genfortælling, læsestile, referatstile og fristile. (En af delene
ugentlig).

Engelsk

Is: {Rektor). Rosenmeier: A Modern Eng. Omnibus: 1] A Fortnight in
September. — 2] Good-bye Mr. Chips. — 3] Fishing is the Opposite
of War. The Dickens Reader, p. p. 1-57. — Two Centuries of English
Poetry: pp 12-15, 17-23, 23-27, 30-36, 40-47. — A Contemporary
Reader pp 8-27, 39-53. B. Jürgensen: American Short Stories i udv.
— Stiløvelse: Brier: I - II, stk. 1-60. Herløv: Eng. grammatik. Gen
fortællinger & oversættelse.
Im: {P.-E. Hansen). Hebe Spaull: »The World Since 1945« og stk. 1-7.
Engelsk I for gymnasiet af Friis Hansen & Nielsen. Udvalgte afsnit
af Lucas »A Wanderer in Rome« og Laurence Scarfe: »Rome«.
IRa: {Elm). English of today, H. Ring Hansen, F. T. Mouridsen, stk.
1-2-5-6-10-20-22.
IRb: {Elm). Samme bog som IRa, stk. 1-2-5-12-20-22-23.

Tysk

Is: {Erik Jensen). Deutsche Kultur und Charakterbilder, s. 7-62. Moderne
ty. Noveller (Gad), s. 5-75. G. Keller: »Kleider machen Leute«. Digte:
Bürger: Lenore. Goethe: Heidenröslein, Der König in Thule, Adler
u. Taube, Erlkönig. Eichendorff: Das zerbrochene Ringlein. Stil
øvelse: Gad & Moe, stk. 1-59 (a og b stk.) samt 115-25; dertil en
ugentlig hjemmestil.
Im: {P.-E. Hansen). Samtlige tekster i Gads »Moderne tyske noveller«
og udvalgte afsnit af Bomans »Römische Impressionen«.
IRa og IRb: {Erik Jensen). Carl Gad, Tysk læsebog I.
18

Fransk
Is og Im: (Stnbdrup). Johanne Bettmann & Marie-Louise Eloir: Lær fransk
og glosehæfte til samme.
Lafin
Is: (P.-E. Hansen). Gertz: Cæsars Gallerkrig 1. bog 1-15 og 23-29. 2.
bog 1-3, 28 og 34-35. 3. bog 1-12 og 16-29. 4. bog 1-16 og 18-38.
5. bog 1-2 og 8-54. Grammatik og syntaks efter Kragelund.

Oldtidskundskab
Is og Im: (P.-E. Hansen). Iliaden, 1., 2., 3. og 6. sang. Odyssé 6. og 11.
sang. Herodots Kong Kroisos. Kunst efter Kragelund.

Historie
Is og Im: (P.-E. Hansen). Verdenshistorie til 1500 (efter Arentoft) og
Nordens historie til ca. 1500 (efter Ilsøe). Plinius’ breve. Billedudvalg
fra Ægypten, Assyrien, Grækenland og Rom.
IRa og IRb: (P.-E. Hansen). Perioden 1500-1815 (efter L. Schmidt).

Geografi
IRa: (J. V- Jensen). W. F. Hellner: Jorden og mennesket.
IRb: (Ernst Nielsen). Som IRa.
Biologi
IRa og IRb: (Carner Bentzon). Stofområde: Planter og dyr fra det åbne
land og haver. Undervisningsvejledningens typevalg er med enkelte
ændringer fastholdt. Undervisningsform: Elevforedrag, opgaveløsning
på grundlag af præparater, billeder og håndbogstekster, gruppearbejde
omkring et udsnit af stofområdet behandlende den biologiske sammen
hæng mellem tre typer (regnorm, muldvarp og hermelin) og endelig
klasseundervisning.
Håndbøger: Vort lands dyreliv. A. Ditlevsen: Zoologi for seminarier
I og II. Dyrene, deres liv og arbejde, plante- og dyreliv for folke
skolen. F. W. Brændstrup: Fra dyrenes stier. Lieberkind: Dyrenes
verden. Serien: Vi forsker selv. T. Wolff: Årets gang i naturen.
Europas fugle o. fl.
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Legemsøvelser (drenge)

