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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 skoleå

ret opstår forhold, der ønskes belyst.
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 møde op

med blot og bar spændt forventning.
Hvis du ønsker det, kan du på Grindsted Gymnasium og HF-kursus få nogle

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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INTRODUKTIONSDAGE FOR l.G QG l.HF
af Paulli Andersen, studielektor.

Når man kommer fra folkeskolen og går over i gym
nasiet, er det en direkte og naturlig fortsættel

se af et uddannelsesforløb. Alligevel er der en
del nyt, man må vænne sig til, når man på en gang
skifter skolemiljø og skoleform.

På mange gymnasier har man i se senere år gjort gode erfaringer med sær
lige introduktionsarrangementer med det formål at mildne overgangen for
de nye elever og give dem en god start. På Grindsted Gymnasium har vi
haft sådanne arrangementer siden 1978, og den væsentlige del af arbej

det med deres tilrettelægning og afvikling er på udmærket måde blevet
klaret af et antal "tutorer", interesserede elever fra 2. og 3. klas
serne .

Introduktionsarrangementet falder i to dele: 1 dag hjemme 2| dag i
lejre. På skoleårets første dag sørger tutorerne for at tage imod de

nye elever, udlevere skemaer, vise omkring på skolen og orientere om
dens daglige liv, om elevrettigheder og -organisationer m.m. Det ydre
arrangement de næste 2| dag foregår i forskellige lejre.

På alle lejre tilrettelægges aktiviteter, der har til hensigt at ryste

folk sammen: arbejde i grupper med det husholdningsmæssige, præsenta

tion af hinanden, orienteringsløb, "tryghedsøvelser", folkedans og un
derholdning af forskellig art.

Lejrene har hidtil fungeret efter hensigten til almindelig tilfredshed
blandt de deltagende.
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RINGETIDER:

1. lektion

8.00- 8.45

2. lektion

8.55- 9.40

3.
4.

lektion
lektion

9.50-10.35
10.45-11.30

Spisefrikvarter

11.30-11.50

5.

lektion

11.50-12.35

6.

lektion

12.45-13.30

FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 1983/84:

Første skoledag .............................................................
Efterårsferie .................................................................
Juleferie ..........................................................................
Vinterferie .....................................................................
Påskeferie ........................................................................

torsdag, den 4. august
17. - 21. oktober
22. december - 3. januar

20. - 24. februar
16. - 24. april
Sidste skoledag ............................................................. fredag, den 22. juni

De nævnte datoer er incl.
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FORSØMMELSER:

af studielektor Hans Aagaard Pedersen

Der er mødepligt både i gymna
siet og HF. Nogle få sygedage

får ingen konsekvenser, men

mange forsømmelser kan i vær
ste fald medføre, at du må
forlade skolen.
Manglende aflevering af skrift
lige opgaver regnes også for

forsømmelse. I begyndelsen af
skoleåret får du en grundig

EkJ QAkJSV

orientering om reglerne.

STfôER
MORGENSAMLING

SOLM Ofi
'%

af rektor Poul Toft

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

På tavlen ud for kontoret vil der ved

begyndelsen af hvert semester være op
slået en liste med de datoer, der gæl
der for det næste halve år.
De elever, der som repræsentanter for

grupper eller udvalg har noget på
hjerte, kan da benytte morgensamlin
gerne til at orientere kammeraterne.
Også kollegerne benytter ofte ved mor
gensamlingerne muligheden til at give
eleverne meddelelser af fælles inte
resse.
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STUDEVEJLEDNINGEN
finder du i kælderen.
Og den skal du bruge, når du føler du har behov for det. Hvis du vil
vide noget (mere) om forskellige uddannelsesmuligheder og erhverv, om

arbejde i udlandet efter eksamen eller højskoler osv. Så kig ned og
brug vores "bibliotek" og erhvervskartotek. Og spørg, hvis der er noget
du er i tvivl om.

Eller hvis du har et handicap. Hvis du stammer, ser dårligt eller ikke

kan høre, hvis du har skrive eller læseproblemer, hvis du bliver syg
og må forsømme meget osv. Så er det vigtigt, at du kommer og siger det
- så vi har en chance for at hjælpe dig.

Almindelige problemer kan vi måske også hjælpe dig med. Hvis der er
ballade derhjemme, hvis kærligheden kortslutter, hvis dit humør ligner
brændt havregrød på grund af kammeraterne eller skolearbejdet eller an
det. Så kom og få det snakket igennem.

