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REKTORS VELKOMST

Dette hæfte henvender sig først og fremmest til skolens nye elever. 
Det er mit håb, at indholdet både kan give dig et lille indtryk af den 
uddannelsesinstitution, du nu skal gå på, og desuden være til hjælp, 
når der i løbet af skoleåret opstår forhold, du ønsker belyst.
Det kan være vanskeligt at begynde i en ny instituiton 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 
møde op med blot og bar spændt forventning.
Hvis du ønsker det, kan du på Grindsted Gymnasium og HF-kursus opleve 
nogle spændende år, hvor du foruden en uddannelse også vil få mange 
gode oplevelser.
Hertil kommer et godt kammeratskab, som 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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AF SKOLENS DAGBOG 1984/85.

13.-15. august: Iz på introduktionstur til Klegod med Knud Mogen
sen og Birgit Skovgaard.

15.-17. august: lx og ly på introduktionstur til Klegod med Kir
sten Andersen og Willi Matthies.

20.-22. august: la og Ib på introduktionstur til Klegod med Olaf 
Nielsen og Jens Dybro Sørensen.

22.-24. august: lp og Iq på introduktionstur til Klegod med Ole 
Gram og Kjeld Grandal.

30. august: 3xyN og 3zuN på biologiekskursion til Vesterhavet 
med David Clayre og Birgit Wamberg.

31. august: 3a på biologiekskursion til Vesterhavet med David 
Clayre.

1.-8. september: 3a på studierejse til London med Paulli Andersen 
og Erik Jørgensen.

3,A's STUDIETUR TIL LONDON 1.-8. SEPTEMBER 1984.

At tage på studierejse er ikke blot at få 2 lærere med på ideen og så 
at tage afsted. Der kræves, at studierejsen er "faglig relevant".
Da vi i efteråret 1984 var på studierejse i London med henholdsvis vo
res old/historie/religionslærer og engelsklærer, havde vi forinden i 
de respektive fag arbejdet med de ting, vi skulle over at studere. Li
geledes havde vi i 2.g som alternativ eksamen et projekt om London-tu- 
ren. Så på dette grundlag var turen et udvidet studie af vores daglige 
arbejde.
Selve turen forløb fint, både fagligt og socialt. Vi besøgte den ægyp
tiske og græske samling på Britisk Museum, var i teater, så de fleste 
seværdigheder og frem for alt, oplevede storbymiljøet med alle dets 
kontraster og indtryk. Efter dagens program fik vi mulighed for at op
leve den spændende storby på egen hånd. Denne fritid brugte vi til at 
besøge de mest spændende kvarterer, spise på fremmedartede restauran
ter, opleve atmosfæren på de engelske pub'er og det londonske natte
liv. Samtidig med de mange oplevelser og indtryk turen gav os, rystede 
den klassen mere sammen, så vi kan kun anbefale, at andre skal få en 
lignende oplevelse.
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1 .-7. september: 3b på studierejse til Polen med Ole Gram og Otto
Kjærgaard.

1 .-7. september: 3x og 3y på studierejse til London med Willi Matt
hies, Birgit Huss Nielsen, Finn Lunde Nielsen og 
Niels Skovgaard.

1 .-7. september: 3z og 3u på Studierejse til Prag med Ilse Han-
gaard, Hans Hostrup, Poul Køppen og Ove Skov Mad
sen .

Lundorf.

8. oktober: 3abyS og 3xzuS på samfundsfagsekskursion til LEGO 
med Klaus Brorholt og Niels Skovgaard.

6. november: Forældremøde for Ig'erres forældre.

20. november: Lærere fra folkeskolen besøger gymnasiet.

22. november: Fællestime med pianisten Mogens Dalsgaard.

29. november: 2xzN på geografiekskursion til Vadehavet med Willi 
Matthies.

30. november: Fællestime. Teaterbutikken opfører "Bundfald".

7. december: Cafeteater-aften arrangeret af 3abN og Margrethe

CAFE-TEATER 7. DECEMBER 1984.

