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VELKOMMEN TIL GG OG HF-KURSUS
Dette årsskrift er beretningen om livet på Grindsted Gymnasium og HFkursus i skoleåret 1986/87.
Hæftet udgives til elever og dimittender, medarbejdere og skolens ven
ner med tak for det forløbne år.
Årsskriftet er også en velkomsthilsen til skolens nye elever, der skal
begynde i 1. klasserne efter sommerferien:
Det kan være vanskeligt at begynde i en ny institution med mange nye
indtryk: nye kammerater, nye lærere, nye fag og nye krav.
Vi forsøger på mange måder at gøre overgangen lempelig, og jeg håber,
at du hurtigt vil falde til i de nye omgivelser. Jeg vil tro, at du
kan lade en eventuel ængstelse ved alt det nye fare og i stedet for
forventning.
Hvis du ønsker det, kan du på Grindsted
Gymnasium og HF-kursus opleve nogle
spændende år, hvor du foruden en uddan
nelse også vil få mange gode oplevel
ser.
Hertil kommer et godt kammeratskab, som
du sikkert aldrig senere får lov til at
opleve.
Det kræver kun, at du selv gør en ind
sats .
Jeg håber, at du vil være initiativrig
og bidrage til en god tid.
Hjertelig velkommen til de kommende års
samarbejde !

Poul Toft
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SKOLE
Skole på godt og ondt ?
skole på godt ?
det må du ha' misforstået
skole betyder bunker af lektier
bøger og uforstående pædagoger
søvndyssende og for dig irrelevante fag
masser af endeløse 45 minutter
det betyder mobning
og en kamp for ikke at føle sig udenfor
og hva' med de svedige hænder
før, efter og mens prøven eller eksamen overstås
lærernes uendelige spørgen
karakterræset og de høje krav
skolen er en kold bygning
med konkurrerende mennesker
den er jo det rene selvmord.

skole på ondt ?
det må du ha' misforstået
skole betyder ny og spændende viden
sjove, interessante og "livsnødvendige" fag
stærkt sammenhold i klassen
og nye uundværlige venner
lærere som er til for at hjælpe dig
skolen gi1r tryghed
den gi'r mulighed for en lysere fremtid
uddannelse og arbejde
skole betyder fester, teater,
lejrture, foredrag, rejser ....
den er mulighedernes land
den er jo selve livet.
skole på godt og ondt.

Lone Christensen
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FÆLLESUDVALGET
ved Poul Toft

Fællesudvalget har i skoleåret 1986/87 besluttet, at der skulle afhol
des en række fællesarrangementer og idrætsaktiviteter (se dagbogen)
samt studiekredse i drama og "farvestoffer". Tillige har udvalget ar
bejdet med forberedelserne til skolens forårsfest i april 1987 og med
praktiske forhold i det daglige.

NYE FAG, GRENHOLD OG TILVALGSHOLD

I 1986/87 har det første hold elever på Grindsted Gymnasium fået en
matematisk-kemisk studentereksamen, og et nyt grenhold starter til au
gust 87.
På HF-kurset har det første hold på skolen bestået deres tilvalgseksa
men i musik, og i l.g har det første hold elever modtaget undervisning
i spansk.
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AF SKOLENS DAGBOG 1986/87

11.-13. august :

lp på introduktionstur til KLegod med Kjeld Gran
dal og Ole Gram.

13.-15. augusts

la på introduktionstur til Klegod med Joan Hegelund og Willi Matthies.

18.-20. august:

Ib og Iz på introduktionstur til KLegod med Chris
tian Møller og Jens Dybro Sørensen.

20.-22. august:

Ix og ly på introduktionstur til Klegod med Niels
W. Jacobsen og Dennis Nielsen.

3. september:

3xyzS og 3xyzK biologiekskursion til Vesterhavet
med David Clayre.

4. september:

3xyzF biologiekskursion til Egtved med David
Clayre.

5. september:

3b biologiekskursion til Vesterhavet med David
Clayre.

10. september:

Pige- og drenge-fodboldholdene spiller mod handels
skolen .

12.-20. september:

3x på studierejse til Polen med Ole Gram og Knud
Mogensen.

15. september:

3a biologiekskursion til Billund og Loft med David
Clayre.

15.-22. seotember:

3y og 3z på studierejse til Leningrad med Poul Køppen, Erik Jørgensen, Jens Oxlund og Elin Watts.

24. september

3xyzN og 2PQ på biologiekskursion til ALFA-SOLO i
Vejen og Levnedsmiddelkontrollen i Esbjerg med Mo
gens Kjær Poulsen.

24. september:

Foredrag af Karen Restad om ungdomsuddannelserne,
arrangeret af skolerådet.

25. september:

Fællestime. Filmen "Det bevæbnede paradis".

14.-16. oktober:

2abS ekskursion til København med Klaus Brorholt
og Willi Matthies.

27. oktober

2xyzuN på biologiekskursion til Grindsted Mejeri
og Grindsted Sygehus med Mogens Kjær Poulsen.
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28. oktober:

Lærere fra folkeskolen besøger gymnasiet.

30. oktober:

Lærere fra folkeskolen besøger gymnasiet.

3.

3xyzK har praktikuge - kemi.

-7. november:

5. november:

3xyzS på geografiekskursion til Århus med Willi
Matthies.

13. november:

Pædagogisk arrangement for skolens lærere. Fore•
o
•
•
drag af lektor Steinar Kvale, Arhus Universitet.

17. november:

Fællestime med "Nyt dansk Danseteater".

23. nov.-l. dec.:

2a og 2bu på studierejse til Athen med Erik Jørgen
sen, Poul Køppen og Hanne Leervad.

29. nov.-6. dec . :

3a og 3b på studierejse til Tunis med Niels W. Ja
cobsen, Ove Skov Madsen og Niels Skovgaard.

5. december:

3xyzN på biologiekskursion til Kartoffel fondens
forædlingsstation i Vandel og Pelsdyrforsøgsfarmen
"Syd" i Lindknud med Mogens Kjær Poulsen.

8. december:

lp på geografiekskursion til Arhus med Willi Matt
hies .

9. december:

Drenge-basketbalIholdet
med Erik Thomsen.
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til

turnering

i

Esbjerg

12. december:

Aktivitetsdag med drama som tema. Alle elever fik
mulighed for at udfolde sig under ledelse af Jytte
Poulsen.

16. december:

Pige-basketballholdet
med Birgit Wamberg.

16. december:

Skolens kor afholder julekoncert i Ansager Kirke,

17. december:

Fællestime.
semble.

til

i

turnering

Silkeborg

o

Teaterforestilling med Arhus Kryken-

17. december:

Skolens kor afholder julekoncert i Skjoldborg Kir
ke .

23. december:

Fællestime. Juleafslutningsarrangement.

12. og 13. januar:

Introduktinskursus for elever fra 9. klasserne fra
Vestre Skole.

21. januar:

Drengehold deltager i gymnasieskolernes volleyballturnering i Vejle med Erik Thomsen.

2. februar:

Pigehold deltager i gymnasieskolernes volleyballturnering i Grindsted.

13. februar:

3xyzN på geografiekskursion med Joan Hegelund.
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Krag om "Forel

24. februar:

Fællestime med cand.mag.
skelsens mysterium".

6. marts:

Fællestime med Gunnar
Mode-talkshow.

19. marts:

Iz på virksomhedsbesøg på Lego med Hanne Eskildsen
og Erik Thomsen.

19. marts:

2 elever deltager i fransk stilekonkurrence udskre
vet af "Alliance Française".

23. marts:

ly besøger Grindsted Bogtrykkeri med Hans Hostrup
og Birgit Skovgaard.

1. april:

Forårskoncert og udstilling af elevarbejder i form
ning.

3. april:

Pige- og drengehold spiller håndboldkampe mod han
delsskolen.

5. april:

Koret medvirker ved kirkemusikaften
Kirke.

6. april:

Koret medvirker ved kirkemusikaften i Give Kirke.

6. april:

2yzF og Willi Matthies på besøg på Grindsted Vand
værk .

6. april:

3abS og Niels W. Jacobsen besøger tamilklubben i
Grindsted.

6. april:

Fællestimearrangement
Bertel Haarder.

8. april:

2yzF på geografiekskursion til Århus med Willi

Henrik

Larsen og Anne Henriksen.

med

i Grindsted

undervisningsminister

Matthies.
8.-13. april:

Koret på tur til Nancy, Frankrig med Niels W. Ja
cobsen.

23. april:

2xuS og 2yzS på samfundsfagsekskursion med Klaus
Brorholt og Niels Skovgaard.

24. april:

Forårsfest.

29. april:

2a til aktivitetsdag på Esbjerg Statsskole med
Erik Thomsen og Birgit Wamberg (Tema : orienteringsløb).

T1

1.-3. maj:

Koret fra Lemgo i Vesttyskland på besøg i Grind
sted (genvisit).

2. maj:

Tre russiskelever er til prøve i København for at
søge udtagelse til Sprogolympiaden i Moskva i juni
måned. Bodil Damsgaard 2a udtages.

12. maj:

Ib besøger Handelsbanken med Peder Iversen og Mar
grethe Lundorf.

20.-30. juni:

Bodil Damsgaard 2a deltager i Sprogolympiade i det
russiske sprog for skoleelever. Olympiaden afhol
des i Moskva, og fra Danmark deltager 4 elever.

INTRODUKTIONSTUR AUGUST 1986

af en elev i la

Allerede to-tre dage inde i den nye tilværelse som gymnasieelev, blev
jeg og de øvrige l.g'ere og l.HF'ere sammen med gamle elever, "tuto
rer", og et par lærere kørt ud til et afsides liggende hus ved Vester
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havet med det formål for øje, at lære hinanden bedre at kende. For
min klasses vedkommende var det Klegod, hvor vi skulle tilbringe et
par dage sammen med en parallelklasse.