Is og Im: (Å. Iversen). Vinterhalvåret gymnastik og boldøvelser. Sommer
halvåret træning til idrætsmærket, atletik, fodbold, håndbold; desuden
har vi deltaget i et stævne i Ølgod, og ind imellem har vi haft kon
kurrence med Grindsted Realskole. Følgende har bestået idrætsmærke
prøverne: Knud Erik Søndergaard, guld m. emalje; Kjeld Eriksen,
guld m. emalje; Alex Lind, guld.
IRa og IRb: (Ä Iversen). Vinterhalvåret gymnastik, boldøvelse, gymnastikmærkeprøve. Sommerhalvåret fodbold, håndbold, fri idræt. Vi har
deltaget i kornn, sk. idrætsstævne. Følgende elever i IRa har bestået
idrætsmærkeprøverne: Erling Engedahl, guld; Johan Christensen, guld
m. emalje; Poul Brændgaard Laursen, sølv m. emalje; Walther Völcker,
guld; Tage Oehlenschläger, guld. — IRb: Niels Ivar Nørgaard, guld;
Mogens Smedegaard Nielsen, guld.
Legemsøvelser (piger)

Is og Im: (Fru Bentzon). I vinterhalvåret fritstående øvelser, redskabs
øvelser, boldtræning og specialøvelser i bevægelses- og løfteteknik.
I sommerhalvåret atletik og langbold.
IRa og IRb: (Irla Kristensen). I vinterhalvåret fritstående øvelser og red
skabsøvelser. I sommerhalvåret langbold og specialtræning.
Kvindelig husgerning

1 Ra og 1 Rb: (Husholdningslærerinde frk. G. Larsen). Ernæringslære, hus
holdningsregnskab, forsøgskogning. Middagsplaner med efterfølgende
familieundervisning og kostberegning.

Sløjd

IRa og IRb: (H. Ravn). Fugning, aim. sinkning, halvskjult sinkning,
udhuling.
Formning
IRa og IRb: (Garner Bentzon). Dekorativ tegning: Teori: Simple kom
positionsregler: Gentagelse, bordure symmetri om en og flere akser:
stil og stilbrud. Teknik: Kalejdoskop, tusch
redispen, tapateknik,
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tohåndstegning med oliepastel. Billedmageri: Forestillinger- og iagt
tagelsestegning. Teori: Simple kompositionsregler (diagonaler, halve
ringslinier, cirkel, ellipse, det gyldne snit) og tekniske instruktioner,
desuden claire obscure og udvikling fra naturalisme til abstraktion.
Teknik: blyant, tusch + pen, lavering, valeurmaleri i sort-grå-hvid
vokspastel, billedmageri med farver i voks- og oliepastel, papirklip i
sort-gråt-hvidt.
Rumlig formning: Papmaché som fagillustrering. Motiv: Dyr i et
landskab. I tilknytning hertil biologiske opstillinger. Opgaverne løstes
som gruppearbejde. Undervisningsform: Klasseundervisning, indivi
duel undervisning og gruppeundervisning. For at komme den enkelte
elevs behov så nær som muligt blev der lagt størst vægt på den
individuelle arbejdsform. Udstillinger: Hver uge har der været afholdt
udstilling af færdige elevarbejder til inspiration, diskussion og kritik.
Hvor det har været muligt, er der blevet draget paralleller til voksen
kunsten.

Matematik og regning
Im: {René Jensen). H. J. Pihl og P. Rubinstein: Lærebog i Matematik I
(1946). H. J. Pihl og Rubinstein: Opgaver for det matematiske Gym
nasium I. Erlang: Firecifrede logaritmer. 1 opgavesæt ugentlig — 1
kontrolleret prøve ugentlig.
IRa: {Fru Bentzon). C. C. Andersen, S. A. Bo, Gunnar Nielsen & J.
Daugaard Sørensen: Regning og aritmetik, side 1-168. Poul Marcussen: Geometri for mellemskolen, § 45—§ 100.
IRb: {René Jensen). Som IRa. 1 opgavesæt ugentlig.