Hvis vi bliver enige om at gøre noget ved dine problemer, så har vi bå
de en socialrådgiver og en psykolog til at hjælpe os. Socialrådgiveren
kommer fast en gang om måneden (se mødetid på døren til studievejlednin
gen og på studievejledningens opslagstavle til højre for døren til kon
toret). Og det er en god ide at komme inden det hele kokser.
Forsømmelser uden grund (pjæk) er altid en flugt. Et tegn på at der er

noget der ikke går som det skal med dig eller i dine omgivelser. Pjæk
gør normalt kun problemerne større og så er det usolidarisk overfor
kammeraterne i klassen. Så lad være med det - modarbejd de nemme løsnin

ger - løs problemerne og tag en snak med din studievejleder om det. Jo
tidligere jo bedre.
Hvad du har læst indtil nu kalder vi "Individuel orientering", men den
studievejleder, der er knyttet til din klasse, giver også "Fællesorien
tering", som består af følgende:
Studie- og notatteknik i september, læsetræning (hvis der er behov for
det) i oktober, tilvalgsorientering (for HF'er) og grenvalgsorientering
(for gymnasiaster) i l.HF henholdsvis l.g.
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Studie- og erhvervsorientering får du i 2.HF henholdsvis 2. og 3.g. Og

vi får besøg af folk der specielt har noget at gøre med kortere og læn
gerevarende uddannelser, så du kan få de oplysninger, du har brug for.
Endelig får du udleveret tilmeldingsskemaer og vejledning, studenter-

håndbøger fra Arhus og Odense Universitet, Studie- og erhvervsvalget
almen og speciel del. Og HUSK: Vi har fast kontortid hver dag. Se opslå«

STUDIEVEJLEDERNE

GYMNASIETS VENNER:
af Fr. Frederiksen

Foreningens formål er
at tilvejebringe det

økonomiske grundlag
for støtte til elever
ved afholdelse af ud
gifter i forbindelse
med kulturelle og
sportslige arrange

menter.
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.
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ELEVFONDEN:
af adjunkt
Otto Kjærgaard

Grindsted Gymnasium
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 mulighe
der for at skaffe penge.

Stipendienævnet skønner i hvert enkelt tilfælde om der fore
ligger et trangstilfælde. Nævnet består af lige mange elever

og lærere (4 ialt). Alle medlemmer har tavshedspligt.
Ansøgningsskema kan du få hos din studievejleder. Pengene fra fonden ud
deles både som stipendier og/eller rentefrit lån, igen afhængigt af stipendienævnets skøn.

SKOLERÅDET

af P.C. Iversen, formand for skolerådet.
Rådet formidler, sammen med lærerne, et samarbejde mellem hjem og skole.

Det
Det
Det
Det
Det

medvirker ved løsningen af sociale opgaver.
godkender den ugentlige arbejdsplan.
kan stille forslag om lokaler og deres materiel og inventar.
udtaler sig om gymnasiets budget.
udfærdiger ordensregler.

Det kan iøvrigt udtale sig til amtsråd om alle spørgsmål, der ved
rører gymnasiet.
Rådet består af 2 forældrerepræsentanter, 2 lærerrepræsentanter, 1 re

præsentant fra det teknisk/administrative personale, 2 elevrepræsentan
ter, 1 amtsrådsmedlem samt rektor.
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Skolerådet holder møde ca. 6-8 gange årligt.
Som det fremgår af ovenstående opremsning af opgaver, har skolerådet få

beføjelser og lille besluttende myndighed. Man bør dog hæfte sig ved der
sidstnævnte "opgave". Rådet kan til amtsrådet udtale sig om alle spørgsmål, der vedrører gymnasiet. Det medfører, naturligvis, at rådet kan

drøfte ethvert spørgsmål, der forelægges det af elevrepræsentanter, læ
rere, rektor eller TAP-repræsentanten. Derved kan rådet få betydning son
et forum, hvor man kan drøfte de problemer, der ligger de forskellige
interessegrupper på sinde - og herefter naturligvis arbejde på at finde

rimelige og gode løsninger til gavn for gymnasiets daglige virke.

FfLLESUDVALGET:

Fællesudvalget er kontaktorganet mellem rektor, lærerrådet og elevråde
ne. I udvalget sidder rektor, 4 lærere og 4 elever (heraf mindst 1 fra

HF). Fællesudvalget er det væsentligste sted, hvor kontakt imellem rå

dene sker. Desuden træffer fællesudvalget afgørelse om indholdet af fæl

lestimer, om afholdelse af juleafslutningsarrangementet, om igangsættel
se af studiekredse, om afholdelse af studieuger og om afholdelse af in

troduktionsarrangementet.

Fællesudvalget træffer (i samråd med skolerådet) afgørelser i en lang
række sager, der vedrører elevernes trivsel: elevfaciliteter, praktiske
forhold, fritidsaktiviteter, forårsfesten samt sportsstævner.
Alle på skolen kan gennem deres repræsentanter få optaget emner på dags
ordenen. Denne bekendtgøres på opslagstavlen ved rektors kontor forud
for møderne. Disse afholdes normalt 1 gang om måneden. Referaterne 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 deres
egne forhold, idet de her har stemmeret og optræder på lige fod med læ
rerne.