Det blev efter min mening et par gode dage, selv om der hørtes kritis
ke røster vedrørende de forskellige arrangementer, som man var ret
frit stillet til at deltage i eller ej. Der var strandture, baseball,
badning, sensitivitets- og tillidsøvelser efter Christianshavner-meto
den (!!) og meget andet. Ind imellem aktiviteterne og afslapningen
(sidstnævnte var ret begrænset) sørgede forskellige demokratisk valgte
hold for madlavning, så vi i løbet af opholdet nåede igennem de fleste
variationsmuligheder over temaet "spaghetti/ris".
Lige fra begyndelsen af opholdet mærkede man de friere former. Lærerne
overlod sådan set alt til tutoerne, der ligeledes prøvede at gøre os
det så frit som muligt. Her var ikke nogen løftet folkeskolelærerpege
finger, men jeg mener, at stort set alle opførte sig ordentligt alli
gevel .
Hvis jeg til slut skulle give et godt råd til kommende "introturs-kli
enter", lyder det i al sin enkelthed, at vise positivitet. Der er nem
lig alle mulige chancer for at lære sine nye kammerater at kende og
få et godt ophold, hvis man bare er lidt med på, hvad der sker. Selv
om jeg knapt nok kunne mine klassekammeraters navne, da vi kom hjem,
føltes det alligevel, som om vi havde været sammen længe.
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EKSKURSION TIL VESTERHAVET 3. og 5. SEPTEMBER
Vi starter tidligt om morgenen i de første dage af september, og an
kommer til parkeringspladsen ved Houstrup længe inden områdets mange
feriegæster er stået op af fjerene. Vi går gennem klitterne mod syd,
til en af de få strækninger, hvor klitvæsenet ikke har lagt bjergfyr
ud for at hindre sandflugt - med andre ord så "naturligt et sted" som
vi kan finde.
Først kigger vi på de opskyllede tangrester, døde fugle og knuste skal
ler ved højvandslinien - det er herfra, al næringen kommer til klit
terne. Vinden er den store, gratis transportør.
Så lærer vi at bruge floraer - og eleverne opdager til deres store for
bavselse, at der ikke bare er "græs" og "ukrudt" under fødderne, men
op mod et halvt hundrede forskellige plantearter, hvoraf nogle er sær
deles smukke.
Vi foretager de sædvanlige videnskabelige målinger over luftens tempe
ratur, jordens surhedsgrad og struktur, m.m. og fører omhyggelige no
tater over planternes indbyrdes afstand, tæthed, højde o.l.
Ind imellem støder vi på nogle af egnens dyr - store, fede græshopper
(Nej, whor ær den wammel;) yndige små sommerfugle; snyltehvepse; og
store fugle - men de fleste dyr opererer om natten og viser sig kun
ved spor i sandet.
Og midt på eftermiddagen, når solen begynder at bage ned på de tørre
klitter, vandrer vi tilbage til bussen med en MASSE notater, og en na
turoplevelse rigere.

David Clayre

STUDIEREJSE TIL LENINGRAD 15.-22. SEPTEMBER
Gymnasiet drog øst på.

De lange køer var det værste.

De ældste elever på Grindsted Gymnasium har netop været en tur øst på.
Der er tradition for, at eleverne i de ældste klasser hvert år rejser
til udlandet. Rejsen skal ikke bare være en hygge-rejse, men bruges i
forbindelse med undervisningen.
I år havde den ene klasse valgt at rejse til Polen, mens de to øvrige
matematiske klasser besøgte Leningrad.
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Mange af eleverne havde aldrig tidligere prøvet at være i et øst-land,
og én af dem fortæller, at det mest chokerende i Polen var de lange
køer ved forretningerne.
Foruden sight-seeing i Warschawa besøgte Polens-klassen kultuipaladset,
hvor man hørte foredrag om den krise, den polske økonomi er ude i. Man
besøgte forskellige skoler, besøgte landbrug og den gamle tyske koncen
trationslejr fra 2. verdenskrig i Auschwitz.
Også det store stålvalseværk Nova Huta med 30.000 ansatte blev besøgt.
Næste rejsemål for eleverne på Grindsted Gymnasium bliver Tunesien i
november, hvor det er de sproglige klassers tur til at drage afsted.

Fra avisartikel i Vejle Amts Folkeblad

EKSKURSION TIL GRINDSTED MEJERI, GRINDSTED SYGEHUS og
RENSNINGSANLÆG VEST DEN 27, OKTOBER 1986 MED 2xyzuN

Emnet var: Bakterier på godt og ondt
Grindsted Mejeri:
På mejeriet fik vi en grundig gennemgang af osteproduktionen fra ind—
vejningen med MD's store mælketankbi1er og til den færdige ost på la
gerrummets hylder.
Det vi også skulle se på mejeriet, var forhold omkring hygiejne. Al
transport af råmælken foregik i lukkede rør og tanke og ved lave tem
peraturer. Rustfrit stål.Først efter lavpasteurisering (72°C i 15 min.)
og centrifugering blev mælken behandlet i store åbne kar med osteløbe
og syrevækker (mælkesyrebakterier). Herved koagulerer mælkens ostepro
tein og denne hvide ostemasse blev her på mejeriet lavet til alminde
lig skoleost.

Grindsted Sygehus:
På Grindsted Sygehus fortalte sygehusinspektør Kaj Dyring os om de
bakterier og virus, som især kan volde problemer på et sygehus. Hvilke
forholdsregler, der gælder på et sygehus og hvor man ved god hygiejne
især har held med at afbryde snitteveje.
Håndvaskens store betydning, daglig rengøring og forhold som desinfi
cering og sterilisering ved autoklave. Også isolering af patienter,
ventilationsanlæg i operationsstuer og den udbredte brug af engangsma
terialer blev gennemgået.
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Efter denne teoretiske gennemgang sluttede vi besøget med en rundvis
ning på sygehusets "bagside". Vi så sterilisationsafdelingen, hvor alt
operationsgrej og kitler autoklaveres - vi så det superrene sygehus
køkken i stål og fliser og vi så sengedesinfektions afdelingen.
Rensningsanlæg Vest:
Efter middag sluttede vi ekskursionen med et besøg på Grindsted Kommu
nes lille rensningsanlæg bag ved Falck-stationen. Bakteriernes hero
iske arbejde med nedbrydning af organisk stof i byens spildevand, så
åens vand kan vedblive at være fiskevand.

Mogens Kjær Poulsen

FORÆDLINGSARBEJDE I PRAKSIS
3xyzN på ekskursion den 5. december
Vi var på besøg på Kartoffelfondens forædlingsstation i Vandel og så
hvordan man der udvikler de nye "Meristem kartofler". På grund af det
sene tidspunkt var besøget tilrettelagt som foredrag med lysbilleder.

På pelsavlernes nye forædlingsstation "Syd" ved Lindknud så vi derimod
rigtigt levende materiale som mink og blåræv. Der fik vi også indblik
i sorteringsarbejdet, idet vi så de nypelsede og nytørrede skind i
pelsningshallerne.
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Iz PÅ EDB-EKSKURSION 19. MARTS
Torsdag den 19. marts 1987 tog vi, Iz, til Lego i Billund, for at lære
noget om EDB's anvendelse i erhvervslivet. Turen var en del af vores
30-timers EDB-kursus.
I Lego's foredragslokale, hvor vi fik serveret kaffe, sodavand og wie
nerbrød, forklarede lederen af EDB-systemafdelingen fremgangsmåden ved
udvikling, tilpasning, brug, service og vedligeholdelse af et EDB-program.
Foredraget var relevant og interessant for os at høre på. Det var ty
deligt at se, hvor meget EDB betyder for en virksomhed som Lego. Bag
efter blev vi vist rundt i Lego's hjerte, det store, centrale EDB-anlæg. Desværre så vi ikke anvendelsen af EDB i selv driften.
Vi tog nu hjem med en anden, mere nuanceret,- holdning til EDB's anven
delse i en virksomhed; dette var tilfældet både for tilhængere og mod
standere af EDB.

FORÅRSUDSTILLING 31. MARTS - 3. APRIL
Elevarbejder i formning har været udstillet på Grindsted Gymnasium

I år gik det praktisk kreative blandt andet på en afbildning af sko
lens fag, navn, m.m. udført som malerier i forskellige stilarter. Men
udover det, var der arbejder i f.eks. 1er, gasbeton, tegning, akvarel,
collage, foto, grafik, maleri, batik m.m.
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2yzF PÅ GEOGRAFIEKSKURSION TIL ÅRHUS DEN 8. APRIL

Vi skulle i Århus se på byens udvikling og forskellige beboelsesmulig
heder.
Besøget blev kombineret med et foredrag om matematisk geografi, der er
et nyt studium ved Arhus Universitet. Her hørte vi også om udviklingen
i det danske hybridnet.
o
#
o
o
På byrundturen var vi bl.a. i City-Vest, i Arhus midtby og pa Arhus
havn.
Det var godt, at de ting vi skulle se på turen, var arbejdet grundigt
igennem i timerne, sådan at vi langt bedre kunne iagttage og forstå
det altsammen.
Vores geografiekskursion gav et frisk pust ind i det daglige skolear
bejde, og samtidig var det en rigtig spændende oplevelse.

