
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


GRINDSTED GYMNASIUM

& H.F~ KURSUS

INTRODUKTIONSSKRIFT 1984
DANMARKS 

PÆDAGOGISKE 
BIBLIOTEK



GRINDSTED GYMNASIUM OG HF-KURSUS

Tinghusgade 20, 7200 Grindsted. 

Telefon (05) 32 31 00

Lærerværelset : tlf. 32 10 13

Elevtelefon : tlf. 32 15 74

Gymnastiksalene : tlf. 32 15 54

INTRODUKTIONSSKRIFT 1984 - GRINDSTED GYMNASIUM OG HF-KURSUS

Redaktion: Preben Hansen (ansvarshavende)

Otto Kjærgaard

Hans Aagaard Pedersen

Yvonne Schantz

Fotos: Ernst Laursen 2.HF

Lay-out 8 tryk: Amtscentralen i Esbjerg



INDHOLD side

Indledning ................................................................................................... 5

Hvad du har brug for at vide fra starten

Plan over skolen .................................................................................... 6
Første skoledag ...................................................................................... 10
Introduktionsdage .................................................................................. 10
Introduktionstur .................................................................................... 11
Ugentlige timetal .................................................................................. 12
Ringetider ................................................................................................ 13

Hvad du senere vil få brug for at vide

Ferieplan .................................................................................................. 13
Morgensamling .......................................................................................... 14
Studievejledning .................................................................................... 14
Forsømmelser ............................................................................................ 14
Elevrådet .................................................................................................. 15
Fællesudvalget ........................................................................................ 15
Lærerrådet ................................................................................................ 16
Skolerådet ................................................................................................ 16
Medindflydelse på undervisningen ...................................................... 17
Gymnasiets venner.................................................................................... 18
Elevfonden ............................................................................................... 18

Hvilke aktiviteter du kan deltage i uden for skoletiden

Friformning .............................................................................................. 19
Frisport ................................................................................................... 19
Korsang ..................................................................................................... 20
Studiekreds .............................................................................................. 20
A/S Vekselstrøm ...................................................................................... 21
DGS ............................................................................................................. 22
KFS ............................................................................................................. 23
KG ............................................................................................................... 23
SFU ............................................................................................................. 24

3



Højdepunkter fra skoleåret 1983/84

Højdepunkter ............................................................................................ 25
Filmanmeldelse ........................................................................................ 26

Skolens personale

Personalet ............................................................................................... 27
Særlige hverv .......................................................................................... 33
Lærerkandidater ...................................................................................... 33

4



REKTORS VELKOMST

Dette hæfte henvender sig først og fremmest til skolens nye elever. 
Det er mit håb, at indholdet kan være til hjælp, når der i løbet af 
skoleåret opstår forhold, der ønskes belyst.

Det kan være vanskeligt at begynde 
indtryk: nye kammerater, nye lærere,

i en ny institution med mange nye 
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 
møde op med blot og bar spændt forventning.

Hvis du ønsker det, kan du på Grindsted Gymnasium og HF-kursus få nog
le gode år med mange oplevelser og et godt kammeratskab, du sikkert 
aldrig senere får lov til at opleve. Det kræver kun, at du selv gør 
en indsats.

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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FØRSTE SKOLEDAG

Som ny elev i l.g eller i l.HF bliver du i skolens festsal budt vel
kommen og får at vide, hvilken klasse du skal gå i, og hvem der bli
ver 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 lære
re du får. Endelig får du udførlig besked om introduktionslejrturen.

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.

Paulli Andersen
studielektor
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INTRODUKTIONSTUR

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
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 kriti
ske 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 valg
te hold for madlavning, så vi i løbet af opholdet nåede gennem de 
fleste variationsmuligheder over temaet "spaghetti/ris".

Lige fra begyndelsen af opholdet mærkede man de friere former. Lærer
ne overlod sådan set alt til tutorerne, der ligeledes prøvede at gøre 
os det så frit som muligt. Her var ikke nogen løftet folkeskolelærer
pegefinger, men jeg mener, at stort set alle opførte sig ordentligt 
alligevel.

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.

En elev i l.a 1983
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l.g l.g
— sproglig matematisk l.HF

Dansk 3 3 3
Engelsk 1) 4 5 4
Tysk 1) 3 5 3
Fransk 2) 5 5 0
Russisk 2) 5 5 0
Latin 4
Oldtidskundskab 1 1
Historie 2 2 3
Samfundsfag 0 0 2
Geografi 2 0 3
Biologi 0 0 3
Matematik 2 5 5
Fysik 0 3 0
Kemi 0 2 0
Idræt 2 2 2
Formning 3) 0 0 2
Musik 3) 2 2 2

Ialt 30 30 30

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

2) I alle gymnasieklasser læses enten fransk eller russisk.