Fysik
Im: {René Jensen). Eriksen: Fysik for gymnasiet I. Eriksen: Astronomi
for gymnasiet, s. 1-50. Fysiske øvelser: 1. Faste stoffers udvidelses
koefficient. 2. Petroleums udvidelseskoefficient bestemt ved pykno
meter og delatometer. 3. Varmefylde for messing og jern. 4. Petro
leums varmefylde. 5. Isens smeltevarme. 6. Vands fordampningsvarme
ved 100°. 7. Kogning ved lavt tryk. 8. Kogning ved højt tryk (Pa
pins gryde). 9. Mættede dampes tryk. 10. Boyle-Mariottes lov ved

21

Meldes rør. 11. Strømforgrening. 12. Et elements konstanter. 13.
Glødetrådens modstand. 14. Modstand i elektrolyter. 15. Substitu
tionsmetoder. 16. Kompensationsmetoden. 17. Varmeenhedens meka
niske ækvivalent. 18. Bevægelseslærens grundlove bestemt ved Leybolds kørebane. 19. Torsion v. Schürholz snoningsvægt.
K. G. Hansen, F. Hjerting, R. E. H. Rasmussen: Fysiske opgaver for
gymnasiet.
IRa: (H. Ravn): J. K. Eriksen: Fysik for mellemskolen II. Mekanisk
fysik II. Elektricitet II. Rasmussen og Simonsen: U. kemi 25-55.
IRb: (René Jensen). J. K. Eriksen: Fysik for mellemskolen II, s. 1-49.
U. kemi 25-55.
Kemi
Im: (Fru Bentzon). Rancke Madsen: Lærebog i kemi, s. 1-93.

Skrivning
IRa: (Søren Hansen). Herman Larsens system. Forskrift og afskrift af
litteraturstykker.
IRb: (Ernst Nielsen). Som IRa.

Sang
Is og Im: (Organist Johansen). Øvelser i nodelæsning i forbindelse med
indstudering af nyere melodier stort set efter højskolesangbogen.
Nodeværdier i forbindelse med rytmeøvelser. Melodidiktat. Eleverne
nedskriver en for klassen forespillet lettere melodi: (Melodi og rytme).
Gennemgang af symfoniske orkesterværker, hvortil eleverne i forvejen
har fået udleveret et duplikeret eksemplar af værkets hoved- og side
temaer, som de inden gennemspilningen af grammofonpladen selv har
sunget og banket rytmen til. Komponistens vigtigste data samt be
givenheder omkring værkets tilblivelse er forklaret inden aflytning af
værket. De forskellige perioder af dansk folkesang er belyst til vor
egen tid. Stemmepleje, syngeteknik, derunder placering af elevernes
stemmer indenfor sopran, alt og baryton. Enkelte timer med flerstem
mig korsang i ovennævnte besætning. Et mindre, frivilligt kor er lige
begyndt at øve 1 time ugentlig.
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IRa: {Organist Johansen). Nodelære. Øvelser i de forskellige former for
melodibevægelse: a) at opfatte ved hjælp af ørene, b) at synge efter
noderne. Nodeværdierne i forbindelse med rytmeøvelser: a) grund
rytme. b) melodirytme. Tonearter. Dur og moll. Hovedvægten læg
ges på eenstemmig fællessang efter højskolesangbogen med klaveraccompagnement.
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TIMEFORDELINGSPLAN
for Grindsted Gymnasium i skoleåret 1961-62
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Faget geografi er med 2 ugentlige timer efter indhentet dispensation
taget ud af I.g’s skema for skoleåret 1961-62. Endvidere er på grund
af særlige lokaleforhold gymnastiktimernes tal nedskåret fra 4 til 2
for hver klasse. De på denne måde ledigblevne 4 timer er anvendt
således: én ekstratime i engelsk og tysk hos de nysproglige, én ekstra
kemi- og en ekstra matematiktime hos matematikerne + en ekstra sang
time og én ekstra ssa-time for hver af de to I.g’er.
2) For skoleåret 1962-63 vil der blive undervist i faget geografi i 4
ugentlige timer i stedet for 2.
3) For 1R gælder det, at skrivetimen er indeholdt i timetallet 5 under
dansk.
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AF SKOLENS DAGBOG
1961
10. AUGUST var der optagelsesprøve for 16 aspiranter til den matematiske
afdeling og 8 til den nysproglige. Af disse optoges ialt 5 matemati
kere og 4 nysproglige, således at det samlede elevtal i Igns. blev 17
og i Igmn. 24.
15. AUGUST indviedes Grindsted Gymnasium ved en højtidelighed på
Søndre Skole. Skemaskrivningen var tilendebragt dagen i forvejen.
Se under »Indvielsen af Grindsted Gymnasium«.
16. AUGUST begyndte undervisningen på Søndre Skole.