Ole 2zF

FRANKRIGSTUR MED GRINDSTED GYMNASIUM'S KOR 8.-13. APRIL

Endelig kom dagen, hvor koret kunne tage af sted til Frankrig. Vi var
29 elever og lærere, som sammen skulle køre i ca. 16 timer for at nå
målet - Nacy i Nordfrankrig, hvor vi skulle give en koncert og ellers
tilbringe megen tid med nogle franske gymnasieelever.
Desværre glippede vores planer om privat indkvartering, men vi fandt
i stedet et dejligt hotel, som vi ankom til sent om eftermiddagen den
9. april, og eventyrerne begyndte for alvor.
Spændingen var stor, da vi trådte ind på det franske gymnasium næste
morgen. Efter en fin velkomst og gaveoverrækkelse fandt de danske og
franske elever hurtigt sammen, og vi prøvede forsigtigt på vores så
kaldte franske at få en samtale i gang, og det gik forbøffende godt i
de fleste tilfælde. Dernæst fik vi lejlighed til at overvære undervis
ningen på det franske gymnasium. Nogle oplevede streng disciplin, mens
andre så mere afslappede forhold.
Fredag aften stod den på koncert. På grund af nogle problemer med bus
sen blev vi nødt til at holde korprøven i hotellets reception, hvilket
morede både os og personalet. - Koncerten gik udmærket. Franskmændene
og vi skiftedes til at optræde. De havde ikke noget kor, men nogle me
get dygtige solister.
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De sidste par dage fik vi lejlighed til at se nærmere på Nancy sammen
med nogle af vore franske venner. Vi var blandt andet på byens kunst
museum og på akvariet - ikke mindst i det lokale tivoli var humøret
højt. Palmesøndag deltog vi alle i en stor katolsk messe, hvilket var
en kæmpe oplevelse. Ligeledes var der chancer for at høre en orgelkon
cert i domkirken.
Turen var vellykket på alle måder. Der var altid en tilpas mængde hu
mør, spænding, og musik og ikke mindst flinke franskmænd.

DANSK-AUSTRALSK SKOLESYSTEM

Jeg er en udvekslingsstudent fra New South Wales, Australien; og har
været i Danmark i et helt år i 2. og 3.g. Det har været spændende for
mig at opleve to så forskellige skolesystemer.
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Det har været en stor oplevelse at gå i dansk skole, fordi det er me
get forskellig fra hjemme. Vi har skole uniforme og mere skole regler
og kalder vores lærer med herre, fru og frøken. De danske elever har
det mere fri.
I Australien gik jeg på Bowral School i 6 år. Vores gymnasium varer 2
år og hedder 11. og 12. klasse. Vores system er mere streng.
Hjemme går vi i skole fra kl. 9 til 15.30 til og med 8. klasse. Hver
time er på 40 minutter, og vi har 2 frikvarterer på 20 og 45 minutter.
Vi starter skoledagen de første 5 minutter i vores "hjemklasse" til
navneopråb, og derefter skifter vi til andre lokaler på skolen til
forskellige fag. Vi har ikke matematik- og sproglinje, men vælger hvil
ke fag, vi gerne vil lære, og normalt er det 5 eller 6. Vi skal have
engelsk, men de andre fag er vores eget valg. Der er mange forskellige
fag at vælge imellem.
Vi har meget mere sport i vores system, hvilken jeg kan lide. Fra 7.
til 11. klasse har vi 3 timers sport om ugen, plus fra 7.-10. klasse
2 timer med idræt om ugen. Vi har mange sportshold, f.eks. har vi på
min skole hold i basketball, volleyball, Rugby Union og Rugby League
(australsk fodbold) soccer (europæisk fodbold-kun for drenge), og netball (pige basketball). Desuden har vi 2 halve dage til svømning og
atletikkonkurrence.
Vi må ikke være inde i frikvartererne, og det er forbudt at ryge på
skolens grund.
Jeg har haft det meget godt i Grindsted Gymnasium, og alle har været
meget venlig til og hjælpe mig og lære dansk.
Louise Schofield
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LYRIKCAFEEN
I Lyrikcafeen har i det forløbne år lydt mange stemmer. Det har kunnet
handle om en enkel oplevelse af fylde, opfyldelse: "Jorden er smuk,
rund/ virkelig/ og sund", eller om glæden ved at pjaske i vandpytter,
"for det er nu en gang/ den guddommelige/ mening med vandpytter". Den
selvironiske digterdrøm kan lyde sådan: "Jeg har lige læst en bog af
Henrik Pontoppidan/ hvori han skriver/ at alle de store danske forfat
tere/ han kendte/ var sure og selvoptagne/ så jeg er godt på vej", og
en mediekritik kan lyde sådan: "Danmarks Radio er nu/ efter lang tids
stræben/ nået til det punkt/ hvor en flue der kravler på skærmen/ er
mere interessant/ end udsendelsen". Men digtene kan også handle om at
beskrive "det ubeskrivelige", om "tanker (der) bliver til fantasi/
fantasi til vanvid", om "en søgen efter liv/ bag de pansrede følelser/
der med deres orange døre/ fortæller om en vej/ der skal føre til fri
hed/ eller nederlag", om at arbejde sig fri af klicheerne og igennem
sit selvhad og frem til den anden: "til en frivillig dans/ over din
krops bakker og dale" - og så måske: "Der hænger den./ Som livets
frugt/ udsender den sine livgivende stråler/ for alle der sanser/ en
appelsin i snevejr". - Disse mange stemmer vil blande sig med andre,
nye, i næste sæson i Lyrikcafeen.

Inger, Torben, Leif, Claes, Jørgen.

RUSSISK PÅ EN ANDEN MADE
I efteråret 86 blev 2ax undervist i russisk efter en metode, der kal
des Suggestopædi. Suggestopædien stammer fra Bulgarien, hvor psykiate
ren Georgi Lozanov i 1960'erne og 70’erne udviklede denne metode. Me
toden er især blevet anvendt til fremmedsprogsindlæring i begynder
sprog .
Det centrale i den suggestopædiske metode er, at undervisningen skal
foregå i en afslappet og positiv atmosfære. Der skal helt bevidst ar
bejdes med at komme de angstbarri erer til livs, som de fleste elever,
voksne som børn, har med sig til en undervisningssituation. Rollespil,
dramatiseringer, lege er vigtige elementer, idet eleverne skal glemme,
at de befinder sig i en indlæringssituation, mens de bombarderes med
sprog på alle mulige kreative måder, - og ligesom børn kan lære kolos
salt meget på kort tid.
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Musikken er ligeledes et væsentligt element i denne metode. Den anven
des ved tekstgennemgangen på to forskellige måder med hvert sit for
mål, et aktiverende og et afslappende, hvortil Lozanov 'anbefaler hen
holdsvis wienerklassisk musik og langsom barokmusik.
Suggesstopædien anvendes en del i russiskundervisningen på danske gym
nasier (20-25) og HF-kurser (5-6), og andre fremmedsprog er også be
gyndt at interessere sig for metoden.
Min erfaring er, at eleverne befinder sig godt med metoden. Der opstår
en positiv atmosfære i undervisningslokalet, som giver eleverne lyst
til at udfolde sig på fremmedsproget, ikke fejlfrit, men med iver og
entusiasme. Metoden har også fordele ud over det rent sproglige. Ele
verne bliver i løbet af kurset en sammensvejset gruppe, der føler sig
solidariske over for hinanden og over for "sagen". De er nødt til at
optræde som en enhed.
Med de gode erfaringer, der nu er gjort med metoden, er det tanken, at
også de kommende l.g'ere på Grindsted Gymnasium, der har valgt russisk
som 3. fremmedsprog, skal have deres første møde med sproget efter den
suggestopædiske metode.
Elin Watts
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HÅNDBOG

Alfabetisk orientering om
Grindsted Gymnasium og HF-kursus

ADJUNKT

En adjunkt er en fastansat lærer, der har været ansat i mindre end 15
år.

ADMINISTRATIONSKONTORET

I skolens administrationskontor arbejder sekretærerne Emma Munch og
Inga Pedersen. De udfører en lang række administrative opgaver for
skolen. Specielt i forbindelse med eleverne tager de sig af følgende
sager: adresseforandring, buskort, studiekort, Statens Uddannelses
støtte (SU), sygetransport, hovedpinepiller, plaster o.l., erstatnings
sager, lægeattestblanketter, forsømmelsessedler m.m.

ADRESSEFORANDRING

Husk straks skriftligt at melde adresseforandring,
ændret telefonnummer o.l. til kontoret.

navneforandring,

AUTOMATER

Der er opstillet automater i forhallen ved siden af kantinen. Her kan
du hele dagen købe varme og kolde drikke. Tomme flasker skal stilles
i kasserne ved automaterne.

AV-INSPEKTOR

AV-inspektor passer AV-midlerne, d.v.s. båndoptagere, grammofoner,
overheadprojektorer, filmudstyr, video- og kopimaskiner. AV-inspektor
er Birgit Huss Nielsen.

BOGINSPEKTOR

Boginspektor sørger for indkøb af bøger og papir. Han registrerer ud
lån og ombytning af bøger.
Erik Jørgensen er boginspektor og kan træffes i biblioteket.
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BUSKORT
Hvis du bor i en afstand af 11 km eller mere fra skolen, kan du få ud
stedt et buskort, der giver dig gratis kørsel til og fra skole i Ribe
amt på alle hverdage - om fredagen indtil kl. 18. Ansøgningsskema kan
afhentes på skolens kontor.

BØGER

Skolebøger og lommeregner udlånes gratis til dig. De skal afleveres
igen efter eksamen, eller når der ikke længere er brug for dem i un
dervisningen. Da bøgerne skal holde til flere elever end dig, forven
tes det, at du behandler dem med påpasselighed, d.v.s. at du binder
dem ind, så de ikke slides for meget, at dû undlader at skrive i dem,
og at du opbevarer dem forsvarligt. Desuden skal du skrive dit navn og
din klasse foran i bøgerne som dokumentation for, at du er den nuvæ
rende låner. Bortkomne eller mishandlede bøger skal du erstatte.
Ved skoleårets start udleveres gratis papir samt for 1. klassernes ved
kommende en ringordner med faneblade pr. elev.