Fællesudvalget
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LÆRERRÅDET
af Jeremy Watts, adjunkt

Lærerrådet består af alle de ansatte lærere på skolen. De fleste beslut

ninger angående skolens dagligdag kan ikke træffes, før lærerne har ud
talt sig. Det vil sige, at lærerrådet har ret stor indflydelse på livet

på Grindsted Gymnasium.

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

Ligesom i folkeskolen organiseres mange af elevaktiviteterne på Grind
sted Gymnasium i et elevråd (ER). Imidlertid er ER's rolle i gymnasiet

af en noget anden karakter end et givet folkeskoleelevråds, ligesom
arbejdsfelterne også adkiller sig. Heraf følger også en anderledes til

passet ER-struktur, der vil blive beskrevet i det følgende.
Vi kan begynde med ER's forrretningsudvalg (FUV). Dette består af fire
personer valgt på en elevsamling. FUV forestår den administrative ledel

se af ER, idet man skriver dagsordner til ER-møder, bestyrer økonomien,
koordinerer de løbende aktiviteter i arbejdsgrupperne (se disse) og ud
valg med elevrepræsentation, samt repræsenterer gymnasieeleverne udad
til. Det er vel nærmest en selvstændig opgave at reducere FUV's magt,
men ved udpræget passivitet undgåes ikke, at FUV får rollen som den cen

trale, udfarende kraft, og dermed ikke blot har administrativ betydning.
FUV arrangerer ER-møderne ud fra de igangværende elevaktiviteter, ind
komne elevforslag og arbejdsplanens foreskrevne priorteringer. ER-mø

derne er samtidig samlingspunkt for alle gymnasieklasserne, der repræ
senteres ved en eller to repræsentanter pr. klasse (disse repræsentan

ter vælges i begyndelsen af året ud fra kriterier opstillede af den
enkelte klasse). Disse repræsentanter er den enkelte elevs kontakt med
ER's arbejde, hvorfor repræsentanten indtager en ret central position.
Repræsentanten skal således give fyldestgørende referater fra ER-møder

ne, sørge for, at der afholdes planlagte klasseafstemninger, samt have
føling med klassens indstilling i almindelighed i ER-spørgsmål.
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Gennem de skitserede kanaler varetages altså ER's opgaver på skolen, li

gesom en række konkrete problemer debatteres. Men elevernes problemer
formes også af mere uhåndterlige forhold, såsom deres aktuelle sociale
og økonomiske stilling, den statslige politik på uddannelsesområdet, en
række pædagogiske barrierer i undervisningen etc. Derfor har ER udarbej
det en arbejdsplan, hvis virkeliggørelse sikres gennem nedsættelsen af
nogle arbejdsgrupper, der i følge arbejdsplanen skal beskæftige sig med
følgende :
Boliggruppen skal hjælpe elever, der vil/er flyttet hjemmefra, gennem

en viden om: økonomiske støttemuligheder

boliglovgivning
udformning af lejekontrakter og lignende.
Boliggruppen har desuden erfaringer fra elever, der er
flyttet hjemmefra.

Fagkritikgruppen arbejder med kritik af undervisningen (mødepligt, ka

rakterer, eksamen) og kommer med fornuftige alternati
ver, eventuelt i samarbejde med socialgruppen.

Uddannelsespolitisk gruppe beskæftiger sig med ungdomsydelse og statens
uddannelsesstøtte, med adgangsbegrænsning og
med politikken på det uddannelsespolitiske
område.
Gennem dette elevrådssystem lægges op til, at alle elever, og dermed at
også du, skal gøre en indsats. Jo flere der er aktive i ER-arbejdet,

desto større muligheder har ER for at få noget gennemført. Derfor skal
du være med til at gøre ER aktivt, så du også selv kan regne med støtte
fra ER, hvis du skulle få behov for hjælp.
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HF-RÅDET:

af Birgit Nielsen, l.q

HF-rådet er HF-kursisternes elevråd. HF-rådet arbejder som et kontakt
led mellem kursisterne og skolens lærerråd, fællesudvalg, skoleråd og

stipendienævn.

Det vil sige - at vi i HF-rådet modtager referater, orientering fra
skolens forskellige råd og nævn og er efter endt møde forpligtede til
at gå ud i klasserne og referere samt diskutere tingene. HF-rådet mod
tager selvfølgelig særlig gerne ideer og forslag fra kursisterne. Al

le er velkomne med forslag, ideer og ønsker.
HF-rådet består af 8 elever - 2 repræsentanter fra hver klasse. Møderne

foregår i skoletiden.