23. AUGUST lærermøde om ordningen af gårdvagtspørgsmålet i Søndre
Skoles og Gymnasiets fælles skolegård.
29. AUGUST møde i Brande mellem forældrerepræsentanter derfra og
Grindsted skolekommissions formand, direktør N. Hjorth og rektor,
for drøftelse af privat busforbindelse for gymnasiesøgende elever fra
Brande.

5. SEPTEMBER deltager udvalgte drengehold fra gymnasiets klasser:
IRa, IRb, Igns og Igmn i idrætsstævnet i Ølgod.
9. SEPTEMBER var der månedslov.
12. SEPTEMBER skoleidrætsstævne i Grindsted med deltagelse af IRa og
IRb.

19. SEPTEMBER holdt rektor ved morgensangen i skolegården mindetale
over F.N.’s generalsekretær Dag Hammerskjold.
20. -21. SEPTEMBER havde Gymnasiet besøg af skolelæge Dagmar Hald
for mantoux-prøve af gymnasiets elever.

23. SEPTEMBER besøgtes Gymnasiet af redaktør Holger Christensen fra
»Jyllands-Posten«. Formålet var en artikel om et nyt gymnasiums start.
25

28. SEPTEMBER tuberkuloseundersøgelse ved røntgenvogn.

3. OKTOBER erhvervsvejledning for IRa og IRb.
12. OKTOBER licitation vedr. gymnasiebyggeriet.

15.-21. OKTOBER efterårsferie.
24. OKTOBER fortalte magister Paul-Erik Hansen i gymnastiksalen for
Søndre Skoles og Gymnasiets elever om De Forenede Nationer i an
ledning af F.N.-dagen.
27. NOVEMBER månedslov.

28. -29. NOVEMBER besøges Gymnasiet af mr. Harold Young, der over
tog en væsentlig del af engelsktimerne.
30. NOVEMBER løb den første skolekomedie af stabelen. Der opførtes
Kesselrings »Arsenik og gamle kniplinger« under magister Paul-Erik
Hansens instruktion. Bagefter skolebal på Grand Hotel.
1. DECEMBER inspiceres Gymnasiets fysik- og kemiundervisning af fag
inspektør lektor Frode Hjerting.
1 1. DECEMBER forældremøde med stor deltagelse for I.g-ernes forældre.
Rektor orienterer om »Ungdommens Uddannelsesfond«. Derefter
kaffebord og lærerkonsultation i klasseværelserne.

22. DECEMBER juleafslutning med klasselærerne i klasseværelserne. Senere
deltog lærere og elever sammen med Søndre Skole i en julegudstje
neste i Grindsted kirke, hvor pastor Linneboe holdt juletalen.

1962
11. JANUAR bestyrelsesmøde på Grindsted Sognebibliotek. Det vedtoges
efter indstilling fra rektor at lade bogbestanden i Gymnasiets kom
mende bibliotek indkøbe over sognebibliotekets regnskab. Rektor ind
vælges i sognebibliotekets bestyrelse.
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26. JANUAR budgetmøde vedr. Gymnasiet for det kommende regnskabsår.

30. JANUAR overværer en del af Gymnasiets elever erhvervsudstillingen
i Esbjerg.
8. FEBRUAR deltager rektor i et møde med forældre fra Agerbæk-Aastrup
for drøftelse af trafikforbindelserne til og fra Grindsted.

17. FEBRUAR månedslov.
26. FEBRUAR giver Horsens byorkester koncert på Grand Hotel for skole
eleverne i Grindsted. Samme dag var gymnasieeleverne inviteret til at
overvære Lis Groes’ foredrag på Grindsted Kost- og Realskole.
16. MARTS redegør rektor ved et forældremøde for 7. klassernes for
ældre vedr, oprykningen i IR for sit syn på forholdet mellem folke
skole og gymnasium.

20. MARTS deltager lærerrepræsentanter i et stiftende møde for oprettel
sen af en u-landskomitc. Rektor vælges til formand.