CYKLER

Cykler og knallerter parkeres i cykelkælderen. Nedkørsel til cykelkæl
deren findes til højre for indkørslen til skolen.

DGS
Betegnelsen D.G.S. betyder Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Det
er en af gymnasiasternes interesseorganisationer. Elevrådet vil orien
tere herom i begyndelsen af skoleåret. Se også GLO.

EDB
Fra skoleåret 1984/85 er EDB blevet en obligatorisk del af undervis
ningen i gymnasiet - ikke som et nyt, selvstændigt fag, men som et nyt
aspekt af så mange af de allerede eksisterende fag som muligt.
Det er sigtet med undervisningen i EDB i gymnasiet at give eleverne en
bred indføring i EDB-problematikken - spændende fra orientering om
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principper for problemløsning med anvendelse af EDB over udarbejdelse
af simple, selvkonstruerede programmer og anvendelse af større, færdig
lavede programmer til diskussion af konsekvenserne for den enkelte og
for samfundet af den teknologiske udvikling. Dette sigte søges opnået
gennem afholdelsen af et introducerende 30 timers EDB-kursus i l.g.
Dette kursus, som er obligatorisk, går på tværs af fagene i l.g. I
2.g og 3.g skal 30 timers kurset følges op af kortere eller længere
uddybende forløb med EDB-undervisning i de enkelte fag. Hvad indhol
det af disse uddybende forløb vil blive, og i hvilke fag de vil blive
afholdt, vil i høj grad komme til at afhænge af den enkelte klasses og
af den enkelte lærers ønsker og interesser.
I HF er EDB blevet indført som et særligt fag (datalære), der kan væl
ges som tilvalgsfag i 2.HF. Bortset herfra er der ikke i HF noget for
melt krav om nogen EDB-undervisning. Men der er ingen tvivl om, at der
også i mange fag i HF vil blive inddraget forskellige aspekter af EDBproblematikken.

EKSKURSIONER OG STUDIEREJSER
I tilknytning til undervisningen afholdes der jævnligt ekskursioner og
studierejser.
Ekskursionerne omfatter rejsemål herhjemme, såsom rejser til København
med besøg på Risø eller på atomkraftværket i Barsebäck, besøg på kemi
ske laboratorier og i museumssamlinger eller besøg på virksomheder,
institutioner og lokaliteter i nærheden af skolen.
Studierejserne går til det store udland, og har til formål at give
eleverne indblik i fremmede landes kulturer såvel i nutid som i fortid.
Mindst to af skolens faglærere deltager i rejsen.
Som rejsemål har i de senere år været valgt følgende lande: England,
Grækenland, Polen, Sovjetunionen, Tjekkoslovakiet, Vesttyskland og Tu
nis.

ELEVFONDEN
Grindsted Gymnasium og HF-kursus har en elevfond, hvis opgave det er
at hjælpe elever eller kursusstuderende i økonomiske vanskeligheder.
For at komme i betragtning skal der være tale om en trangssituation.
Hvis du er uden penge og ikke har andre muligheder for at skaffe pen
ge.
Stipendienævnet skønner i hvert enkelt tilfælde om der foreligger et
trangstilfælde. Nævnet består af lige mange elever og lærere (6 ialt).
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Alle medlemmer har tavshedspligt.
Ansøgningsskema kan du få hos din studievejleder. Pengene fra fonden
uddeles både som stipendier og/eller som rentefrit lån, igen afhængigt
af stipendienævnets skøn.

ELEVORGANISATIONER OG ELEVFORENINGER

Se elevråd, DGS, EXAUDIO, GLO, KFS, KU, LAK, SFU.

EXAUDIO

EXAUDIO er Grindsted Gymnasium og HF-kursus1 elevforening.
Ordet og begrebet EXAUDIO indgår naturligt i dagligdagen på Grindsted
Gymnasium, og det på flere måder.
EXAUDIO er for det første en meget anvendt latinsk glose, der betyder
"hører gerne".
Men det er ikke det hele. EXAUDIO er nemlig også det officielle organ
på Grindsted Gymnasium, der har til formål at arrangere fester og an
dre kulturelle aktiviteter.
Og det gør EXAUDIO så !! 5-8 fester om året - deriblandt et karneval.
Det er også tradition, at vi hvert år har et rigtigt stort arrangement.
I år havde vi engageret "Street Beat" - tidligere har vi bl.a. haft
Henning Stærk og Gnags.
Lige siden EXAUDIO holdt deres første fest, og det er efterhånden en
del år siden, har disse fester været utroligt populære, og sådan fort
sætter det forhåbentligt.
EXAUDIO har 8 bestyrelsesmedlemmer, som bliver nyvalgt hvert år ved
juletid. Hvis du har lyst til at være med til at arrangere fester på
Grindsted Gymnasium og HF-kursus, så kan du stille op til valget.

FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 1987/88

1987:

Sommerferie:
Efterårsferie:
Juleferie:

mandag
mandag
onsdag

den 22. juni til mandagden 3.
den 19. oktober tilfredag den
den 23. december

1988:
Juleferie:

til fredag

den 1. januar.
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august.
23. oktober.

Vinterferie:
mandag den 15. februar til fredag den 19. februar.
Påskeferie:
mandag den 28. marts til mandag den 4. april.
St.Bededag:
fredag den 29. april.
Kr.Himmelfartsd.torsdag den 12. maj.
Pinseferie:
mandag den 23. maj.
Sommerferie:
fra mandag den 20. juni.
(De nævnte dage medregnes).

FORSIKRINGER
Skolen kan ikke påtage sig ansvar for overtøj, tasker, bøger, cykler
o.s.v. Det henstilles derfor til den enkelte elev selv at tegne de øn
skede forsikringer, eller at undersøge, i hvilket omfang hjemmets for
sikring dækker for hændelser på skolen.

FRIFORMNING

Friformning er et tilbud til ALLE skolens elever, uanset klassetrin og
uanset om man har valgt musik eller formning i HF og 2.g. Friformning
finder sted i 7.-8. time hver onsdag, og du kan uforpligtende komme og
se, hvordan vi starter i begyndelsen af august. Du vil få råd og vej
ledning af en formningslærer og selvfølgelig bliver materialer stillet
til rådighed, hvad enten du har lyst til at lave et stykke grafik i
linoleum, male en akvarel eller et oliemaleri, tegne, fotografere el
ler arbejde med 1er, fedtsten eller gasbeton - altså kom kun, og se
hvad der sker.
PS Til de nye elever: Få din tutor til at vise dig hvor på skolen formningslokalerne findes.

FRISPORT
På det ugentlige skema er der afsat nogle timer, der anvendes til fri
sport. I frisportstimerne kan alle elever komme og dyrke en eller an
den form for idræt, som vedkommende er særlig interesseret i.
Den frivillige idrætsundervisning er en naturlig videreførelse af de
punkter i bekendtgørelsen, som omhandler betydningen af at bringe elever/kursister i god fysisk form og motivere dem til fortsat fysisk
aktivitet. Det er ikke muligt at nå dette mål alene gennem den obliga
toriske idrætsundervisning. Fritidssporten er derfor specielt et til
bud til de elever/kursister, som ikke deltager i idrætsaktiviteter
uden for undervisningen.
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,FRIVILLIG MUSIK

"Kunne du ikke tænke dig at synge i kor" ?
"Tjo, hvorfor ikke prøve at synge rigtigt, når man nu nyder at høre
sig selv i badeværelsets udmærkede akustik. Men jeg kan da ikke synge".
"Vrøvl, alle, der kan synge rent, kan deltage i et sangkor, og desuden
udvikler det jo stemmen, at man bruger den. Desværre er det ofte så
dan, at de fleste kun bruger stemmen juleaften og til gymnasietesterne,
og derved går man glip af en mængde gode oplevelser".
Om korets arbejde 1986/87: Se dagbogen.
På det instrumentale område findes skolens big-band "Vekselstrøm", der
spiller swingmusik og jazz-rock. Det er efterhånden blevet skolens fa
ste orkester, og her kan alle være med, blot de spiller et instrument,
der hører hjemme i de nævnte stilarter.
Men spiller man andre instrumenter, eller har man lyst til spille en
anden slags musik, kan man finde sammen med andre og starte et band
ved siden af "Vekselstrøm".

FÆLLESTIMER

Fællestimearrangementer planlægges af fællesudvalget på grundlag af
forslag fra skolens elever og lærere. Programmet vil normalt indeholde
foredrag, teater, musik eller film.

FÆLLESUDVALGET
Fællesudvalget er kontaktorgan mellem rektor, lærere og elever. I ud
valget sidder rektor (formand), 4 lærere, 3 gymnasieelever og 1 HFstuderende.
Fællesudvalget træffer afgørelse om indholdet af fællestimer, om af
holdelse af juleafslutningsarrangementet, om igangsættelse af studie
kredse, om afholdelse af temadage og studieuger og om afholdelse af
introduktionsarrangementet.
Fællesudvalget træffer (i samråd med skolerådet) afgørelser i en lang
række sager, der vedrører elevernes trivsel: elevfaciliteter, praktis
ke forhold, fritidsaktiviteter, forårsfesten samt sportsstævner.
Alle på skolen kan gennem deres repræsentanter få optaget emner på
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dagsordenen. Denne bekendtgøres på opslagstavlen ved rektors kontor
forud for møderne. Også referaterne af møderne kan ses på opslagstav
len.
Fællesudvalget er det sted, hvor eleverne har mest indflydelse på de
res egne forhold, idet de her har stemmeret og optræder på lige fod
med lærerne.