Den 7. december 1984 opførte elever fra 3a og 3b enakteren "Det små
borgerlige bryllup" af Bertolt Brecht ved et cafeteaterarrangement i 
festsalen.
I 2.g havde de nysproglige elever oversat stykket som led i tyskunder
visningen; prøverne forud for opførelsen fandt sted i fritiden, mens 
ombygningen af skolen stod på. Pladsen var trang, budgettet for fore
stillingen ligeså. Derfor var vi glade for at kunne låne tøj gratis af 
"Frelsens Hær".
Aftenen bød på musikalske indslag af hyggepianisten Niels, Beauty-Shop 
koret og orkesteret "Vekselstrøm". Efter forestillingen blev der ser
veret croissanter og tærter samt drikkevarer.
Aftenens overskud blev grundlaget for INITIVFONDEN af 1984. Fonden 
yder rentefri lån til kulturelle aktiviteter på skolen og uddeler des
uden en årlig kulturpris på 500 kr. til en elev, første gang ved 
translokationen i år.
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1. december:

10. december:

11.-18. december:

3zuF ekskursion til LEGO's EDB-afdeling med Hans 
Hostrup og Hans Aagaard Pedersen.

Fællestime. Film og foredrag om "Amnesty Interna
tional" ved Arne Jørgensen.

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

24. januar: Lærere fra gymnasiet besøger Enggårdsskolen i Bil
lund.

31. januar: Reception efter ombygning af skolen.

4. februar: Fællestime om "Ungdommen i Syd-Afrika" ved Trevor 
Sampson.

7. februar: Iq til idrætsstævne i Silkeborg med Else Bertelsen.

14. februar: la og Ib på musikekskursion til Arhus med Niels 
Jacobsen.
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14. marts: Fællestime. "Frokost i det fri" opføres af Vagan-
terne .

19. marts: Temadag om Syd-Afrika.

20. marts: Fællestime. 3u opfører et teaterstykke om Chile.

21. marts: Elever fra skolen deltager i Operation Dagsværk.

OPERATION DAGSVÆRK 21. MARTS 1985.

Den 21. marts 1985 var der mange, der ikke mødte op til almindelig 
skolegang. Ca. halvdelen af gymnasiets elever var ude at lave et DAGS
VÆRK, dvs. at de arbejdede på forskellige arbejdspladser. Pengene, de 
tjente, er gået til finansiering af en skole for sydafrikanske flygt
ninge i Tanzania og Zimbave.
Der er planer om at lave en ny DAGVÆRKSDAG i november 1986.

Mariane 2b

25. marts:

29. marts:

2yN på biologiekskursion til Varde og Ølgod med 
David Clayre.

Elever deltager i fransk stilekonkurrence udskre
vet af Alliance Française.
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FRANSK.

Også i år har nogle 3.g'ere i marts måned deltaget i en stilekonkur
rence, udskrevet af "Alliance Française".
Der melder sig normalt ca. 100 elever årligt fra alle landets gymna
sier til denne konkurrence, hvor førstepræmien er en uge i Paris - alt 
betalt - sammen med 90 unge fra hele verden. Deltagere får i øvrigt 
boggaver fra "Alliance Française".

12. april:

16. april.

17. april:

18. april :

Forårsfest.

Fællestime. Lysbi 1 ledforedrag om "Det fjerne Øst
en" ved Nina Rasmussen og Hjalte Tim.

Ib besøger Landbrugscenteret sammen med Niels Ja
cobsen, Hanne Leervad og Birgit Huss Nielsen.

Iq på geografiekskursion til Midtjylland.
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22. april: Forårskoncert.

22.-25. april: 2yzF på ekskursion til København med Hans Hostrup 
og Willi Matthies.

23.-25. april: 2yzN på ekskursion til Vendsyssel med Niels Jacob
sen og Knud Mogensen.

24. april: 2xyzS på ekskursion til Esbjerg med Erik Thomsen.

25. april: Fællestime med Big Bands fra Varde Gymnasium og 
Grindsted Gymnasium.

6.-12. maj : 20 elever fra Ig og 1HF til Møre i Norge med Jens 
Dybro Sørensen og Poul Toft.

9. maj: lz virksomhedsbesøg med Peter Iversen og Margrethe 
Lundorf.