29. MARTS undervises Igns og Igmn af overbibliotekar Eriksen i biblio
tekskundskab.
6. APRIL bager IRa æbleskiver til fordel for ulandshjælpen.
10. APRIL var forældrene indkaldt til drøftelse af evt. oprettelse af skole
nævn. Tilslutningen var relativ lille, og på mødet valgtes driftsleder
Hennelund til gymnasiets repræsentant i skolekommissionen.
16. APRIL deltager I.g-erne i det første arrangement, som afholdes af den
af magister Hansen stiftede Dansk-Italiensk forening for Grindsted og
Omegn.
25. APRIL er Grindsted Gymnasium repræsenteret ved indvielsen af Ager
bæk nye centralskole.
Samme dag er I.g-erne i Dansk-Italiensk forening.

1. MAJ. I.g-erne i Dansk-Italiensk forening.
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2. MAJ. Ved Rotarys foranstaltning holder reklamechef Monitor-Lenschau
på Grand Hotel til fordel for u-landshjælpen et foredrag om »Telefon
kultur«.
4. MAJ mindes rektor ved morgensangen befrielsesaftenen den 4. maj
1945.
I eksamensterminen udveksles censorer mellem Grindsted Gymnasium
og Grindsted Kost- og Realskole.

SKOLENS OPBYGNING
✓Grindsted Gymnasium har i indeværende skoleår haft to-sporet 1. realklasse samt et-sporet nysproglig og matematisk-naturvidenskabelig
gymnasielinie.
I tilslutning til Folkeskolens 7. skoleår giver Gymnasiets realafdeling
i henhold til »Lov om gymnasieskoler« af 7. juni 1958 gennem 3 et
årige klasser en undervisning, der slutter med realeksamen. Fra 2. real
klasse eller fra 3. realklasse kan eleverne fortsætte gennem 3 gymnasieår
til studentereksamen.
Realeksamen, der tages ved udgangen af 3. realklasse, egner sig især
for elever, der vil ud i erhvervslivet eller ind i etaterne, mens studenter
eksamen giver adgang til at studere ved universiteterne og de højere lære
anstalter. Det må herunder bemærkes, at den nysproglige linie er det
bedste grundlag for dem, der vil studere !) sprog og historie til skole
embedseksamen, 2) teologi og 3) jura. Den matematisk-naturvidenskabelige linie er den bedste forskole for dem, der vil studere videre ved Land
bohøjskolen, Officersskolen, Farmaceutisk Læreanstalt og Akademiets
Arkitektskole samt for dem, der vil læse til læge eller tandlæge. Den er
det nødvendige grundlag for studiet af matematik og naturvidenskab til
skoleembedseksamen samt for det polytekniske studium.
Såvel den nysproglige som den matematisk-naturvidenskabelige stu
dentereksamen danner et særdeles godt grundlag for uddannelse på Han
delshøjskolen og seminarierne. Men selv om de unge mennesker ikke vil

28

studere videre, kan studentereksamen ikke betragtes som nogen unødig
form for luksus. Fra produktion og erhvervsliv stilles der krav om et
stigende antal højt uddannede borgere, og med udbygningen af de inter
nationale forbindelser kræver handelen medarbejdere med solide sprog
kundskaber. Den såkaldte højere skole betragtes i flere og flere grene af
samfundslivet som et gennemgangsled til fornøden specialuddannelse. Alt
i alt må studentereksamen siges at give en velafrundet skoleuddannelse,
samtidig med, at den danner det nødvendige grundlag for en række
videregående studier.