DGS

DANSKE GYMNASIEELEVERS SAMMENSLUTNING

af Jens Dalsgaard
DGS er gymnasieelevernes faglige organisation. Den bygger på princip

pet om kollektivt medlemsskab, der foregår ved at det enkelte gymna
sium tilslutter sig gennem elevrådet efter en forudgående afstemning

hos eleverne (jvf. elevrådets vedtægter kapitel 2 pkt. a). Dog kan
man også købe individuelt medlemskort og støttekort via sin elevråds

repræsentant.
På landsplan er DGS repræsenteret i en række statslige uddannelsesud
valg, bl.a. Rådet for Uddannelsesstøtten og Sektorrådet for de fort
satte Skoleuddannelser, hvor man varetager gymnasieelevernes interes
ser og indhenter oplysninger om nye tiltag på området i de 16-19 åri—

ges uddannelser. Man samarbejder også med andre uddannelsesgruppers
sammenslutninger - fx. LAK - ved at koordinere aktioner og protest
udsagn i videst muligt omfang. Desuden udgives på landsplan de to bla
de "Medlemsbladet" og "Debatbladet", hvori der foregår aktuelle dis
kussioner om vidt og bredt på uddannelsesområdet.
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Her på skolen arbejder DGS-gruppen snævert tilknyttet elevrådet, hvor

vi gennem vores status som informativ gruppe orienterer om initiativer
på gymnasie og HF-området og forsøger at skabe debat og interesse om
kring forhold, der vedrører gymnasiets form og indhold.

GLO

GYMNASIEELEVERNES LANDSORGANISATION

GLO, også kaldet Gymnasieelevernes Landsorganisation, er en fagfore
ning for gymnasieelever. GLO bygger på individuelt medlemsskab, d.v.

s. at man melder sig ind enkeltvis. Organisationen er tværpolitisk,

og det er muligt, fordi vi i GLO kun beskæftiger os med uddannelses
politiske problemer, som de fleste gymnasieelever skulle have en mu

lighed for at blive enige om, uanset eventuel partifarve.
GLO arbejder blandt andet på:
- bedre økonomiske forhold for gymnasieelever
- nedskæring af de høje klassekvotienter
- reeksaminationsmuligheder for alle, også 3.g'ere
- reel medindflydelse på undervisningen, f.eks. gennem fagkartotek
- mere sammenhængende undervisning, f.eks. gennem projektarbejde
- et mere samfundsrettet gymnasium
- bedre muligheder for forsøgsordninger

Hvis du er interesseret - er du velkommen, når vi holder møde.

LAK

LANDSSAMMENSLUTNINGEN AF KURSUSSTUDERENDE

af Anders l.p

Ligesom på mange andre uddannelser findes der på HF en organisation,
som pa landsplan repræsenterer HF'erne i undervisningsministeriet.

Denne organisation kaldes LAK (jvf .titlen). LAK arbejder gennem kol
lektivt medlemesskab + individuelt medlemsskab for alle de emner med
lemmerne ønsker ændret/fjernet.
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Det vil være for omfattende at orientere om hvad LAK generelt står for,
derfor må det også være et af de første emner elevrådet på kurset ta
ger op til debat. Elevrådet fungerer nemlig som kommunikationsleddet

mellem kurset + den enkelte og LAK.

EXAUDIO
Vi har en forening på Grindsted Gymnasium, der hedder Exaudió. Fore
ningens folkevalgte bestyrelsesmedlemmer planlægger og arrangerer
fester og kulturelle arrangementer i fritiden.

Der afholdes en fest ca. en gang hver måned og altid om fredagen.
Exaudió vælger for det meste selv musikken til festerne, og bestem

mer programmet for de kulturelle aftener.
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KFS

KRISTELIG FORENING FOR STUDERENDE OG SKOLEUNGDOM

af Susanne Johansen 3.a og Susanne Jepsen 3.z

Grundlag :

Vi er evangelisk-1utherske og d.v.s.
- vi tror på Gud som denne verdens skaber og opretholder

- vi tror på hans Søn, Jesus Kristus, som vor frelser fra synd og død

ved sin egen død og opstandelse
- Jesus døde og opstod for, at vi skal leve ved Ham
- vi tror på helligånden som den, der skaber troen i os.
Formål :
Vi ønsker, at give dig, som er kristen, et tilbud om fællesskab med
andre kristne, for at vi må styrkes og bevares i troen.

Vi ønsker, at fortælle dig, der ikke kan tro, eller dig, der ikke vil

tro, eller dig, der ikke har tænkt alvorligt over det, at Jesus Kris
tus, den levende Guds søn, også elesker dig.
Aktiviteter :

Andagter, mandag og fredag i spisefrikvarteret. Onsdag i 10-frikvarteret med sang, bøn, bibellæsning etc.
- Bibelstudium ca. 1 gang pr. måned i private hjem.
- Møde på Grindsted Gymnasium ca. 1 gang pr. måned i 7. time.
- Bogbord på Grindsted Gymnasium 1 gang pr. semester, hvor vi informe
rer om os selv og vort virke - og vidner om Jesus og hvad Han har
gjort for os.
- Lejr sammen med andre KFS-grupper ca. 5 gange pr. år.
For hvem:
For alle; også for dig, selv om du aldrig tidligere har haft noget
med Kristendom at gøre.