21. maj: la virksomhedsbesøg med Niels Jacobsen og Jens Dy
bro Sørensen.

21. juni : T ranslokation.
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FORÅRSFESTEN.

Det er en tradition på Grindsted Gymnasium, at der årligt afholdes en 
forårsfest for aktive og tidligere elever, for forældre og for skolens 
lærere. Festen indledes med et drama, som elever og lærere i fælles
skab stabler på benene. Næste punkt på programmet er klassevis spis
ning og hyggesnak, derefter dans til lejet orkester. Forårsfesten er 
ét blandt mange andre festlige højdepunkter i skolens udadvendte liv. 
Til forårsfesten den 12. april 1985 opførte en dramagruppe Erik Knud
sens moderne vaudeville "Engann bliver Danmark frit". Handlingen ud
spiller sig på Frederik den 6.'s tid - i året 1820, små tredive år før 
vi fik vores første, demokratiske grundlov. Dramaet handler således om 
begrebet frihed. Det fremgik af stemningen i salen, at det lykkedes de 
medvirkende at engagere og more deres publikum.
Et vellykket arrangement som dette stimulerer nye kræfters interesse 
i at deltage i næste års dramaprojekt. Traditionen for dramaopførelser 
bliver forhåbentlig ubrudt, så længe der undervises inden for Grind
sted Gymnasiums mure. Årets forestilling og tidligere års forestillin
ger peger på, at det nok skal lykkes. Musikgruppen Rox, som spillede 
op til dans, gav også sit meget vellykkede bidrag til, at forårsfesten 
som en helhed blev en succes.

Jørgen Spodsberg

OM RENOVERINGEN.

I 1984 har skolen gennemgået en omfattende renovering.
Der er blandt andet etableret ny hovedindgang, indrettet kantine og 
nyt EDB-lokale med helt moderne udstyr. Kontorer og lærerværelse er 
bygget om, eleverne har fået nye opholdsområder med bedre plads, og 
der er anskaffet mange nye grønne planter.
I kælderen har formningslokalerne fået større vinduer og nye lysarma
turer.
Hertil kommer ny gulvbelægning de fleste steder, nyt inventar overalt 
samt mange andre forbedringer.
Selv om skolen i 1986 kan fejre 25 års jubilæum som uddannelsesinsti
tution, er det således på mange måder en ny skole, du skal gå på.

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 Kl egod, 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-k 1 i- 
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 1 .a

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 .
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UGENTLIGE TIMETAL I l.g OG l.HF I EFTERÅRSSEMESTERET

l.g 
sproglig

l.g 
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
2. lektion
3. lektion
4. lektion

Spisefrikvarter 11.30-11.50

5. lektion
6. lektion
7. lektion

11.50-12.35
12.45-13.30
13.40-14.25

8.00- 8.45
8.55- 9.40
9.50-10.35

10.45-11.30

FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 1985/86

1985:

Sommerferie: mandag den 24. juni til tirsdag den 6. august.
Efterårsferie: mandag den 14. oktober til fredag den 18. oktober 
Juleferie: mandag den 23. december.

1986:

Juleferie: til fredag den 
Vinterferie: mandag den 10. 
Påskeferie: mandag den 24. 
Grundlovsdag: torsdag den 5. 
Sommerferie: fra mandag den

3. januar.
februar til fredag den 14. februar 
marts til mandag den 31. marts, 
juni.
23. juni.

(De nævnte dage medregnes).
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MORGENSAMLING

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 

år.

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.

Studievejlederne

FORSØMMELSER

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

Manglende aflevering af skriftlige opgaver regnes også for forsømmel
se. I begyndelsen af skoleåret får du en grundig orientering om reg
lerne .
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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 
principper for problemløsning med anvendelse af EDB over udarbejdelse 
af simple, selvkonstruerede programmer og anvendelse af større, fær
diglavede programmer til diskussion af konsekvenserne for den enkelte 
og for samfundet af den teknologiske udvikling. Dette sigte søges op
nået 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 indholdet 
af disse uddybende forløb vil blive, og i hvilke fag de vil blive af
holdt, 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), den 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 EDB- 
problematikken

Klaus Brorholt
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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 interesserer sig for ER'ets arbejde. 
Vi håber du vil gøre en indsats. Jo flere der er aktive, desto større 
muligheder har ER for at få noget 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.
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LÆRERRÅDET

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

Rådet formidler, sammen med lærerne, 
le.

et samarbejde mellem hjem og sko-

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.