3) I l.HF følges enten formning eller musik.
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RINGETIDER

1. lektion 8.00- 8.45
2. lektion 8.55- 9.40
3. lektion 9.50-10.35
4. lektion 10.45-11.30

Spisefrikvarter 11.30-11.50

5. lektion 11.50-12.35
6. lektion 12.45-13.30
7. lektion 13.40-14.25

FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 1984/85

1984:

Sommerferie :
Efterårsferie:
Juleferie :

1985:

mandag den 25. juni til onsdag den 8. august.
mandag den 15. oktober til fredag den 19. oktober
mandag den 24. december

Juleferie : til fredag den 4. januar.
Vinterferie : mandag den 18. februar til fredag den 22. februar
Påskeferie : mandag den 1. april til mandag den 8. april.
Grundlovsdag : onsdag den 5. juni.
Sommerferie : fra mandag den 24. juni.

(De nævnte dage medregnes ).
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MORGENSAMLING

af rektor Poul Toft.

Ca. 3 gange hver måned holdes der morgensamling mellem 1. og 2. time.

På tavlen ud for kontoret vil der ved begyndelsen af hvert semester 
være opslået en liste med de datoer, der gælder for det næste halve 
o ar.

De elever, der som repræsentanter for grupper eller udvalg har noget 
på hjerte, kan da benytte morgensamlingerne til at orientere kammera
terne. Også kollegerne benytter ofte ved morgensamlingerne muligheden 
til at give eleverne meddelelser af fælles interesse.

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 notattekniks-kurset, 
kort efter du er begyndt på skolen. Brug ham, som du brugte din klas
selærer og skolevejleder i folkeskolen.

Studievej lederne

FORSØMMELSER

af studielektor Hans Aagaard Pedersen.

Der er mødepligt bade i gymnasiet og HF. Nogle få sygedage får ingen 
konsekvenser, men mange forsømmelser kan i værste fald medføre, at du 
må forlade skolen.

Manglende aflevering af skriftlige opgaver regnes også for forsømmel
se. I begyndelsen af skoleåret far du en grundig orientering om reg
lerne .
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ELEVRÅDET

Ligesom i folkeskolen organiseres mange af elevaktiviteterne på 
Grindsted Gymnasium af elevrådet (ER).

I begyndelsen af skoleåret vil du få at vide, hvordan ER er organise
ret.

I den klasse, du kommer i, skal der vælges repræsentanter til ER.

Det er vigtigt, at alle eleverne 
Vi håber du vil gøre en indsats, 
muligheder har ER for at få noget

interesserer sig for ER'ets arbejde. 
Jo flere der er aktive, desto større 
gennemført.

FÆLLESUDVALGET

Fællesudvalget er kontaktorganet mellem rektor, lærerrådet og elevrå
dene. I udvalget sidder rektor, 4 lærere og 4 elever (heraf mindst 1 
fra HF). Fællesudvalget er det væsentligste sted, hvor kontakt imel
lem rådene sker. Desuden træffer fællesudvalget afgørelse om indhol
det af fællestimer, om afholdelse af juleafslutningsarrangementet, om 
igangsættelse af studiekredse, om afholdelse af studieuger og om af
holdelse 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 
dagsordenen. Denne bekendtgøres på opslagstavlen ved rektors kontor 
forud for møderne. Disse afholdes normalt 1 gang om måneden. Refera
terne af møderne kan ses på opslagstavlen. Det har været praksis, at 
alle kan overvære møderne, dog uden udtalelses- og stemmeret.

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.

Fællesudvalget
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LÆRERRÅDET

af Jeremy Watts, lærerrådsformand.

Lærerrådet består af alle de ansatte lærere på skolen. De fleste be
slutninger angående skolens dagligdag kan ikke træffes, før lærerne 
har udtalt sig. Det vil sige, at lærerrådet har ret stor indflydelse 
på livet på Grindsted Gymnasium og HF-kursus.

Elevrepræsentanter bliver indbudt til at deltage i dele af lærerrå
dets møder. På denne måde kan eleverne også få informationer og give 
deres mening direkte til kende. Og jo mere eleverne orienterer lærer
ne om deres ideer og ønsker, jo større mulighed er der for, at vi 
får den skole, som vi allesammen vil have.

SKOLERÅDET

af P.O. Iversen, formand for 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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MEDINDFLYDELSE

I følge undervisningsbekendtgørelsen har du medindflydelse på under
visningen .