BETINGELSER FOR OPTAGELSE
T 1. real optages der elever fra Grindsted og omegn. Mens barnet endnu
x går i 7. klasse, vil der blive givet forældrene lejlighed til skriftligt at
ytre ønske om dets fremtidige skolegang, men det er skolen, der endeligt
afgør, om barnet er bedst egnet for 8. klasse eller 1. realklasse. Skolens
afgørelse deler eleverne i tre kategorier: !) egnet, 2) måske egnet, 3) uegnet.
»Egnede« elever kan uden videre oprykkes. For de andres vedkommende
gælder det, at de i overensstemmelse med forældrenes ønsker kan melde
sig til en optagelsesprøve på den skole, hvor barnet ønskes optaget. Prø
ven omfatter skriftlig dansk og regning, og den afholdes på en dato, der
i Ribe amt fastsættes af amtsudvalget.
Fordelingen af børnene til de forskellige skolers 1. realrækker fore
tages under hensyntagen til forældrenes ønske og pladsforholdene, samt
til at alle 1. realklasserne i en kommune bliver af samme kvalitet. Der
kræves således ikke større kvalifikationer for at komme i en 1. realklasse
i en gymnasieskole end i andre skolers realafdeling.
Udenbys elever fra et gymnasiums opland kan i et vist omfang op
tages i Gymnasiets 1. realrække. Også for disse elever er undervisningen
vederlagsfri.
Endnu i 1962 vil optagelsen i I.g ske på den måde, at elever, der
har bestået mellemskoleeksamen, realeksamen, præliminæreksamen eller
prøven efter 2.R med tilstrækkeligt stort resultat, og som af deres
skole skønnes at kunne bestå studentereksamen i løbet af 3 år, blive op-
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taget uden videre, såfremt pladsforholdene tillader det, mens andre elever
må indstille sig til en optagelsesprøve på Gymnasiet. Prøvens omfang af
gøres af rektor, der også bestemmer, i hvilket omfang en prøve skønnes
nødvendig. For at blive optaget i Gymnasiets nysproglige linie må eleven
have bestået 4. mel.’s latinprøve med godt resultat.
Ansøgningsblanketter kan i begyndelsen af kalenderåret rekvireres
på skolen. Blanketterne udfyldes og afleveres på elevens gamle skole,
som sender den til Gymnasiet omkr. 1. maj. Ansøgeren vil da snarest
derefter modtage en foreløbig meddelelse om evt. optagelse. Endelig med
delelse om optagelse vil foreligge, når Gymnasiet har modtaget beviset
for afgangseksamen eller oprykningsprøve.

KARAKTERERNE
T? leverne får karakterbøger med hjem 4 gange hvert år. Ved alle karaktergivningerne vil der blive knyttet vidnesbyrd til karaktererne, for
så vidt dette skønnes påkrævet eller ønskeligt på det i forbindelse med
hver karaktergivning afholdte lærermøde. Hvis faglærerne ikke er sikre
på, hvorvidt en elev kan rykkes op i næste klasse, vil hjemmet allerede
efter martslærermødet blive orienteret derom.