24



MEDINDFLYDELSE

I følge undervisningsbekendtgørelsen har du medindflydelse på under
visningen .

- Vær aktiv i timerne fra begyndelsen og udnyt din medbestemmelse.
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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 
formål. 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, linoneumssnit, ætsninger, raderinger, keramik, 
stoftryk, silketryk, foto og meget mere.
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Tilbuddet gælder både 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 
sport. I frisportstimerne kan alle 
den form for idræt, som vedkommende

nogle timer, der anvendes til fri- 
elever komme og dyrke en eller an
er særlig interesseret i.

Med hensyn til turneringsdeltagelse er vi med i nogle regionale turne 
ringer. Desuden spilles håndbold- og fodboldkamp mod Handelsskolen.
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"DET SYNGENDE FOLK"

Skolens kor består af de elever og lærere, der har lyst til at udfolde 
sig inden for flerstemmig sang. Repertoiret bevæger sig stort set in
den for alle musikalske genrer.
Skolens kor har i det forløbne skoleår arbejdet på tre måder.
1. Koret har sunget alene og har herunder bl.a. arbejdet med spiritu

als.
2. Sammen med A/S Vekselstrøm (se andet sted i bladet) har koret musi

ceret inden for jazz-/swing-genren og
3. til forårskoncerten har koret medvirket ved fremførelsen af musik

dramaet "Efter Bikini ?", hvis tekst Halfdan Rasmussen skrev i 1948 
på baggrund af USA's atombombesprængninger på Bikini-øerne i Stil
lehavet .

Alle, der har lyst til at synge, kan være med. Der er ingen optagel
sesprøve. Der øves én gang om ugen. Så hvis du vil være med til at 
præge skolens kulturelle liv - så har du chancen her.

af adjunkt Niels W. Jacobsen

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

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 !

Monika Gunderlund, 3a
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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:

Raymond Marqvardt, 3x
eller måske en anden KFS'er du kender.

Håber vi ses 
hilsen KFS

KONSERVATIVE GYMNASIASTER

Konservative Gymnasiaster (KG) er en tværborger 1ig 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, 3y
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SFU

SOCIALISTISK FOLKEPARTIS UNGDOM

SFU er en socialistisk ungdomsorganisation, som er udgået af SF, nen 
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: Monika Gunderlund, 3a
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ELEVER PA GRINDSTED GYMNASIUM OG HF-KURSUS.

1. a

Biesbrouck, Karen 
Damgaard, Claes Bo Enghardt 
Gram, Rikke Juul 
Hansen, Mogens Norbert 
Heelsberg, Anja Ivy
Holgersen, Karina Sandalgaard 
Hyldgård, Lene 
Jackson-Mann, Sabrina 
Jakobsen, Mia Charlotte Eltoft 
Jensen, Gitte 
Jensen, Malene Kamp 
Jensen, Ulla Sigaard 
Kristensen, Liselotte Langelund 
Møller, Karin Sandal 
Nymark, Tine 
Nørgaard, Søren K. 
Pedersen, Ann Holm 
Pedersen, Dorte Sandager 
Rasmussen, Anni Vibeke 
Rasmussen, Inger 
Schou, Pia Petra 
Sørensen, Merry Margrethe 
Sørensen, Mette Karlsbjerg 
dashuus, Peter

l.b

Andersen, Margit Jul 
Sach-Andersen, Erik 
Christensen, Gitte Mølgaard 
Danielsen, Bente 
:rederiksen, Dorthe Beck 
Sudiksen, Susanne 
Højrup, Tina 
Jensen, Karina Sandahl 
Jensen, Marianne 
Jespersen, Claus 
Johansen, Linette

Knudsen, Heidi 
Lange, Ann 
Langvad, Lone Thiemer 
Laustsen, Kirsten 
Mouritsen, Pia 
Nielsen, Per Sønderby 
Pedersen, Niels Verner 
Post, Wilma 
Søsted, Birgitte