FØRSTE SKOLEDAG

Som ny elev i l.g eller l.HF bliver du i skolens festsal budt velkom
men og får at vide, hvilken klasse du skal gå i, og hvem der bliver
dine nye klassekammerater.
Du får ingen bøger på den første skoledag, men nogle ældre elever, de
såkaldte tutorer, vil vise din klasse rundt på skolen og fortælle dig
om alle de praktiske forhold, som det er rart hurtigt at blive fortro
lig med. Du vil også få dit skoleskema og få at vide, hvilke nye læ
rere du får. Endelig får du udførlig besked om introduktionslejrturen.

GLO
Betegnelsen G.L.O. betyder Gymnasieelevernes Landsorganisation. Det er
en af gymnasiasternes interesseorganisationer. Elevrådet vil orientere
herom i begyndelsen af skoleåret.
Se også DGS.

GRENVALG
Elever i l.g skal engang i forårssemesteret meddele deres grenvalg
vedrørende undervisningen i 2.g og 3.g. I skoleåret 1986/87 er der på
skolen følgende grene:
På sproglig linje:
nysproglig (sN), musiksproglig (sN) og samfunds
sproglig (sS).
På matematisk linje: Matematisk/fysisk (mF), samfundsmatematisk (mS),
musikmatematisk (mM), naturfaglig (mN) og matematisk/kemisk (mK).

IDRÆTSAKTIVITETSUDVALGET

Idrætsaktivitetsudvalget har til opgave at komme med forslag til
idrætsaktiviteter på Grindsted Gymnasium. De forskellige interesser
søges tilgodeset inden for de økonomiske rammer, der er givet. Før ak
tiviteterne kan føres ud i livet, skal de godkendes af Fællesudvalget.
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INSPEKTOR
Inspektor hjælper rektor med skolens administration. Han tilrettelæg
ger terminsprøver og årsprøver og fører de daglige skemaændringer som
følge af kollegers sygdom, fravær af tjenstlige årsager, lærerkandidatprøver m.v.
Inspektor er Hans Aagaard Pedersen.

INTRODUKTIONSDAGE FOR l.g og l.HF
På mange gymnasier har man gjort gode erfaringer med særlige introduk
tionsarrangementer med det formål at mildne overgangen for de nye ele
ver og give dem en god start.
Introduktionsarrangementet falder i to dele: 1 dag hjemme og 2| dag i
lejre, hvor interesserede elever fra 2.g og 3.g hjælper med at tage
sig af de nye elever. Der tilrettelægges aktiviteter, der har til hen
sigt at ryste folk sammen: arbejde i grupper med det husholdningsmæs
sige, præsentation af hinanden, orienteringsløb og meget andet.
Lejrene har hidtil fungeret efter hensigten, til almindelig tilfreds
hed blandt de deltagende.

KANTINE
På Grindsted Gymnasium er der kantine - et udleveringskøkken - hvor du
kan købe smørrebrød, rundstykker, grovboller med forskelligt fyld,
frugt, youghurt, drikkevarer m.m. til rimelige priser.
Kantinen er åben om morgenen (rundstykker) og i 2., 3. og 4. frikvar
ter.

KARAKTERGIVNING
I gymnasiet gives standpunktkarakterer i december måned og tillige i
marts måned i de fag, der samme år afsluttes med eksamen.
Ved skoleårets slutning gives årskarakterer samt eksamens- eller års
prøvekarakterer.
I HF-klasserne gives ikke standpunktkarakterer, men ved hver eksamen
gives en eksamenskarakter.
Studentereksamen eller HF-eksamen er bestået, hvis du i eksamensgen
nemsnit har opnået mindst 5,5 og dine karakterer tillige opfylder 13-
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reglen, d.v.s. summen af de to laveste karakterer + gennemsnittet af
resten af karaktererne skal give mindst 13.
For elever i gymnasiet skal de to ovennævnte krav til karaktererne og
så være opfyldt for årskaraktererne i 3.g.

KFS
KFS (Kristeligt Forbund for Studerende og Skoleungdom) er en del af
den danske folkekirke og bygger på bibelens budskab om Jesus Kristus
som menneskets frelser.
KFS ønsker dels at opbygge et kristent fællesskab på skolen, hvor
kristne kan hjælpe og styrke hinanden og dels at prøve at nedbryde
vrangforestillinger om, hvad kristendom er.
Er du interesseret, så kig ned i elevlokalet tirsdag og fredag i mid
dagsfrikvarteret.

KG
Betegnelsen K.G. betyder Konservative Gymnasiaster. Det er en borger
lig organisation for gymnasieelever, som primært beskæftiger sig med
uddannelsespolitik, uddannelsesstøtte og elevernes medindflydelse på
skolens dagligdag.

KONTAKT SKOLE-HJEM

I løbet af l.g indbydes forældre og elever til orienteringsaftener på
skolen.
I oktober-november er der en forældre- og elevaften, som har karakter
af et introduktionsmøde, hvor der vil blive fortalt om tilværelsen som
gymnasiast.
I februar orienteres om grenvalget vedrørende undervisningen i 2.g og
3.g.
I løbet af skoleåret afholdes et fællesarrangement for alle forældre,
elever og lærere. I forbindelse hermed afholdes samtaler mellem foræl
dre til elever i 2.g og 3.g (under 18 år) og lærerne.
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LAK
Betegnelsen L.A.K. betyder Landsorganisationen af Kursusstuderende.
Det er en interesseorganisation for HF-studerende. HF-elevrådet vil
orientere herom i begyndelsen af skoleåret.

LEKTOR

En lektor er en fastansat lærer, der har været ansat i over 14 år.

LÆRERFORSAMLING
Lærerforsamlingen udgøres af alle skolens lærere. På lærerforsamlings
møderne drøftes undervisningsspørgsmål, elevernes karakterer og stand
punkter, og der træffes beslutning om, hvordan man vil rådgive den en
kelte elev. Møderne tilrettelægges og ledes af rektor.

LÆRERKANDIDAT

I august og februar modtager skolen af og til et antal lærerkandida
ter, som har taget embedseksamen i et eller flere fag. For at uddanne
sig til gymnasielærer skal de tage praktisk pædagogikum ved en skole.
Det betyder, at de i 5 måneder dels følger undervisningen i nogle klas
ser, dels underviser de samme klasser.

LÆRERRÅDET
Lærerrådet består af de lærere, der er ansat ved skolen.
Det træffer afgørelse i en lang række sager vedrørende skolens liv.
Lærerrådet bliver også bedt om at udtale sig i mange sager, hvor rå
det ikke har den endelige beslutningsret.
Gennem et konstruktivt samarbejde med rektor får lærerrådet således
stor indflydelse på skolens forholdElevrepræsentanter fra elevrådene bliver indbudt til at deltage i læ
rerrådets arbejde i det omfang, det ikke strider mod de ministerielle
regler. Der gives herved mulighed for gensidig orientering om ønsker
og holdninger til forskellige spørgsmål. For eleverne betyder det, at
der er åbnet mulighed for, at de kan præge lærerrådets afgørelser.
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MEDBESTEMMELSE
HF-bekendtgørelsens § 13 og gymnasiebekendtgørelsens § 26 giver ele
verne medbestemmelse om undervisningens form og indhold. Det betyder,
at undervisningen skal tilrettelægges i et samarbejde mellem lærer og
elever under hensyntagen til de gældende regler for faget. Medindfly
delse forudsætter, at man kender sine rettigheder og pligter. Kun ved
indsigt og aktivitet kan man få medindflydelse.

MORGENSAMLING
Ca. 3 gange hver måned holdes der morgensamling mellem 2. og 3. time.
Morgensamlingen er tænkt som et fælles informationsmøde for elever og
lærere.
I skoleåret 1986/87 har der af og til ved morgensamlingen været et un
derholdende indslag, som en klasse eller en gruppe elever har stået
for.

PEDEL
Skolens pedel er Kurt
og inventar. Pedellen
opholdsarealer, og han
Hjælpepedel i perioden

Nielsen. Han har tilsynet med skolens bygninger
forestår renligholdelsen af skolens lokaler og
modtager og udleverer glemte sager.
1. februar - 30. april var Poul Erik Nielsen.

REKTOR

Den daglige ledelse og ansvaret for, at skolen fungerer efter de gæl
dende love og bestemmelser, har rektor Poul Toft.
Du - og evt. dine forældre - er altid velkomne til at kontakte rektor,
hvis der opstår problemer af den ene eller den anden art.

RENGØRING

Der bliver ryddet op og gjort rent på skolen hver eneste dag efter
skoletid. Ofte virker det som om skolens brugere tager det som en
selvfølge og ikke skænker det en tanke, at det er et stort og besvær
ligt arbejde at rydde op og gøre rent efter 400-500 mennesker.

16

Derfor : Ryd op efter Jer og sæt stolene på plads, når I forlader klas
seværelserne, fjern selv madpapir, tallerkener og flasker fra bordene
i festsalen, forhallen og de øvrige elevlokaler.

RINGETIDER:

1.
2.
3.
4.

lektion
lektion
lektion
lektion

Spisefrikvarter
5.
6.
7.
8.

lektion
lektion
lektion
lektion

8.00- 8.45
8.55- 9.40
9.50-10.35
10.45-11.30

11.30-11.50
11.50-12.35
12.45-13.30
13.40-14.25
14.35-15.20

SFU
Betegnelsen S.F.U. betyder Socialistisk Folkepartis Ungdom. Det er en
socialistisk ungdomsorganisation, som på skoleområdet ønsker karakte
rerne helt eller delvis afskaffet, mindre klassekvotienter og større
medindflydelse på undervisningen, så den får en drejning mod en kri
tisk behandling af relevante og aktuelle emner. I begyndelsen af sko
leåret vil du få mere at vide om SFU.