Yderligere oplysninger får man hos ovennævnte elever.

Venlig hilsen

KFS
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IH

LIBERALE GYMNASIASTER

af Mogens, 3x
Som liberal organisation går LG ind for størst mulig frihed for den
enkelte. En frihed til at man selv kan bestemme mest muligt - også

på gymnasieområdet. Vi så gerne, at der blev lavet noget om i gym
nasiet, så dette krav blev bedre imødekommet, men da det ikke ser
ud til, at der i øjeblikket er muligheder for en større omvæltning,
forsøger vi, at stille nogle konstruktive forslag til nytænkning

inden for de rammer, der er i dag.

Da det ville være en ret omstændelig affære, at skulle skitsere de
enkelte meninger, LG står for, vil jeg, i stedet for at opremse
det hele her, blot henvise til LG’s pjecer, som kan fåes hos mig.
Det vil også være muligt at få en nærmere uddybning af LG ved en
samtale med mig eller med et af LG's øvrige medlemmer på Grindsted

Gymnasium.

P.T.

SKOLEBLADET

af en kreds af elever
P.T. er det lokale skoleblad her på Grindsted Gymnasium, og det ud

kommer ca. 1 gang om måneden til en pris af 2 kr. I redaktionen, der
for tiden består af 14 personer, sidder kun elever, men naturligvis

købes bladet af elever og lærere på Grindsted Gymnasium. Der er in
gen censur på bladet, alt modtages, endog anonymitet accepteres på

den betingelse, at redaktionen kender navnet på den, der har lavet
indlægget til bladet.
Hvis du har lyst til at være med til at lave et skoleblad som P.T.,

behøver du bare melde dig til et af redaktionens medlemmer, som
derefter vil tage kærligt imod dig og forklare dig lidt om det at
lave P.T. Der kræves ingen specielle forudsætninger for at være med,
du skal bare have lyst til at gå i krig med arbejdet.
Det kan iøvrigt oplyses, at bladet udkommer i et oplag på ca. 400 stk.
hver gang, og det siger jo lidt om interessen for bladet.
Vore slogans:

"P.T. tør hvor andre fryser" og "P.T. sætter focus
mangt og meget".

FRIFORMNING

af Otto Kjærgaard, adjunkt

Friformning er ligesom frisport som ordet siger: fri(villig) formning.
Du kan lave malerier, linoleumssnit, ætsninger, raderinger, keramik,

stoftryk, silketryk, batik, foto og meget mere.

Kom og spørg - det vi ikke har, kan vi måske få.
Du kan arbejde på egen hånd eller få hjælp, hvis du beder om det, ja,

endog en idé til, hvad du skal lave. - Kom en time eller to og prøv,
om det er noget for dig. Det er ikke bindende.

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 Erik Thomsen, adjunkt
På det ugentlige skema er der afsat nogle timer, der anvendes til frisport. I frisportsstimerne 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 deltager

vi i en fodboldturnering hvert efterår. Desuden spilles den traditio
nelle 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
møder 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 kam

meratlige former arbejdes med at indøve et program, som indgår i den

traditionelle forårskoncert.

STUDIEKREDS
af studielektor Preben Hansen

Hvis der er tiistækkelig mange elever
(mindst 10), der ønsker at uddybe et nær
mere angivet emne, hvori der ellers ikke

undervises i skoletiden, kan der dannes
en studiekreds med en interesseret lærer
som vejleder eller en anden af rektor god

kendt person.
Studiekredse tilrettelægges i serier, der
strækker sig over 6-10 timer.

A/S VEKSELSTRØM
af adjunkt Christian Møller

A/S Vekselstrøm er navnet på det til enhver tid værende skoleorkester.
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 seneste år har orkestret været et lille bigband på 10-12 medlemmer, der spillede swingmusik og jazz-rock. Men det
behøver ikke være tilfældet fremover. I begyndelsen af skoleåret mødes
alle interesserede, og her snakker vi om, hvad I gerne vil spille, og
hvad der er praktisk gennemførligt. Hvis ikke alles ønsker kan forenes,
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kunne man overveje at dele orkestret og spille helt forskellige slags
musik. Kom med dit bidrag, så tager vi fat og øver tirsdag i 7. time.

DAGBOG SKOLEÅRET 1982/83:

1982
August :
4.

Første skoledag efter sommerferien.

16.-20.
23.-27.

Introduktionslejre for nye 1. klasser.
Biologiekskursioner for 3g og 2HF.

September :
6.-10.
Geografiekskursioner for ls og 2m.
6.-10.
3g studierejse til Pragh/Budapest.
9.-10.

Oktober:
12.

November :
2.
8.
22.-25.

2a ekskursion til København.

Møde med Ig'erne og deres forældre.