1 .x

Almind, Niels Peter 
Alshauge, Regitze 
Andersen, Tina Erica 
Bjærge, Hans 
Borg, Charlotte 
Christensen, Bjarne 
Christensen, Margrethe Nielsien 
Hansen, Kim Berg o
Hansen, Knud Age 
Jensen, Berit 
Jensen, Kamma Ølgaard 
Jensen, Kirsten Vestergaard 
Jensen, Marianne Nathalie 
Kjeldsen, Carsten Berg 
Larsen, Carsten Møller 
Lund, Lone Bøgesvang 
Nielsen, Christian Robin 
Nielsen, Gitte Rohde 
Nissen, Dorte Stabel 
Olesen, Lars
Pedersen, Annemette Søndergaard 
Svensson, Niels Just 
Søgaard, Kim Buchhave 
Sørensen, Kim 
Toft, Mona
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1-y

Bech, Pernille 
Beck-Nielsen, Søren 
Bek-Pedersen, Lene 
Christensen, Svend Guldager 
Frederiksen, Jørgen 
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, Rene K. 
Pedersen, Rikke Oxholm 
Poulsen, Susanne Refsgaard 
Rasmussen, Hanne Funder 
Schmidt, Hans Werner 
Schmidt, Torben 
Thomsen, Erling Engelbrecht 
Thomsen, Henriette Markmann

l.z

Andersen, Hanne Boe 
Andersen, Rene 
Bjørsted, Anette Roland 
Borg, Malene 
Brinks, Peter 
Frederiksen, Lena Marie 
Gydesen, Carsten 
Hansen, Michael Skou 
Højland, Dorthe 
Johansen, Charlotte 
Kinch-Jensen, Mette 
Knudsen, Tove Henriette

Larsen, Mikael
Lützen, Henriette
Madsen, Claes Stefan Lehmann
Mortensen, Leif
Nielsen, Allan Munk
Nielsen, Jesper Fræer
Nielsen, Kenneth Bille
Nielsen, Morten Schallburg 
Olesen, Torben
Pedersen, Susan Højmose
Petersen, Esben Vosegaard 
Poulsen, Anette Yndigegn 
Wille, Egon Christian

2.a

Adsersen, Dorte Gunver 
Ebbesen, Marianne Betina 
Flensmark, Susanne 
Fournier, Bernadette 
Gunderlund, Monika Sindberg 
Hansen, Flemming 
Hansen, Hans Peter Rune 
Hansen, Helle Hovgaard 
Hansen, Søren Thyregod Møller 
Hansen, Vibeke 
Hermansen, Anita Vikær 
Laursen, Britta
Lindberg, Ghita Margrethe Bjørnsha 
Lund, Anette Rosenkvist 
Mortensen, Anne Bjerre 
Poulsen, Jørn Skovbjerg 
Ruba, Birthe
Sørensen, Anders Mehlgaard

2.b

Adsersen, Dorte Margrethe 
Andreasen, Lone 
Brandt-Christensen, Tine 
Ebbesen, Kirsten Anette

34



Florander, Ann Merete 
Jensen, Peter Skovlund 
Kristensen, Susanne Søgård 
Krogh, Charlotte
Larsen, Karen Marie Ellegård 
Lund, Rikke 
Mørcke, Anne Mette 
Nielsen, Birthe Høgh 
Nielsen, Kenneth 
Pedersen, Bente 
Pedersen, Birthe Møller 
Pedersen, Lisbeth Sandager 
Rasmussen, Hanne 
Roos, Karsten 
Siem, Mariane 
Strandsbjerg, Anita 
Østergaard, Hanna

2 .x

Andersen, Henriette Fisker 
Brunebjerg, Dick 
Bruslund, Teddy 
Dinesen, Vinnie Smidt 
Ellekrog, Asger Erik 
Jørgensen, Marianne 
Knudsen, Kent Uhre 
Kristensen, Marianne 
Maqvardt, Raymand 
Mølholm, Claus 
Nielsen, Dorte
Nielsen, Mette Mecklenburg 
Nielsen, Preben Holst
Olsen, Søren William Neergaard 
Pedersen, Anita Moesgaard 
Pedersen, Susanne Raahauge 
Rask, Helle Charlotte 
Rasmussen, Anette Bonde 
Sejersen, Peter Kjærulf 
Simonsen, Ulla Pia Dyrvig 
Svensson, Jesper 
Weia, Jeanette Kørvel