SKOLERÅDET

Rådet formidler, sammen med lærerne, et samarbejde mellem hjem og sko
le.
Det medvirker ved løsning af sociale opgaver.
Det godkender den ugentlige arbejdsplan.
Det kan stille forslag om lokaler og deres materiel og inventar.
Det udtaler sig om gymnasiets budget.
Det udfærdiger ordensregler.
Det kan iøvrigt udtale sig til amtsrådet om alle spørgsmål, der vedrø
rer gymnasiet.
Rådet består af 2 forældrerepræsentanter, 2 lærerrepræsentanter, 1 re
præsentant fra det teknisk/administrative personale, 2 elevrepræsen
tanter, 1 amtsrådsmedlem samt rektor.
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STUDIEKREDSE

Der kan oprettes studiekredse, hvis mindst 10 elever melder sig. Nor
malt er en af skolens lærere leder af studiekredsen.
I studiekredsene må man ikke gennemgå lærebogsstof, og timerne ligger
uden for normal skoletid.

STUDIELEKTOR

En studielektor er en fastansat lærer, som er rektors medhjælp i pæda
gogiske, tværfaglige og visse administrative sager. Studielektorerne
varetager således tilsynet med og den overordnede vejledning af lærer
kandidater.

STUDIEREJSER

- Se ekskursioner.

STUDIEVEJLEDNING

Studievejlederen finder du i kælderen. Han kan hjælpe dig med proble
mer: individuelle, studiemæssige, erhvervsmæssige, tilvalgs- eller
grenvalgsproblemer, sociale, psykologiske o.s.v. Kontortiden finder
du på døren, og du træffer ham ved studie- og notatteknik-kurset,
kort efter du er begyndt på skolen. Brug ham, som du brugte din klas
selærer og skolevejleder i folkeskolen.

SU - STATENS UDDANNELSESSTØTTE

Elever kan søge Statens Uddannelsesstøtte fra de er 18 år.
Støtten gives som stipendium, som statslån og som statsgaranteret lån
i banker og sparekasser.
Tildeling af stipendium og statslån afhænger bl.a. af forældres og eg
ne indtægts- og formueforhold, samt af om man bor ude eller hjemme.
Statsgaranteret lån kan søges af alle over 18 år uafhængigt af økono
miske forhold.
Ansøgningsskema og yderligere oplysninger om SU kan fås på skolens
kontor.
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SYGEMELDING

Hvis du bliver syg og må påregne en længere sygdomsperiode, forventes
det, at skolen underrettes herom. Se også sygeundervisning.
Du vil i slutningen af skoleåret blive orienteret om de særlige regler
vedrørende sygdom i forbindelse med eksamen.

SYGEUNDERVISNING

Gymnasieelever,
at vare mere end
ningen omfatter
le herom træffes

der er fraværende på grund af sygdom, som forventes
tre uger, har ret til sygeundervisning. Sygeundervishøjst 5 timer om ugen i indtil 8 uger. Eventuel afta
med skolens rektor.

TILVALGSFAG - GYMNASIET

Alle elever i l.g skal engang i forårssemesteret meddele, om de i 2.g
og 3.g ønsker at modtage undervisning i musik eller formning.
De elever, der vælger samfundssproglig eller musiksproglig gren, skal
desuden vælge mellem engelsk og tysk.

TILVALGSFAG - HF
Alle elever i l.HF skal i efterårssemesteret og forårssemesteret med
dele hvilke tilvalgsfag de i 2., 3. og 4. semester ønsker at modtage
undervisning i.
I skoleåret 1986/87 undervises i følgende tilvalgsfag: engelsk, rus
sisk, fransk, biologi, samfundsfag, fysik, kemi, matematik, psykologi,
formning, musik og idræt. Herudover tilbydes tysk, spansk og datalære
i 1988/89.
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UGENTLIGE TIMETAL I l.g OG 1.HF I EFTERÅRSSEMESTERET

Dansk
Engelsk 1)
Tysk 1)
Fransk 2)
Russisk 2)
Spansk 2)
Latin
Oldtidskundskab
Historie
Samfundsfag
Geografi
Biologi
Matematik
Fysik
Kemi
Idræt
Formning 3)
Musik 3)

Ialt

l.g
sproglig

l.g
matematisk

3
4
3
5
5
5
4
1
2
0
2
0
2
0
0
2
0
2

3
5
5
5
5
5

1
2
0
0
0
5
3
2
2
0
2

3
2
3
3
5
0
0
2
2
2

30

30

30

l.HF

3
4
3
0
0

1)

I l.g matematisk linie læses enten engelsk eller tysk.

2)

I alle gymnasieklasser læses enten fransk, spansk eller russisk.

3)

I l.HF følges enten formning eller musik.
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SPANSK PA GRINDSTED GYMNASIUM
Vi har som den første klasse her på Grindsted Gymnasium haft mulighed
for at vælge spansk.
Vi har beskæftiget os med både Spanien og Sydamerika. Derudover har vi
set en hel del film, som har givet os et godt indtryk af, hvordan hver
dagen former sig i Spanien.
Vi har allerede i l.g lært at føre en simpel samtale på spansk. Frem
over skal vi i gang med både tegneserier, noveller, romaner, teater-

KORSAMARBEJDE

I skoleåret 1985/86 havde Grindsted Gymnasiums kor samarbejde med kor
fra Varde Gymnasium og Esbjerg Statsskole om Vivaldi's "Gloria". For
uden koncerter i de tre byer arrangeredes en tur til Lemgo, Vesttysk
land. Det kor vi besøgte dér kom i dagene 1.-3. maj 1987 på besøg her,
og holdt koncert i Varde Kirke.
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I det nye skoleår er aftalt et lignende korsamarbejde - nu også med
Vestjysk Gymnasium i Tarm. Det er et arrangement som laves i samarbej
de med Vestjysk Symfoniorkester fra Esbjerg. På programmet står en
messe af W.A. Mozart, og koncerterne vil blive afholdt i marts 1988.
NJ

KAFFE OG BLØDT BRØD !

Afsnittets overskrift hentyder til de julekoncerter, som koret fra
Grindsted Gymnasium holdt i Ansager og Skjoldbjerg kirker. Efter 2
veloverståede koncerter, hvor koret blandt andet sang 4 satser fra
"Missa Rotna", en rytmisk messe for kor, solister og et mindre orkes
ter, blev vi budt på menighedsrådskaffe med tilhørende blødt brød.
Først i april gav koret så igen koncerter; denne gang i Grindsted og
Give kirker. Til disse koncerter havde koret lært alle 5 satser fra
"Missa Rotna", og desuden sang koret også 2 Bach-koraler. Ligesom ved
de omtalte julekoncerter medvirkede GOCK, et kor bestående af nogle
af gymnasiets lærere (og påhæng). Desuden havde gymnasiets musikfag
lige gren vovet sig ud i nogle satser af Durante.
Foruden de rent musikalske oplevelser kunne man også opleve andre sær
prægede ting, blandt andet måtte en del af koret stå foran Ansager
Kirke en sen decemberaften og vente på en bus. Desuden kunne man ople
ve en musiklærer, der styrtede rundt i Give Kirke efter en jakke, mens
hans dybsindigt spekulerede på, om han nu også havde jakke på, da han
tog hjemmefra.
Alt i alt må man sige, at korets medlemmer har tilbragt mange dejlige
timer med indstudering og koncerter.

En ivrig korist
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ELEVER PA GRINDSTED GYMNASIUM OG HF-KURSUS
1. a

1.x

Bjerrum, Lene
Bæksted, Marianne
Haahr, Susanne
Hardt, Jytte
Hjorth, Elisabeth
Høeberg, Ditte
Jensen, Anne Merete
Jensen, Britta Guldager
Jensen, Dorte Tegllund
Jepsen, Else Marie
Kyster, Tina
Lauridsen, Malene Hyldgård
Madsen, Laila
Møller, Anita Kallesøe
Nowlan, Lucy Mary
Nötzli, Brian
Pedersen, Helene Kristine
Poulsen, Lone Noes
Riddervold, Peter
Ruba, Connie
Simonsen, Elisabeth Kjær
Skovmose, Klaus Nicolai Hye
Søgaard, Birthe
Thomsen, Pernille
Westergaard, Dorthe

Andersen, Mia Katharina
Andersen, Martin
Bondesen, Lars Bo
Bruun, Jette
Christensen, Anette Uhre
Fly, Hanne-Margrete
Hansen, Bo Hougård
Hansen, Jacob Bang
Kaltoft, Betina
Klokmose, Preben
Knudsen, Mette Vestbjerg
Kristensen, Martin Damgård
Lund, Hanne Bøgesvang
Mikkelsen, Jan Hvolgaard
Mikkelsen, Kim Svejstrup
Miller, Shannon
Mortensen, Mette Bjerre
Møller, Lotte
Nielsen, Gitte Mechlenburg
Nielsen, Jesper
Nielsen, Pia Elisabeth
Nørgaard, Johanne Claire
Odgaard, Alan
Pedersen, Flemming Skriver
Steen, Stephan Breum
Søndberg, Annie

l.b

i.y

Abrahamsen, Helle
Gydesen, Jonna
Jensen, Mona
Knudsen, Henriette
Nielsen, Henriette Damgaard
Nilsson, Edith
Paulsen, Hans Meier
Sørensen, Anette