FRITAGELSE FOR UNDERVISNINGEN
1. Forældre bør ikke anmode om fritagelse for undervisning af deres børn
i enkelte timer eller dage uden i ganske særlige tilfælde. Anmodning
må forelægges rektor skriftligt mindst to dage forud.
2. Efter en forsømmelse, f. eks. på grund af sygdom, medbringer eleven
på første skoledag seddel fra hjemmet med angivelse af årsagen til
fraværelsen.
3. Der kræves lægeattest til fritagelse for gymnastik i mere end en uge.
4. Besøg hos læge, tandlæge samt undervisning til erhvervelse af køre
kortet skal ske uden for skoletiden.
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UNGDOMMENS UDDANNELSESFOND
Tngdommens Uddannelsesfond oprettedes ved lov af 24. maj 1955
og udvidedes ved lov af 31. maj 1961 til 70 millioner kroner årligt.
Unge skal ikke af økonomiske grunde hindres i at få den uddannelse,
deres evner berettiger dem til.
Ansvarlig for uddelingen er dels et centralnævn i Undervisningsningsministeriet og et stipendienævn ved hver skole med rektor som
formand.
I øjeblikket er der af fondens midler afsat 4 millioner kr. årligt til
stipendier for gymnasiaster, og det er stipendieordningens hensigt, at de
tildelte beløb bliver af en sådan størrelsesorden, at de bliver en virkelig
hjælp under uddannelsen. Betingelserne for at komme i betragtning siger,
at ansøgeren skal skønnes at kunne tage studentereksamen på 3 år, samt
at ansøgerens økonomiske og andre forhold gør støtte påkrævet. Det
højeste årlige beløb, der kan ydes, er 3000 kr. Ansøgningsskemaer ud
leveres på skolen i begyndelsen af det nye skoleår. Skolens stipendienævn
foretager indstilling til centralnævnet, og til sidst uddeles af rektor den
sum, centralnævnet har anvist.
For skoleåret 1961-62 ansøgte 30 af 43 mulige gymnasiaster ved
Grindsted Gymnasium. Stipendienævnet opgjorde behovet til 46.000 kr.
De 4 millioner, der var afsat til stipendier for gymnasiaster, slog ikke
til. Det samlede behov viste sig at ligge på over 15 mill. kr. Grindsted
Gymnasium modtog derefter 10.600 kr., der af rektor og stipendienævnet
blev fordelt med 2 stipendier på 1000 kr., 2 på 900 kr., 8 på 750 kr.,
1 på 500 kr., 1 på 300 kr.
Grindsted Gymnasium har en række udenbys elever i gymnasie
klasserne. 9 har måttet søge logi i byen, og for andre 9 passer de offent
lige trafikmidler så dårligt, at de må arrangere sig med privat befordring.
Fra skolens side kan vi kun beklage, at Ungdommens Uddannelsesfond
kun kunne yde forældrene en forholdsvis ringe dækning for deres udgifter.
Også for 8. og 9. klasserne samt realafdelingerne er der stillet 4 mill,
kr. til rådighed, således at dette beløb anvendes til en refusion på indtil
75°/o af stipendierne, som tildeles af elevernes hjemkommune. Fra Grind
sted Gymnasiums IR meldte sig een ansøger.
T
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„EXAUDIO"
y^E nYe l-g’er på Grindsted Gymnasium startede en gymnasiastforening
den 25. nov. 1961. Foreningens navn blev »Exaudio«. Før general
forsamlingen var der blevet valgt en komite til udarbejdelse af love. Efter
disses vedtagelse på generalforsamlingen var foreningen klar til at begynde
at arbejde. Efter valg kom bestyrelsen til at bestå af følgende:
Formand: Niels Høj. - Næstform.: N. O. Døssing. - Kasserer: Kjeld
Eriksen. - 1. sek.: Ellen M. Grove. - 2. sek.: Anna Sørensen. - Suppl.
P. Tjerring.
Det første arrangement fandt sted d. 8-12-61, hvor skoleinspektør
Borking holdt foredrag om psykologi. Aftenen sluttede med kaffebord.
Tilslutningen var meget god.
Den 8-1-62 gav fhv. politimester Vagn Bro sin mening om fælles
markedet til kende. Mødet var offentligt, og realskolen var specielt invi
teret. Der var ca. 125 deltagere.
Den 15-1 var medlemmerne inviteret om på realskolen, hvor Lis
Groes talte om fællesmarkedet.
Den 30-3 afholdtes Dickens-aften til fordel for U-landshjælpen.
Rektor Frederiksen indledte, hvorefter filmen »Oliver Tvist« blev vist.
Overskuder blev ca. 180 kr.
Den 9-4 ønskede samtlige medlemmer formandsskifte.
Den 13-4 afholdtes valg; Anna Sørensen blev formand, P. Tjerring
2. sek. og Bente Borg suppl. ■—■ de øvrige blev på deres pladser.
Den 4-5 arrangerede »Exaudio« en tur til Vejle for at se »Porgy and
Bess«.
Den 11-5 gennemgik stud, scient. Signe V. Petersen Nordahl Griegs
levned og forfatterskab. — Det var foreningens første forbindelse med
»Kristelig Gymnasiastbevægelse«.
Den 15-5 var »Exaudio« inviteret til realskolens forårsfest.
Anna Sørensen
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ÅRETS SKOLEKOMEDIE:
„Arsenik og gamle Kniplinger"
Torsdag den 30. november

TNDER mottoet: »Hvo intet vover, intet vinder« valgtes en helaftensforestilling til Grindsted Gymnasiums første skolekomedie. At det
tilmed var en vanskelig opgave, forekom kun de unge hovedaktører fra
l.g’erne ekstra tillokkende. De fortjener den største ros, fordi de med
aldrig svigtende lyst og energi passede de daglige prøver efter skoletid
— uden nogensinde at kræve lempelser i den daglige arbejdsbyrde.
I løbet af oktober og november måned antog figurer og scener
stedse fastere form, og ved opførelserne i december (heraf den ene til
fordel for byens julevelgørenhed) spilledes stykket til en solid succes.
Hvorledes figurerne skal spilles i dette stykke er egentlig helt over
ladt til instruktøren; der kan skabes alt fra en elskværdig farce med visse
gysereffekter til det uhyggeligst tænkelige sindssygedrama.
Her havde instruktøren valgt at lade de fine gamle damer udfolde
sig i al deres senilitet, der skaffer dem syndsforladelse for alt og endda
omgivelsernes åbenlyse sympati, for endelig i slutscenen at lade det sinds
sygt morderiske slå igennem med fuld kraft. At dette lykkedes, skyldtes
udelukkende det fortrinlige, ja, forbilledlige samarbejde, der skabtes imel
lem ensemblets medlemmer og mellem ensemble og instruktør — det
samarbejde, der pædagogisk set — skaber den blivende værdi af arbejdet
med enhver skolekomedie.
T