Besøg af lærere fra folkeskolerne.
Fællesarrangement: "Amerikanske billeder".
Terminsprøver for 3g.

December:
2.
6.
21.

Lærere fra Grindsted Gymnasium besøger Ølgod Byskole.
Orientering om korterevarende uddannelser.
Juleafslutning - bl.a. med "John og Lisa". Karakteruddeling.

1983
Januar :
25.

Orientering om optagelse i Ig og 1HF.

Februar :
31/1-7/2

1.

2HF skriver "større skriftlig opgave".
Fællesarrangement: "Kundskabens træ".

23.
24.

Orienteringsaften om grenvalget i lg.
Orientering om længerevarende uddannelser.

Marts.
3.
22.-25.

Fællesarrangement: "Skabet skal stå, men hvor" ?
Terminsprøver for 3g.
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April :

28.

Forårskoncert.
Forårsfest.
Sidste skoledag for

i april

Fællestime med udenlandske elever.

11.
15.

2HF.

Maj :

4.

Sidste skoledag for

3g.

6. - 9.

Besøg af elever fra

Norge.

18.

Sidste skoledag for

Ig, 2g og

Juni :
17.

Translokation.

1HF.

IDRÆTSAKTIVITETER I 1982/83.

af idrætslærerne

Gymnasieskolernes landsturnering i volleyball afholdt stævne i Tarm
den 20/1-1982, hvor vi deltog med: 1 hold piger (1g). 1 hold piger
(2g+lHF). 1 hold piger (3g+2HF).

Gymnasieskolernes landsturnering i volleyball afholdt stævne i septem

ber 1982, hvor vi deltog med et drengehold.
Region 8 afholdt boldspildag i Grindsted den 9/2-1982, hvor dette års

disciplin var Tchoukball. Grindsted gymnasium deltog med 1 klassehold

for piger og et for drenge.

Traditionen tro blev der afviklet en fodbolddyst: Handelsskolen - Gym
nasiet i april måned, hvor vi deltog med både 1 pige- og 1 drengehold.
Region 8 afholdt atletikstævne i Esbjerg den 16/9-1982, hvor vi deltog

med 1 drengehold med 8 deltagere og 1 pigehold med 15 deltagere.

Region 8 afviklede en fodboldturnering i september-oktober 1982, hvor
vi deltog med både 1 pige- og 1 drengehold.
Gymnasieskolernes landsturnering i håndbold for piger afholdt stævne i
Fredericia, hvor vi deltog med 1 hold i yngste gruppe samt 1 hold i
ældste gruppe.

Gymnasieskolernes landsturnering i håndbold for drenge afholdt stævne i
Tørring den 9/11-1982, hvor vi deltog med 1 hold i ældste gruppe.
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GYMNASIETS FAG- OG TIMEFORDELING:
s = sproglig linie, m = matematisk linie

sN = nysproglig gren

sS = samfundssproglig gren
mF = matematisk-fysisk gren

mN = matematisk-naturfaglig gren

mS = matematisk-samfundsfagiig gren
2.g

l.g

s

m

3
4

3
5

3
4

3
3

3

5
5
5

3

3
3
3

3
3

1

3
3
4
2

2

2

3

3
5
3

Religion ..............................................
Dansk .

Engelsk
Tysk
Franskz
Russisk

1

2

Latin ....................................................

5
5
4

Oltidskundskab .................................
Historie ..............................................
Samfundsfag/-kundskab ..................

1
2

Geografi ..............................................

2

sN sS mF mN mS
11111

3

Fysik ....................................................
Kemi ......................................................
Gymnastik ............................................
,
o
Formning ............................................
Musik3 ..................................................
I alt

3

3

3
3

3
3

2

2

2

3

3

3
5

3

3

3

Biologi ................................................

Matematik ............................................

3.g

5

2

2

2

30

30

4

6
5

5

3
3

3
3

4

4

4

3
3

3
3

3
3

3 3
15
2

3 3 3
115
2 2

3

3

7

3

3
2

3
2

6
5

3
2

3
2

3
2
2
2

3
2
2
2

1
2
2
2

2 2 2 2 2
11111
11111

30 30 30 30 30

30 30 30 30 30

3

3

2
2
2

2
2
2

3
2

2

4

5
3

3
2

sN sS mF mN mS
2 2 2 2 2

3

1. I det matematiske gymnasium l.g og i det samfundssproglige gymnasiums

2. og 3. g læses enten engelsk eller tysk.

2. I alle gymnasieklasser læses enten fransk eller russisk.
3. I 2. og 3.g vælges enten musik eller formning.
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HF'S FAG- OG TIMEFORDELING:
Fællesfag :
Dansk ........................................................

1. sem.
3

2. sem.
3

3. sem.
4

4. sem.
4

3

Religion ..................................................

0

0

3

Historie ..................................................

3

3

3

3

Biologi ....................................................
Geografi ..................................................
Matematik ................................................
Engelsk ....................................................