- Vær aktiv i timerne fra begyndelsen og udnyt din medbestemmelse.

17



GYMNASIETS VENNER

af Fr. Frederiksen.

Foreningens formål er at tilvejebringe det økonomiske grundlag for 
støtte til elever ved afholdelse af udgifter i forbindelse med kultu
relle og sportslige arrangementer.

Som medlem i foreningen kan optages enhver, der ønsker at støtte dens 
formal. Arskontingent er 15 kr. for forældrepar og 10 kr. for enlige. 
Livsvarigt medlemsskab kan tegnes for 100 kr. én gang for alle.

ELEVFONDEN

af adjunkt Otto Kjærgaard.

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). 
Alle medlemmer har tavshedspligt.

Ansøgningsskema kan du få hos din studievejleder. Pengene fra fonden 
uddeles både som stipendier og/eller som rentefrit lån, igen afhæng
igt af stipendienævnets skøn.

FRIFORMNING

af adjunkt Otto Kjærgaard.

Friformning er ligesom frisport som ordet siger: (fri)villig formning.

Du kan lave malerier, 1inoneumssnit, ætsninger, raderinger, keramik, 
stoftryk, silketryk, foto og meget mere.
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Tilbuddet gælder bade de, der i forvejen har formning, men gerne vil 
lave noget mere/andet, og de, der har musik.

Friformning hver tirsdag 7. + 8. time i formningslokalet.

FRISPORT

af adjunkt Erik Thomsen.

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.

Med hensyn til turneringsdeltagelse er vi med i nogle landsomfattende 
turneringer, men også i nogle regionale turneringer. Regionalt delta
ger vi i en fodboldturnering hvert efterår. Desuden spilles den tradi
tionelle fodboldkamp mod Handelsskolen.

Hvert år afholdes der også en klasseturnering i et boldspil. Der væl
ges et nyt boldspil hvert år. Vinderne fra de omliggende gymnasier mø
der senere hinanden.
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KORSANG

af lektor Søren Hansen.

Selv om sangen har trange kår i en tid, hvor de mere nytteprægede fag 
vægtes mest, samles hver uge en flok interesserede elever til korsang 
uden for skoletiden.

Enhver, der har lyst til at udvikle sin stemme og være med i det fæl
lesskab, som opstår, når man synger sammen, kan være med. Under kamme
ratlige former arbejdes med at indøve et program, som indgår i den 
traditionelle forårskoncert.

STUDIEKREDS

af studielektor Preben Hansen.

Hvis der er tilstrækkelig mange elever (mindst 10), der ønsker at ud
dybe et nærmere angivet emne, hvori der ellers ikke undervises i sko
letiden, kan der dannes en studiekreds med en interesseret lærer som 
vejleder eller en anden af rektor godkendt person.

Studiekredse tilrettelægges med 6-10 timer pr. studiekreds.
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A/S VEKSELSTRØM

af adjunkt Christian Møller.

A/S Vekselstrøm er navnet på det til enhver tid værende skoleorkes
ter. Hvad skoleorkestret så er, lader sig ikke sige på forhånd, idet 
det afhænger af, hvem der melder sig, hvad de spiller på, og hvilken 
musik de gerne vil spille. I de senere år har orkestret været et lil
le big-band på 10-12 medlemmer, der spillede swing-musik og jazz-rock. 
Men det behøver ikke være tilfældet fremover. I begyndelsen af skole
året mødes alle interesserede, og her snakker vi om, hvad I gerne vil 
spille, og hvad der er praktisk gennemførligt. Hvis ikke alle ønsker 
kan forenes, kunne man overveje at dele orkesteret og spille helt for
skellige slags musik. Kom med dit bidrag, så tager vi fat og øver 
tirsdag i 7. time.
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DGS

DANSKE GYMNASIEELEVERS SAMMENSLUTNING

af Henning S. Jensen.

DGS er gymnasieelevernes fagforening, som skal sikre at vores rettig
heder tilgodeses, og ikke bare overses.

Der er to måder at blive medlem af DGS på: 1. Man kan indmelde sig in
dividuelt, eller 2. man kan ved et valg på ens gymnasium stemme elev
rådet og dermed skolen ind. Det er det såkaldte kollektive medlems
skab af DGS.

Måden hvorpå DGS har indflydelse, er gennem repræsentantskab i en ræk
ke statslige organer.

Hvis du er interesseret, hvad du bør være, så kontakt en ældre elev 
og spørg f.eks. om Rexona-cirkulæret !

Du kan også kontakte Monica Gunderlund, 2a.
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KRISTELIG FORENING FOR STUDERENDE

Vi er en gruppe kristne, som ønsker at ALLE får mulighed for at være 
med i et kristent fællesskab.