Andersen, Anne Mette Holm
Christensen, Solvejg
Christiansen, Jørn Heideman
Ebbesen, Lissy Irene
Frederiksen, Jane
Froberg, Morten Lyngaa
Hinsch, Lasse
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2. a

Iversen, Lars
Jakobsen, Jens Skov
Jensen, Alice Fyhring
Jensen, Jette Skovgaard
Jensen, Susanne Nørrevang
Lange, Jeanette Birch
Larsen, Marianne Juul
Lorentzen, Karin
Nielsen, Bo Schiøtt
Nissen, Michael
Nissen, Susanne Riber Lysdal
Pedersen, Henrik Marinus
Pedersen, Janne Lene
Smidt, Lena
Svendsen, Tina
Sørensen, Heidi Lund
Thygesen, Anders
Vilsborg, Torben

Andersen, Simon
Burgwald, Christina
Christensen, Bodil Junker
Damsgaard, Bodil Høyer
Hansen, Inger Margrethe
Hørning, Ole
Jensen, Malene
Knudsen, Anne-Grethe Skais
Knudsen, Bitten Visby Bach
Krarup, Thure Reitz
Kristensen, Helle Borg
Larsen, Birgit Ellegård
Lerrer, Debora
Mikaelsen, Helle Bek
Møller, Kirsten Sandal
Pedersen, Christa Bredahl
Pedersen, Keld Vestergaard
Pedersen, Kim Egeskov
Pontoppidan, Connie
Rasmussen, Anja
Rasmussen, Lene Marchmann
Sattrup, Nils—Bjørn
Schmidt, Pia
Sejersen, Morten Kjærulf
Skovmose, Jesper Hye
Tranberg, Dorthe

l.z
Bork-Pedersen, Anne
Brøndsted, Per
Bøndergaard, Mads
Christensen, Brian Lykke
Christensen, Lone
Fog, Jacob
Jensen, Monica
Kjeldsen, Kurt
Kristensen, Anette
Kristensen, Jens Ole
Kristensen, Kim Krogh
Lund, Tina
Mikkelsen, Rene Aamand
Nielsen, Nicolaj Forsberg
Olsen, Majbritt Alund
Pedersen, Jane
Pedersen, Allan Lyster
Rasmussen, Susanne
Skovgaard, Christian Rud
Veiling, Mette

2.b
Andersen, Henrik Guldahl
Birk, Anne Merete
Burkal, Tove Lindbæk
Ganzhorn, Karin
Hansen, Jette Håhr
Hundebøl, Lone
Knudsen, Selina Rosendal
Larsen, Eva Haahr
Mølgaard, Lene
Nielsen, Birgit Hauge
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Kristensen, Dorte
Kristensen, Michael
Kyed, Mette Viola
Larsen, Helge Morten Filskov
Laursen, Gert
Laursen, Torben Lykke
Laursen, Tove
Madsen, Lene
Nielsen, Karsten Skyt
Pedersen, Ulrik
Petersen, Anette Lykke
Schröter, Marc Peter
Simmelsgaard, Sigurd Linde
Sørensen, Iben
Sørensen, Poul Gammelgård
Thomsen, Dorthe Lilleholt
Thomsen, Ellen
Thorsen, Niels Mølgård

Ratcliffe, Elinor
Regel, Kirsten Warmning
2.x

Alshauge, Ulrik
Christensen, Gitte
Føns, Inger Juhl
Grøn, Ane Mette Howard
Hansen, Birgitte
Hansen, Jan Paag Steengaard
Hansen, Kim Berg
Hjelm, Thomas
Hygum, Morten
Iversen, Pernille Grand
Iversen, Torben
Jensen, Jesper Vitved
Jensen, Niels Henrik Vad
Jepsen, Lisbet
Klausen, Lars
Mathiesen, Carsten Ipsen
Mikkelsen, Claes Søndergaard
Nielsen, Christian Robin
Nielsen, Dorthe Broberg
Nielsen, Ellinor Birgitte
Petersen. Dorthe Brandt
Poulsen, Frank
Rosenblad, Carsten
Rosenkrands-Andersen, Thomas
Sørensen, Elsebeth
Aaskov, Christian

2. z
Bjærge, Anne Marie
Christensen, Søren
Ditlevsen, Helle
Haurum, Michael
Holm, Paw
Jensen, Birthe
Jensen, Lars Henrik
Johansen, Jens Eigil
Juul-Andersen, Mette
Larsen, Ole Morten
Laursen, Lars Blegvad
Lunding, Peter Anders
Madsen, Gitte Lytzen
Madsen, Jan Petersen
Madsen, Tina Damgaard
Mortensen, Dawn Marie
Nielsen, Hanne
Nielsen, Helle Buch
Olsen, Marie-Helene

2.y

Christensen, Jesper Øhlenschlæger
Halvorsen, Luna Charlotte
Hansen, Berit Hagenau
Hansen, Hanne Howard
Houe, Bente
Jensen, Kirsten Lund
Knudsen, Rita
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Schmahl, Rune
Sørensen, Marianne Højgaard
Sørensen, Tove
Vilsen, Stig Ole

2.u
Hansen, Bo Askjær
Hollænder, Tove Larsen
Jensen, Christina Lank
Jensen, Hanne Egeskov
Jensen, Jette Hyldborg
Jensen, Mette Sandager
Jensen, Tina Ravn
Kjær, Kim Kirkegaard
Nielsen, Lene Lunde
Randers, Kim

3. a
Damgaard, Claes Bo Enghard
Gram, Rikke Juul
Hansen, Mogens Norbert
Heelsberg, Anja Ivy
Holgersen, Karina Sandalgård
Jakobsen, Mia Charlotte Eltoft
Jensen, Gitte
Jensen, Malene Kamp
Jensen, Ulla Sigård
Kristensen, Liselotte Langelund
Møller, Karin Sandal
Nymark, Tine
Pedersen, Ann Holm
Rasmussen, Anni Vibeke
Rasmussen, Inger
Schou, Pia
Sørensen, Merry Margrethe
Sørensen, Mette Karlsbjerg
Washuus, Peter

3.b
Andersen, Margit Jul
Bach-Andersen, Erik
Christensen, Gitte Mølgaard
Danielsen, Bente
Frederiksen, Dorthe Beck
Gudiksen, Susanne
Højrup, Tina
Jensen, Karina Sandahl
Jensen, Marianne
Jespersen, Claus
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Johansen, Linette
Knudsen, Heidi Engslund
Lange, Ann
Langvad, Lone Thiemer
Laustsen, Kirsten
Mouritsen, Pia
Nielsen, Per Sønderby
Pedersen, Niels Verner
Søsted, Birgitte

Gunderlund, Elsebeth
Happel, Mads Peter Bernstorff
Hvilshøj, Charlotte Falk
Iversen, Tina
Jacobsen, Helle
Jensen, Hans Erik Gram
Jørgensen, Jimmi
Kristoffersen, Anette
Nielsen, Bo Schou
Nielsen, Gitte
Nielsen, Lone Øgelund
Pedersen, Lone
Pedersen, René
Pedersen, Rikke Oxholm
Poulsen, Susanne Refsgaard
Rasmussen, Hanne Funder
Schmidt, Hans Werner
Schmidt, Torben
Thomsen, Erling Engelbrecht
Thomsen, Henriette Markmann

3.x
Almind, Niels Peter
Alshauge, Regitze
Bjærge, Hans
Borg, Charlotte
Christensen, Bjarne
Christensen, Margrethe
Eg, Jesper Jøker
Hansen, Knud Aage
Jensen, Kamma Øllgaard
Jensen, Kirsten Vestergaard
Jensen, Marianne Nathalia
Kjledsen, Carsten Berg
Larsen, Carsten Møller
Lund, Lone Bøgesvang
Nielsen, Gitte Rohde
Nissen, Dorthe Stabel
Pedersen, Annemette Søndergaard
Stoklund, Nina
Søgaard, Kim Buchhave
Sørensen, Kim
Toft, Mona
Weis, Jeanette
Zippor, Berit

3. z

Andersen, Hanne Boe
Andersen, René
Bjørsted, Anette Roland
Brinks, Peter
Frederiksen, Lena Marie
Gydesen, Carsten
Hansen, Michael Skou
Højland, Dorthe
Johansen, Charlotte
Kinch-Jensen, Mette
Knudsen, Tove Henriette
Kristensen, Malene Borg
Larsen, Mikael
Madsen, Claes Stefan Lehmann
Mortensen, Leif
Nielsen, Allan Munk
Nielsen, Morten Schallburg
Olesen, Torben
Pedersen, Susan Højmose

3.y

Bech, Pernille
Bek-Pedersen, Lene
Christensen, Svend Guldager
Frederiksen, Jørgen
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Hansen, Birthe Marianne
Hansen, Tom Henning
Hansen, Villy Meldgaard
Jensen, Anette
Jensen, Hanne Lund
Jensen, Ulla
Jeppesen, Frank
Lak, Merete
Larsen, Ulla Schnoor
Nielsen, Lisbeth
Ostersen, Jonny
Pedersen, Anja Brørup
Poulsen, Jørgen Heick

Petersen, Esben Vosegaard
Poulsen, Anette Yndigegn
Rasmussen, Jesper
Wille, Egon Christian

l.p
Andersen, Britta
Andersen, Jytte Chüsler
Andersen, Marianne Rahbek
Christensen, Andreas Horsted
Christensen, Betina Lonnie
Christensen, Martin
Gejl, Lene
Hansen, Helle Søgaard
Jessen, Birgitte Rahbek
Jørgensen, Peter Brøndsted
Kragh, Kim Allan
Krsitensen, Lykke Margrethe
Kristiansen, Tine Mechlenborg
Mogensen, Marie Katrine
Mortensen, Lena
Nielsen, Marianne Sandfeld
Nielsen, Mogens
Nørgård, Mette
Pedersen, Dorthe
Reiff, Bente
Reiff, Lone
Rosted, Steen
Sørensen, Anders