3
3

2
2

0
0

0
0

5
4

5
3

0
4

0
4

Tysk ..........................................................
Samfundsfag ...........................................
Musik/formning .....................................

3
2
2

3
2
2

0
0
0

0
0
0

Idræt ........................................................

2

2

0

0

4

Tilvalgsfag:
Biologi ....................................................
Matematik ................................................

0

0

4

0

0

6

Engelsk ....................................................

0

13

Tysk ...........................................................

Formning ..................................................

0-0
0
0
0
0
0
0

5
3
4
4

5
3
4
4

Idræt ........................................................
3. fremmedsprog ...................................

0
0

4
4

4
4

Fysik .........................................................

0

3

6

5

Kemi ...........................................................

0

0

5

5

Psykologi ................................................

0

0

3

3

Samfundsfag ............................................
Musik ........................................................

0
3

6
3

Såfremt tilvalgsfaget også er fællesfag, skal tilvalgstimetallet lægges
til fællesfagtimetallet.

På kursus til Højere Forberedelseseksamen (HF) undervises der i en ræk

ke fællesfag samt et antal tilvalgsfag, der hver er tillagt en point
værdi (pointtal = timetal). De kursusstuderende skal selv sammensætte
deres fagkreds, således at de har mindst 20 tilvalgspoint. Det er en
betingelse for oprettelse af et tilvalgsfag, at faget ønskes af mindst
7 kursister.
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NOGLE REGLER ANGÅENDE ELEVMEDINDFLYDELSE I GYMNASIET.
Cirkulære om evaluering og meddelelser til hjemmene.
I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts

1973 med senere ændringer om eksamensordningen og karaktergivningen
m.v. ved studentereksamen og i gymnasiet §§ 7, 21 og 22 fastsættes
følgende bestemmelser:
A. Når læreren og eleverne i en klasse har planlagt arbejdet i et fag

for en vis periode under lærerens ansvar for, at bestemmelserne
for faget i undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 322 af 16.
juni 1971 med senere ændringer om undervisningen i gymnasiet og om

fordringerne ved eksamensopgivelserne til studentereksamen overholdes,
skal undervisningen i den pågældende periode løbende evalueres, så
elever og lærer får information om udbyttet af undervisning og arbej
de. Metoder og midler til evaluering af den enkelte elevs og elevgrup
pes udbytte af undervisningen må aftales mellem lærer og elever, såle

des at man dels skaffer sig evalueringsresultater med henblik på den
videre tilrettelæggelse af undervisningen og dels giver læreren mulig

hed for - for eksempel ved samtale, iagttagelse og diagnostiske prø
ver - at skaffe sig et indtryk af den enkelte elevs faglige standpunkt.

B. I hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives årskarak
ter, skal der mindst én gang om året - og kan der, efter lærerrå
dets beslutning, to gange om året - gives meddelelse til hjemmet
om elevens standpunkt. Såfremt eleven er fyldt 18 år eller har ind
gået ægteskab gives meddelelsen dog til eleven selv. Standpunktsmed

delelsen skal senest gives i marts måned og udtrykkes ved en karakter
fra den til studentereksamen benyttede karakterskala og kan ledsages
af et i ord omfattet vidnesbyrd om elevens anlæg og arbejde i faget.

Karakteren skal ledsages af et vidnesbyrd, dersom elevens standpunkt
bedømmes til under 6, eller hvis den betegner en væsentlig nedgang i
faget i forhold til den forudgående bedømmelse af standpunktet. For
at sikre ro om den første tids undervisning i gymnasiet må der i 1.
gymnasieklasse ikke afgives standpunktsbedømmelse inden 1. december.
Umiddelbart før der afgives standpunktsbedømmelse skal elevernes for
hold i relation til standpunktet drøftes på et lærerforsamlingsmøde.
Kontakten mellem gymnasieskolen og hjemmene sikres iøvrigt ved foræl
dremøder med deltagelse af lærere, elever og disses forældre.
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C. Skolen skal føre regnskab med elevens forsømmelser (herunder mang

lende udførelse af arbejdsopgaver, der indgår i undervisningen).

Dersom en elevs forsømmelser antager et sådant omfang, at rektor
nærer betænkelighed over for elevens mulighed for fortsat at følge

undervisningen, skal rektor underrette eleven herom. Fortsætter en
elevs forsømmelser herefter, skal rektor skriftligt underrette ele
ven og forældremyndighedens indehaver om, at der kan blive tale om
at tage forbehold ved elevens tilmelding til eksamen ved skoleårets
afslutning.