Vort grundlag er evangelisk-luthersk, og det vil sige at - vi tror på 
Gud, som verdens skaber, hans søn, Jesus Kristus, som døde for alles 
skyld, og på Helligånden, som giver os troen.

Du kan finde os i elevlokale 2 i kælderen hver tirsdag og fredag i 
spisefrikvarteret. Desuden holder vi morgenandagt klokken ca. 7.45 
hver morgen.

Hvis du ønsker andre oplysninger, er du altid velkommen til at henven
de dig til:

Merete Lak, 2z.
Gert Rasmussen, 2p.
Ulla Jensen, 2y.
Eller måske en anden KFS'er du kender.

Håber vi ses 
hilsen KFS

KONSERVATIVE GYMNASIASTER

Konservative Gymnasiaster (KG) er en tværborgerlig organisation for 
gymnasieelever. Den bygger på individuelt medlemsskab, og selv om ud
dannelsespolitik er det primære, vil vi ikke gå med skyklapper i for
hold til det øvrige samfund. Vi er ikke nogen fagforening for gymna
sieelever, da det er helt utænkeligt, at en så politisk uensartet 
gruppe skulle kunne samles om et uddannelsespolitisk mål.
KG er på de fleste punkter tilfreds med gymnasiet, som det er i dag, 
men det er for ufleksibelt. For eksempel er ulempen ved den nuværende 
linie/grenstruktur, at eleverne ofte bliver "sat i bås".

Det ville dog være alt for omfattende at komme ind på alt, hvad KG 
står for, men du er velkommen til at kontakte undertegnede eller en 
af de andre KG'ere her på gymnasiet for at få mere at vide.

Ulla Jensen, 2y.
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SFU

SOCIALISTISK FOLKEPARTIS UNGDOM

SFU er en socialistisk ungdomsorganisation, som er udgået af SF, men 
som har et selvstændigt handlingsprogram.

På gymnasiet går SFU ind for forbedringer, udfra den opfattelse, at 
det danske samfund ikke kan undvære gymnasieuddannelsen. Vi ønsker: 
Karaktererne helt eller delvist afskaffet, større medbestemmelse gene
relt og med hensyn til undervisningen, bedre forhold med hensyn til 
indretningen og miljøet på Grindsted Gymnasium og HF-kursus, mindre 
klassekvotienter, og en drejning af undervisningen mod en kritisk be
handling af relevante og aktuelle emner.

SFU har mange medlemmer på GG - ca. 15 ud af 20 i Grindsted afdeling. 
Enig eller uenig i vore synspunkter, prøv at komme til det orienteren
de møde lige efter sommerferien !

Kontakt: Monica Gunderlund, 2a.
Rune Skinnebach, 3a.
Annelis Pedersen, 3a. 
+ mange andre ...
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HØJDEPUNKTER FRA SKOLEÅRET 83/84

4. oktober: Fællestime med Hans Løvetand.

11. november: Film: "En god dag at dø" (se filmanmeldelse).

1. december: Fællestime med Lotte Horne og Finn Storgaard.

21. december: Juleafslutning.

23. januar: Skuespil: "War and Peace" spillet af Fiolteatret.

28. februar: Skuespil: "Man Friday" spillet af London Toast Theatre

21. marts: Film: "Mr. Chance".

6. april: Forårsfest. Dratnagruppen opførte "Giraffen fra New Or
leans". Musik: Super Karla.

11. april: Forårskoncert.

22. juni: Translokation.
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FILMANMELDELSE

Filmen, "En god dag at dø", blev vist som fællestime for alle skolens 
elever. Filmen er amerikansk og fra 1970. Hovedrollerne spilles af 
Dustin Hoffman, Faye Dunaway og Martin Balsam.

Jack Crabb, 121 år, bliver interviewet om slaget ved Little Big Horn. 
Tiden bliver skruet tilbage, og vi får hele Jacks livshistorie.

Jack og hans familie bliver overfaldet af indianere. Jack og hans søs
ter er de eneste overlevende, de bliver ført med til en indianerlejr. 
Jacks søster flygter den første nat. Jack bliver i lejren, og han er
hverver sig både venner og fjender. Han bliver adopteret af høvdingen 
og døbt "Little Big Man". Gennem hele filmen skifter han mellem india
nernes og de hvides miljø og redder derved livet mange gange. Han har 
mange forskellige jobs lige fra gunfighter til mirakelmediciner og 
bliver endda rullet i tjære og fjer af sin egen søster. Hans sidste 
store oplevelse er indianernes sejr over General Custer og hans mænd 
ved Little Big Horn.