SKOLELÆGENS BERETNING
for året 1961/62

Alle elever er undersøgt, idet der er undersøgt i:
Gymnasiet ............... 22 piger
20 drenge
I. realklasse ............. 28 piger
15 drenge
Realklasse

Ikke koppevaccineret...................
Ikke difterivaccineret 3. gang ...
Ikke poliovaccineret 4. gang ....

1
5
0

Gymnasiet

1
1
1
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Som skolelæge undrer man sig stadig over, hvor dårligt forældrene
udnytter de gode muligheder for vaccination, der herhjemme tilbydes
dem for at beskytte deres børn mod alvorlige sygdomme.
Koppevaccinationen er ifølge loven tvungen, og koppeattest skal
forevises ved indskrivning i skolen. De spredte koppetilfælde, der har
vist sig i Europa, har foranlediget myndighederne til at indskærpe sko
lerne at påse, at dette sker.
Tuberkulosekontrol er gennemført for alle elever i samarbejde med
Ribe Amts Tuberkulosestation, idet alle elever er tuberkulinprøvet, og
I.g er gennemlyst i røntgenvognen. Alle tuberkulinnegative får tilbudt
Calmettevaccination.
Helbredstilstanden har gennemgående været god, men 14 elever har
dog fået henvisning med besked om at søge læge. 3 elever har efter
undersøgelsen senere været indkaldt til kontrol.
Undersøgelsen er foretaget på Nordre skole. Det er en mangel, som
imidlertid rettes, når Gymnasiebygningen engang kan indvies. En skoles
mulighed for at udnytte skolelægen kræver et nært samarbejde mellem
forældre, skole og skolelæge. Denne mulighed er kun tilstede ved skole
lægens regelmæssige besøg på selve skolen, så spørgsmål af helbredsmæssig
og hygiejnisk karakter kan drøftes, når de opstår.
På grund af ombygning kunne undersøgelserne først påbegyndes
efter nytår.
Dagmar Hald, skolelæge

SKOLEBØGER
LLE elever får alle skolebøger gratis, med mindre de selv ønsker at
anskaffe dem. Enhver bog skal være forsynet med et ordentlig om
slag, der skal bære elevens og klassens navn. Eleverne skriver deres navn
og adresse én gang i hver af bøgerne på bindets anden side. I øvrigt må
eleverne hverken skrive eller tegne i bøgerne. Hvis en elev mishandler
eller bortkaster en bog, har vedkommende erstatningspligt over for sko
len. Hefter må ikke lægges ind i bøgerne. Som bogmærke må kun an
vendes et stykke tyndt papir.
A
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Dansk Landsskolescenes teater- og bioforestillinger
har været besøgt af praktisk talt alle elever. Hver af forestillingerne må
siges at have været et værdifuldt indslag i danskundervisningen.

FRIDAGE I SKOLEÅRET 1962-63
Månedslov:
Efterårsferie
Månedslov:
Juleferie:
Fastelavnsferie:
Kongens fødselsdag:
Dronningens
Påskeferie:
Bededagsferie:
Kr. himmelfartsdag:
Pinseferie:
Grundlovsdag:

I september.
15. oktober—20. oktober (begge incl.).
I november.
24. december—5. januar (begge incl.).
25. februar.
11. marts.
28. marts.
10. april—46. april (begge incl).
10. maj—11. maj (begge incl.).
23. maj.
1. juni—4. juni (begge inch).
5. juni.

GYMNASIETS TRANSLOKATION
finder sted fredag den 22. juni kl. 19.30 i gymnastiksalen på Søndre Skole.
Foraldre og venner af skolen inviteres til at overvære afslutningen.
Det nye skoleår begynder mandag den 13. august kl. 9 i Søndre Skoles
lokaler.
Grindsted, den 20. maj 1962.

Fit. Frederiksen
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