Umiddelbart før endelig tilmelding til eksamen den 20. marts drøftes
på et lærerforsamlingsmøde forholdene for de elever, der har modtaget
skriftlig advarsel. Såfremt lærerforsamlingen finder, at der for en

af disse elever i et eller flere fag på grund af elevens forsømmelser
vil være betænkelighed ved at tilmelde eleven til eksamen, skal rek
tor i henhold til § 7 i undervisningsministeriets bekendtgørelse af

12. marts 1973 om eksamensordningen m.v. indsende en erklæring, som
giver oplysning om disse forhold, og direktoratet afgør da, om eleven
kan deltage i eksamen ved skoleårets slutning.

D. Ved skoleårets slutning gives årskarakterer i de af klassens fag,
hvori der ved studentereksamen gives årskarakterer. Der afholdes
en årsprøve, som mindst omfatter samtlige skriftlige fag. Lærer
rådet fastsætter ordning og omfang af eventuelle mundtlige årsprøver

og klassernes arbejde i tiden efter, at undervisningen efter normalt
skema er ophørt og indtil sommerferien. Den skemamæssige tilrettelæg

gelse foretages af rektor under hensyntagen til elevers og læreres
deltagelse i eksaminer fastsat af direktoratet.

E. En elev, der ikke har fået direktoratets tilladelse til at deltage
i eksamen efter 1. eller 2. gymnasieklasse, kan ikke fortsætte i
næste klasse.
På et lærerforsamlingsmøde ved skoleårets slutning behandles de øvri
ge elevers fortsættelse i næste klasse. Dersom der ikke er enighed om,
at en elev bør fortsætte i næste klasse, drøfter lærerforsamlingen,
hvilke råd der skal gives den pågældende elev. Rektor skal skriftligt

over for eleven, eller, hvis denne er under 18 år, over for forældre
myndighedens indehaver, referere det eller de standpunkter, der er
kommet til udtryk under drøftelsen.
Afgørelsen af, om eleven fortsætter i næste klasse træffes af eleven
eller, hvis denne er under 18 år, af forældremyndighedens indehaver.
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F. Elever, der ikke har fået direktoratets tilladelse til at deltage

i eksamen efter 3. gymnasieklasse kan ikke deltage i eksamen på
normale vilkår. Direktoratet afgør om disse elever
1. kan deltage i eksamen på særlige vilkår,

2. ikke kan deltage i eksamen.
En elev, der skal til eksamen på særlige vilkår, får ikke årskarakte
rer, og skal til prøve i hele det læste pensum i samtlige fag, der af
sluttes i 3. gymnasieklasse.
Eksamenskarakterer og overførte årskarakterer fra 1. og 2. gymnasie

klasse bevares ved eksamen.
Ønsker eleven ikke at gå til eksamen på særlige vilkår på egen skole

med egne lærere som eksaminatorer, kan direktoratet efter rektors ind
stilling tildele eleven ret til at aflægge den mundtlige del af eksa
men på en af de skoler/kurser, der afholder eksamen for privatister.
G. Disse regler træder i kraft 1. februar 1980 og afløser reglerne i
direktoratets "Cirkulære af 6. juni 1979 om evaluering og om med
delelser til hjemmene", der hermed ophæves.

Ved vurdering af, hvilke konsekvenser en elevs forsømmelser bør få med

hensyn til indstillingen til eksamen, skal skolen tage hensyn til bag
grunden for forsømmelserne (sygdom, familieproblemer, økonomiske van
skeligheder m.v.) og til elevens bestræbelser for, trods forsømmelser,

at være rimeligt forberedt.

P.D.V.

Elsebeth Brander
undervisningsinspektør
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BEKENDTGØRELSE AF 12. JUNI 1981 OM GYMNASIET.
III Almindelige bestemmelser.

§ 24. Ved begyndelsen af undervisningen skal læreren enten sammen med
eleverne udarbejde en plan for arbejdet i efterårshalvåret eller gøre
eleverne bekendt med en sådan plan. For de senere faser i undervisnin
gen gælder, at læreren og eleverne i fællesskab planlægger arbejdet.
Læreren og eleverne drøfter regelmæssigt undervisningen.

Stk. 2. Eksamenopgivelser udvælges i samråd med eleverne.

BEKENDTGØRELSE AF 24. APRIL 1974 OM HF.

Stk. 2. Undervisningen samordnes ved regelmæssige drøftelser, bl.a. af
tværfaglig art, dels mellem lærerne indbyrdes, dels mellem lærerne og
repræsentanter for de studerende. Samarbejdsudvalget eller et tilsva
rende udvalg påser, at sådanne drøftelser finder sted. Ved begyndelsen
af første semester samt i det semester, hvor et nyt fag påbegyndes,
skal læreren enten sammen med de studerende udarbejde en plan for se
mesterets arbejde eller gøre de studerende bekendt med en sådan plan.

Læreren og de studerende planlægger de følgende semestres arbejde i
fællesskab. Læreren og de studerende drøfter i hvert semester regel
mæssigt undervisningen. Såfremt lærere og studerende er enige herom,
gennemføres der integreret undervisning mellem beslægtede fag i 2.
halvdel af 2. semester.
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