Filmen handler om mange ting, men mest om de hvides undertrykkelse af 
indianerne, og hvad indiansk kultur egentlig er.

Jeg synes, det var en meget god film, der vender vores forestillinger 
lidt på hovedet. Filmen er helt igennem realistisk.

Hovedrollerne bliver spillet rigtig godt, især er jeg fascineret af 
Dustin Hoffman, han har det mærkelige ansigt, der både kan se klogt 
og udspekuleret ud, men også dumt, når situationen kræver det.

Herdis, 2r.
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Bjørn Paulli Andersen 
(PA) studielektor 
engelsk-fransk

Kirsten Andersen 
(KA) adjunkt 
geografi

Else H. Bertelsen 
(EB) timelærer 
idræt

Klaus Brorholt 
(KB) adjunkt 
samfundsfag

David Clayre 
(DC) lektor 
biologi

Jytte Dickinson 
(JD) adjunkt 
engelsk-fransk

Børge Ebbesen 
(BE) lektor 
tysk-fransk

Hanne Eskildsen 
(HE) adjunkt 
engelsk-tysk

Ole Gram
(OG) adjunkt
historie-studievej 1.
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Kjeld Grandal 
(KG) adjunkt 
matematik-fysik

Preben Hansen 
(PH) studielektor 
dansk-psykologi

Søren Hansen 
(SH) lektor 
musik-tysk

Ilse Haugaard 
(IH) adjunkt 
matematik

Hans Hostrup 
(HH) adjunkt 
kemi-fysik

Peder Iversen 
(PI) adjunkt 
matematik-fysik

Ruth Jensen 
(RJ) adjunkt 
dansk

Erik Jørgensen 
(EJ) adjunkt 
historie-oldtidskund- 
skab-religion

Otto Kjærgaard 
(OK) adjunkt 
engelsk-formning- 
studievejledning
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Poul Køppen 
(PK) adjunkt 
historie-oldtids
kundskab

Hanne Leervad
(HL) adjunkt 
latin-oldtidskund- 
skab-russisk

Margrethe Lundorf 
(ML) adjunkt 
tysk-dansk

Ove Skov Madsen 
(SM) adjunkt 
historie-religion- 
oldtidskundskab

Willi Matthies 
(WM) adjunkt 
geografi-studeievejl.

Knud Mogensen 
(KM) adjunkt 
dansk-kemi

Emma Munch 
(EM) skolesekretær

Christian Møller 
(CM) adjunkt 
musik

Birgit Huss Nielsen 
(HN) lektor 
matematik
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Finn Lunde Nielsen 
(LN) lektor 
matematik-fysik

Olaf Nielsen 
(ON) adjunkt 
fysik-matematik

Jens Oxlund
(JO) adjunkt 
historie-formning

Hans Aagaard Pedersen 
(ÅP) studielektor 
matematik-fysik

Inga Pedersen
(IP) skolesekretær

Mogens Kjær Poulsen 
(KP) adjunkt 
biologi

Yvonne Schantz 
(YS) adjunkt 
engelsk-dansk

Birgit Rud Skovgaard 
(BS) adjunkt 
fransk

Niels Skovgaard 
(NS) adjunkt 
samfundsfag-religion
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Jørgen Spodsberg 
(JS) adjunkt 
dansk

Tom Stubdrup 
(TS) lektor 
religion-fransk

Jens Dybro Sørenser 
(DS) adjunkt 
dansk-studievej ledn

Erik Thomsen 
(ET) adjunkt 
samfundsfag-idræt

Henry Toft 
(HT) lektor 
tysk-engelsk

Poul Toft 
(PT) rektor 
matematik-fysik

Birgit Wamberg 
(BW) adjunkt 
biologi-idræt

Flemming Warnich-Hansen 
(WH) adjunkt 
dansk
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Elin Watts 
(EW) adjunkt 
engelsk-russisk

Jeremy Watts 
(JW) adjunkt 
engelsk

SÆRLIGE HVERV

Skemalægger : Hans Hostrup

Boginspektor : Poul Køppen

Indre inspektor: Birgit Huss Nielsen

Administrativ inspektor: Hans Aagaard Pedersen

Pedel vikar : Karsten Hansen

LÆRERKANDIDATER

I skoleåret 1983/84 har følgende lærerkandidater fulgt praktisk-pæda- 
gogisk-kursus ved Grindsted Gymnasium:

Lars Anderskouv (s amfundsfag/geografi)

Søren Hansen (matematik/fysik)

Bodil Johansen (dansk/formning)

Troels Klausen (dansk )

Per Monnerup (historie )
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Navn :

Tid: MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

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