2 .y

Andersen, Pernille Bundgaard 
Borg, Lillian 
Degn, Gitte 
Frederiksen, Lone 
Hansen, Jens Jørgen 
Haugaard, Jesper 
Jakobsen, Inger Klit 
Jensen, Ulla 
Kristensen, Alex 
Kristensen, Jørgen 
Laursen, Steen 
Nielsen, Birte Buch 
Nielsen, Jette Nygaard 
Paulsen, Tina Meier 
Plagborg, Lone
Rasmussen, Jesper Østerholm 
Rotvig, Marianne Foss 
Schousbo, Christian 
Sorensen, Susanne 
Toft, Jens Ulrik 
Utoft, Jytte

2.z
o 

Andersen, Age Terkel 
Brøndsted, Johan 
Bylov, Mette Heller 
Christensen, Malene Nørgaard 
Christiansen, Carsten Kjær 
Jensen, Else Marie Kirk 
Jensen, Hanne Kærvang 
Jensen, Kent Guldager 
Jørgensen, Birgit 
Kalhøj, Bruno 
Lindahl, Lone 
Madsen, Ulla 
Marker, Lise-Lotte 
Nielsen, Susanne Munch 
Nørager-Nielsen, Christian 
Povlsen, Erik
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Simonsen, Susanne Thane 
Stoklund, Nina Kildegaard 
Stubdrup, Ole Pilgaard 
Sørensen, Tina Brøgger 
Thisted, Anni Rodahl 
Thomsen, Pia

3 . a

Berntsen, Lene 
Dahl, Anna Lise 
Egebæk, Gitte 
Eriksen, Conny Juul 
Feddersen, Else Marie 
Friis, Maj 
Gudiksen, Kirsten 
Hansen, Marie Louise 
Johnsen, Irene 
Krarup, Sidsel Charlotte Reitz 
Larsen, Ulla Sahl 
Ludvigsen, Jens 
Madsen, Susanne Holm 
Mauritsen, Steen 
Nass, Dorthe
Nielsen, Hanne Marie Lundgård 
Noesgaard, Susanne 
Pedersen, Annelis 
Pedersen, Birgitte 
Plagborg, Ulla Brink 
Skinnebach, Rune

3.b

Asclund. Jeanette Marie 
Bager, Birgitte 
Christensen, Mette Junker 
Christensen, Tine Junker 
Czank, Elisabeth 
Gode, Lene Bohnensack 
Grothe, Jackie Gert 
Hansen, Susanne Juulsgaard 
Jakobsen, Lone

Jørgensen, Anette 
Larsen, Irene 
Lauridsen, Ole Thorup 
Lund, Susanne Rosenkvist 
Madsen, Anette Nørhede 
Nielsen, Kirsten Bjerregaard 
Pedersen, Michael 
Rasmussen, Karin Henriette 
Skriver, Lone 
Sørensen, Lis Borup 
Sørensen, Lone Marianne

3.x

Alexandersen, Mette Bay 
Antonsen, Anni Navntoft 
Bastrup, Jens Frederik 
Birkelund, Jan 
Christiansen, Roland Astrup 
Graversen, Finn 
Jepsen, Orla 
Kirkegaard, Ulla Hvid 
Knudsen, Susanne Skais 
Labich, Connie 
Lapiki, Anne K. Reuter 
Larsen, Ida Ellegaard 
Pedersen, Mogens 
Poulsen, Bent 
Rasmussen, Dorthe 
Staal, Hans Henrik 
Søgaard, Inge Høgh 
Søndergaard, Flemming 
Thulstrup, Kim 
Völker, Lone