2.q
Beck, Moritz
Høst-Madsen, Birgitte
Jørgensen, Allan
Kristiansen, Anne Dorte
Laursen, Else Marie
Speedtsberg, Birgitte Nielsen
Nielsen, Hanne Sloth
Nilsson, Anna
Nørgård, Dorthe
Nørgård, Hanne
Pedersen, Marianne Juul
Rasmussen, Birgitte Bonde
Rasmussen, Ejnar
Rasmussen, Lene
Skov, Ina Burgdorf
Sørensen, Inga Borup
Sørensen, Lise Rask
Thøstesen, Charlotte Margrethe

2.p

Brandstrup, Jeanette Nederby
Brandt, Bettina
Christensen, Ulla Øllgaard
Duedal, Finn
Fabricius, Githa
Fedders, Birgitte Juul
Frydendahl, Ane
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PERSONALE PA GRINDSTED GYMNASIUM OG HF-KURSUS

Bjørn Paulli Andersen
(PA) studielektor
engelsk-fransk
tlf. 05 33 53 87

Klaus Brorholt
(KB) lektor
samfundsfag
tlf. 05 33 57 45

David Clayre
(DC) lektor
biologi
tlf. 05 32 12 87

Jytte Dickinson
(JD) lektor
engelsk-fransk
tlf. 05 32 29 06

Børge Ebbesen
(BE) lektor
tysk-fransk
tlf. 05 32 07 23

Hanne Eskildsen
(HE) adjunkt
engelsk-tysk
tlf. 05 32 31 89

Ole Gram
(OG) adjunkt
historie-studievejl.
tlf. 05 33 33 72

Kjeld Graudal
(KG) adjunkt
matematik-fysik
tlf. 05 32 35 22

Ilse Haugaard
(IH) lektor
matematik
tlf. 05 33 57 20
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Joan Hegelund
(JH) adjunkt
geografi
tlf. 05 39 32 30

Hans Hostrup
(HH) lektor
kemi-fysik
tlf. 05 32 21 01

Peder Iversen
(PI) adjunkt
matematik-fysik
tlf. 05 32 18 83

Niels W. Jacobsen
(NJ) adjunkt
musik-geografi
tlf. 05 32 49 24

Ruth Jensen
(RJ) lektor
dansk
tlf. 05 29 71 56

Erik Jørgensen
(EJ) lektor
historie-rel-old
tlf. 05 32 04 20

Otto Kjærgaard
(OK) adjunkt
engelsk-formning
studievejledning
tlf. 05 32 25 52

Poul Køppen
(PK) lektor
historie-old.
tlf. 05 32 20 10

Hanne Leervad
(HL) adjunkt
latin-old-russisk
tlf. 05 87 20 85
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Margrethe Lundorf
(ML) adjunkt
tysk-dansk
tlF. 05 33 52 46

Ove Skov Madsen
(SM) adjunkt
historie-rel-old
tlf. 07 18 20 87

Willi Matthies
(WM) lektor
geografi-studievej 1.
tlf. 05 32 27 34

Knud Mogensen
(KM) adjunkt
kemi-dansk
tlf. 05 32 27 34

Emma Munch
(EM) skolesekretær
tlf. 05 32 05 22

Christian Møller
(CM) adjunkt
tysk-musik
tlf. 05 32 40 04

Dennis Nielsen
(DN) adjunkt
fysik-matematik
tlf. 05 32 14 50

Finn Lunde Nielsen
(LN) lektor
matematik-fysik
tlf. 05 32 02 96

f■
Birgit Muss Nielsen
(HN) lektor
matematik
tlf. 05 32 02 96
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Kurt Nielsen
(KN) pedel
tlf. 05 32 18 33

Olaf Nielsen
(ON) adjunkt
fysik-matematik
tlf. 05 32 37 12

Jens Oxlund
(JO) adjunkt
historie-formning
tlf. 05 38 30 60

Hans Aagaard Pedersen
(ÅP) studielektor

Inga Pedersen
(IP) skolesekretær
tlf. 05 32 25 34

Mogens Kjær Poulsen
(KP) adjunkt
biologi
tlf. 05 39 62 75

Birgit Rud Skovgaard
(BS) adjunkt
fransk
tlf. 05 32 36 31

Niels Skovgaard
(NS) adjunkt
samfundsfag-religion
tlf. 05 32 36 31

matematik-fysik
tlf. 05 32 18 96

Michala Schaffalitzky
(MS) adjunkt
spansk
tlf. 06 53 84 04
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i
Jørgen Spodsberg
(JS) adjunkt
dansk
tlf. 05 32 28 36

Tom Stubdrup
(TS) lektor
religion-fransk
tlf. 05 32 07 84

Jens Dybro Sørensen
(DS) adjunkt
dansk-studievej 1.
tlf. 05 33 52 46

Vibeke Theisen
(VT) adjunkt
dansk
tlf. 06 16 08 41

Erik Thomsen
(ET) adjunkt
samfundsfag-idræt
tlf. 05 32 28 30

Poul Toft
(PT) rektor
matematik-fysik
tlf. 05 32 07 45

Birgit Wamberg
(BW) lektor
biologi-idræt
tlf. 05 33 57 14

Flemming Warnich-Hansen
(WH) adjunkt
dansk-religion
tlf. 05 32 28 31
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Elin Watts
(EW) lektor
engelsk-russisk
tlf. 05 33 30 89

Jeremy Watts
(JW) lektor
engelsk
tlf. 05 33 30 89

VIKARER:

Karen Kruse Hansen

SÆRLIGE HVERV:
Sikkerhedsrepræsentant:

Mogens Kjær Poulsen

Skemalægger :

Hans Hostrup

Boginspektor :

Erik Jørgensen

AV-inspektor

Birgit Huus Nielsen

Inspektor :

Hans Aagaard Pedersen

Pedel :

Kurt Nielsen

Kantineleder :

Ester Christensen

Rengøringspersonale:

Karen Ladefoged
Ester Christensen
Edith Gregersen
Mona Halvorsen
Birrit Hansen
Inger Hansen
Edith Jensen
Ingrid Christensen
Sonja Larsen
Aase Madsen
Kama Ratthleff
Britta Noer
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LÆRERRÅDETS FORRETNINGSUDVALG
Adjunkt Kjeld Graudal (formand)
Adjunkt Niels Skovgaard (næstformand)
Lektor Bjørn Paulli Andersen (sekretær)

BUDGETUDVALG

EKSKURSIONSUDVALG

Niels Skovgaard (formand)
Peder Iversen
Ruth Jensen
Otto Kjærgaard
Poul Toft

Margrethe Lundorf (formand)
Knud Mogensen
Jens Oxlund
Poul Toft

PR-UDVALG

KUNSTUDVALG

Bjørn Paulli Andersen
Otto Kjærgaard
Knud Mogensen

Poul Køppen
Birgit Wamberg
Jens Oxlund
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SKOLERÅD
Karin Marchmann Rasmussen (forældrevalgt)
Egon Mortensen (forældrevalgt)
Henry Nielsen (amtsrådet)
Rektor Poul Toft
Adjunkt Kjeld Graudal
Lektor Willi Matthies
Simon Andersen 2a
Anders Sørensen lp
Rengøringsassistent Aase Madsen

ELEVRÅD - GYMNASIET

la
Ibz
Ix
ly
2a
2bu
2x
2y
2z
3a
3b
3x
3y
3z

Ditte Høeberg, Susanne Haahr
Kim Krogh Kristensen- Jens Ole Kristensen
Lotte Møller, Mia K. Andersen
Lars Iversen, Jørn Christiansen
Bodil Junker Christensen, Simon Andersen
Anne Merete Birk, Kristian Koch
Lisbet Jepsen, Jesper Vitved-Jensen
Hanne Howard Hansen, Bente Houe
Lars Henrik Jensen, Anne Marie Bjærge
Rikke Gram, Malene Jensen
Claus Jespersen, Kirsten Laustsen
Marianne Jensen, Mona Toft
Gitte Nielsen, Lone Pedersen
Anette Bjørsted, Esben Petersen

HF-RÅDET

lp
2p
2q

Birgitte Jessen, Marianne Jensen
Finn Duedal, Frank Jeppesen
Birgitte Høst-Madsen, Lene Rasmussen
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FÆLLESUDVALGET
Poul Toft (formand)
Hanne Leervad (sekretær)
Kjeld Graudal
Birgit Rud Skovgaard
Niels W. Jacobsen
Anne Merete Birk, 2b
Anette Bjørsted, 3z
Lene Gejl, lp
Elsebeth Sørensen, 2x

IDRfTSAKTIVITETSUDVALGET

Trine Larsen, 2p
Villy Meldgaard Hansen, 2p
Lene Gejl, lp
Anne Merete Birk, 2b
Birgit Wamberg
Erik Thomsen
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SAMARBEJDSUDVALGET

Poul Toft (formand)
Kurt Nielsen
Hans Aagaard Pedersen
Hans Hostrup
Inga Pedersen
Kama Ratthleff

KANTINEBESTYRELSE
Poul Toft (formand)
Kurt Nielsen (kantinebestyrer)
Hanne Leervad
Kjeld Graudal
Helle Jacobsen, 3y
Lena Mortensen, lp

appetit

sådan

...ved samarbejde
40

Navn :

Tid:

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

8.00- 8.45
8.55- 9.40

9.50-10.35

10.45-11.30
SPISEFRIKVARTER

11.50-12-35

12.45-13.30
13.40-14.25

TORSDAG

FREDAG

TIL NOTATER:
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