3.y

Andersen, Hans 
Borg, Jonna 
Christensen, Harald Frisgård 
Christensen, Morten 
Dahlmann, Jørgen 
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ammand, Kirsten Möell 
amsgaard, Jens Kristian 
itlevsen, Jan 
rederiksen, Jørn 
versen, Bjørn Grand 
elstrup, Hanne
nudsen, Kirsten Strandbygaard 
ielsen, Anette Skyt 
ielsen, Niels Jørgen 
edersen, Michael Junge
anders, Henrik
chmidt, Henning Thordal 
ørensen, Arne Møller 
ørensen, Tony Kirsten Vesterager 

l.z

Christensen, Jeanett 
Christensen, Lene Damgård 
lansen, Hanne Grethe Daugaard 
lansen, Morten 
Ijorth, Jens Jacob 
versen, Marianne

Jacobsen, Else 
lakobsen, Helle Obenhausen 
lensen, Else 
luul, Pernille Uhrskov 
Cnudsen, Jytte Uhre 
Cristensen, Jette 
erke-Møl1er, Lise Guld 

ladsen, Bo Petersen 
¡ielsen, Anne Mette 
lissen, Jonna Damgård 
(lesen, Ellen Vibeke 
lisen, Lise Brøndum 
'edersen, Anna-Mette 
’etersen, Finn Michael 
iørensen, Ivan 
homsen, Connie Nygaard 
homsen, Jens Jørn

3.U

Dahlmann, Gitte 
Dalgaard, Hanne 
Grue-Sørensen, Mette 
Hallas, Irene 
Houe, Jette 
Hundebøll, Kristian Johnsen 
Iversen, Lona 
Jensen, Frederik Bernt 
Jensen, Hanne Meier 
Jensen, Henriette 
Jensen, Thomas Ivar 
Kristensen, Vivi Vejby 
Laustsen, Inge 
Lindahl, Helle 
Nielsen, Jan Erik 
Odgaard, Jane 
Oelke, Johan Emil 
Pedersen, Britta Lindbjerg 
Pedersen, Jytte 
Ryhave, Thomas 
Toksvig, Jan 

l.p

Andersen, Jan Schack 
Christensen, Susanne Pilgård 
Christiansen, Jan Søllingvraa 
Eriksen, Rita 
Hansen, Charlotte 
Hansen, Henrik Steen 
Hansen, Lilian Rahbek
Hansen, Lone Lindstrøm Møller 
Høst-Madsen, Helle 
Høst-Madsen, Lene 
Jensen, Gitte Mølgaard 
Kristensen, Lotte 
Kristensen, Pia Marianne 
Lauridsen, Berith Bente 
Licht, Carsten Wentzer 
Mikkelsen, Søren Eskelund
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Nielsen, Anita Lund 
Olsen, Tonny Møller 
Pedersen, Dorthe 
Poulsen, Elsebet 
Præst, Henrik 
Sandgrav, Margith 
Sørensen, Anne-Grete Vinther 
Sørensen, Lili Rydlund 
Sørensen, Lone Rask 
Thomsen, Lene

l.q

Christensen, Laila 
Christiansen, Lone 
Hansen, Anne Mette 
Hansen, Lis 
Heick, Mona 
Højrup, Kim 
Jensen, Majbritt Tovgaard 
Johansen, Jonna 
Kirchhoff, Dorte 
Kristensen, Karsten Juul 
Kristensen, Peter Skårup 
Larsen, Helene 
Lauridsen, Charlotte 
Lauridsen, Mona 
Mundbjerg, Børge 
Nielsen, Jens Nygaard 
Nielsen, Morten 
Nielsen, Ulla Pia 
Nørager, Anette 
Petersen, Kari 
Poulsen, Clara Louise Bloch 
Poulsen, Marianna Søndergaard 
Rasmussen, Alice Søndergaard 
Sand, Birthe 
Storm, Karen 
Sørensen, Inger Vinther 
Thomsen, Ole Nygaard 
Østergaard, Lise-Lotte

2.p

Aschlund, Jon Richard 
Burkal, Lene Lindbæk 
Christensen, Lene Horsted 
Christiansen, Majbrit 
Enevoldsen, Mette Marie 
Hansen, Helle 
Hermansen, Helle Sparvath 
Hjelm, Mette 
Jensen, Ann Mosegaard 
Jepsen, Lene
Kjær, Aase Bengaard Birk 
Kjær, Annitta Bruhn 
Larsen, Susanne Rimmer 
Madsen, Henrik Fyhn 
Meldgaard, Lone
Mikkelsen, Jørgen Kløvborg 
Nielsen, Ansgar Marius 
Pedersen, Conny 
Rasmussen, Gert Bøgh 
Rudbeck, Ida Friis

2.q

Dahlmann, Ulla 
Fink, Mette 
Hansen, Hanne Hovgaard 
Hansen, Johnny
Henriksen, Susanne Kraag 
Herskind, Kirsten Holch 
Jensen, Jette 
Jepsen, Kaj Nedergaard 
Jensen, Marianne Holm 
Kristensen, Ulla 
Larsen, Hanne Søholm 
Larsen, Karsten Hjerrild 
Lauridsen, Connie Klit 
Laursen, Ernst 
Mogensen, Birgitte Marie 
Mortensen, Ruth Karin 
Olesen, Helle
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Pedersen, Lone 
Rasmussen, Käthe 
Sørensen, Freddy Fisker

2.r

Christiansen, Søren Kjær 
Dammand, Annika Möell 
Guldbrandsen, Michael 
Hansen, Jørgen Aksel 
Hansen, Lone 
Holm, Charlotte Tværgaard 
Hyldgaard, Torben 
Iversen, Stella 
Jensen, Tine Højte 
Jensen, Vivi Winther Sejr 
Kjeldsen, Anette 
Krogh, Lars Fedde 
Kaaberbøl, Anders 
Larsen, Robin Kristen 
Lykke, Herdis 
Mogensen, Dorthe Annette 
Mortensen, Randi Elisabeth 
Nielsen, Karin Margrete Vind 
Noer, Anne-Marie 
Pedersen, Annette 
Skov, Peter 
Sørensen, Kirsten Marie

39



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
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Kjeld Grandal 
(KG) adjunkt 
m a t e m a t i k - f y s i k

Preben Hansen 
(PH) studielektor 
dansk-psykologi

Ilse H a u g a a r d 
(IH) adjunkt 
matematik

Hans Hostrup 
(HH) adjunkt 
kemi-fy¿'k

Peder Iversen 
(PI) adjunkt 
matematik-fysik

Niels W. Jacobsen 
(NJ) adjunkt 
musik-geografi

Ruth Jensen 
(RJ) adjunkt 
dansk

Erik Jørgensen 
(EJ) adjunkt 
historie-oldtidskund- 
skab-religion
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Otto Kjærgaard 
(OK) adjunkt 
engelsk-formning- 
studievejledning



Poul Køppen 
(PK) lektor 
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

Knud Mogensen 
(KM) adjunkt 
dansk-kemi

Willi Matthies 
(WM) adjunkt 
geografi-studeievejl.

Emma Munch 
(EM) skolesekretær

Christian Møller 
(CM) adjunkt 
tysk-musik

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

Kurt Nielsen 
(KN) pedel

Olaf Nielsen 
(ON) adjunkt 
fysik-matematik

Jens Oxlund
(JO) adjunkt 
historie-formning

Hans Aagaard Pedersen 
(ÅP) studielektor 
matematik-fysik

Inga Pedersen 
(IP) skolesekretær

SK?

Mogens Kjær Poulsen 
(KP) adjunkt 
biologi

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 Sørense 
(DS) adjunkt 
dansk-studievej led

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-religion
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Elin Watts 
(EW) adjunkt 
engelsk-russisk

Jeremy Watts 
(JW) lektor 
engelsk

ÎKARER

Kirsten Borch (engelsk)
Gundhild van der Horst (psykologi)

ERLIGE HVERV

<emalægger : Hans Hostrup

oginspektor: Poul Køppen

ndre inspektor: Birgit Huss Nielsen

dministrativ inspektor: Hans Aagaard Pedersen

ÆRERKANDIDATER

skoleåret 1984/85 har følgende lærerkandidater fulgt praktisk-pæda- 
ogisk-kursus ved Grindsted Gymnasium:

enrik Gaardboe (fransk)

rita Nielsen (dansk)

elle Stokholm (tysk/dansk)
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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


