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VELKOMMEN TIL GRINDSTED GYMNASIUM OG HF-KURSUS!

Som kommende gymnasieelev eller HF-studerende føler du dig måske usik
ker ved alt det nye, du skal opleve. Derfor har vi lavet dette introduk
tionsskrift med forskellige råd og oplysninger om gymnasiet/HF. Formålet 
er, at du så hurtigt som muligt kan komme til at føle dig hjemme på Grind 
sted Gymnasium.

Når du møder efter sommerferien, bliver du en af de første skole 
dage sendt på en hyttetur med din nye klasse og en lærer og nogle 
gamle elever. Det kalder vi for introduktionsdage. (Se indholdsfor
tegnelsen). Meningen med dem er at få de nye klasser rystet sammen 
så hurtigt som muligt.

Hvorfor nu al den indføring?

Jo, for det er vigtigt - meget vigtigt! - at du kommer IND i skolen 
så hurtigt som muligt - at du kommer igang med det daglige arbejde, 
som består i fornuftig og effektiv forberedelse hjemme af mundtlige 
og skriftlige fag, så du kan deltage aktivt i undervisningen, være 
med, stille spørgsmål og blande dig. Hvor du føler dig tryg og 
sikker og kender stedet og dine klassekammerater, der skulle der 
være alle muligheder for at være med.

Det er vigtigt for dig og for skolen, at du er aktiv - også i 
skolens hverdag (i elevrådsarbejdet, i studiekredse osv. se ind
holdsfortegnelsen). Brug mulighederne og få indflydelse!
Og det er vigtigt, at du kommer godt ud af det med dine klasse 
kammerater, så I kan bruge hinandens viden og erfaringer. Det gælder 
både i og uden for skolen. Virker klassesammenholdet godt, får I 
større indflydelse på undervisningen. I får mere ud af at deltage 
i elevrådsarbejdet. Og I bruger i det hele taget skolen langt 
bedre.

Hvorfor er det nu så vigtigt at være aktiv?

Det er vigtigt for din egen udvikling. Og det er vigtigt for dit 
udbytte af - og din indflydelse på - undervisningen.
I alle fag findes der bekendtgørelser. De fortæller om, hvilke 
stofområder man skal behandle, hvor meget man ialt skal læse, samt 
hvad og hvor meget man skal opgive til eksamen. Disse krav skal 
opfyldes, men rammerne er ret løse, og i samarbejde med læreren 
har du mulighed for selv at være med til at vælge emneområder, 
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arbejdsform m.m. (I denne forbindelse kan der henvises til § 24 i 
gymnasiebekendtgørelsen og til § 6, stk. 2 i HF-bekendtgørelsen 
(om elevmedindflydeisen). Se side 31 og 32).

Men hvad lærer man i gymnasiet/HF? Og hvordan foregår undervisningen?

I forhold til dine erfaringer fra folkeskolen adskiller gymnasiet/HF sig 
både indholdsmæssigt og undervisningsmæssigt - i hvert fald i nogen grad.

M.h.t. det indholdsmæssige føles overgangen måske ikke så stor. Indhol
det bygger videre på den viden og den kunnen, du har erhvervet dig i fol
keskolen. Desuden for du nogle nye fag, som alle bliver bygget op fra 
grunden. Gradvis bliver fagenes indhold mere generelt og abstrakt, såle
des at du bliver i stand til at se problemerne i en større sammenhæng. 
Det er nok her, du vil opleve den største forskel mellem indholdet af un
dervisningen i folkeskolen og i gymnasiet/HF. M.h.t. undervisningsformen 
kan den variere meget fra lærer til lærer og fra klasse til klasse. En 
stor del af tiden vil du opleve en lærerstyret klasseundervisning i for
bindelse med gennemgang af den daglige lektie, som du også kender til det 
fra folkeskolen. Denne undervisning kan krydres med gruppearbejde, hvor
igennem der søges etableret en selvstændig elevdiskussion. Gruppearbej
det er som regel knyttet til den lærerstyrede undervisning i form af kor
tere forløb. Men der er også mulighed for et længerevarende og mere selv
stændigt gruppearbejde. I det hele taget vil du nok opleve det som en for
skel mellem folkeskolen og gymnasiet/HF, at der forventes mere selvstæn
dig aktivitet fra din side. (Jfr. det, der ovenfor er nævnt om værdien 
af, at du er aktiv). En anden ting, du sikkert i gymnasiet/HF vil ople
ve som anderledes end i folkeskolen, er det skriftlige arbejde. Du skal 
aflevere flere skriftlige opgaver i gymnasiet/HF. De er mere omfattende 
end dem, du kender til fra folkeskolen, og også de lægger op til en stør
re selvstændig indsats fra din side. Vi regner med, at du er interesse
ret i at få nogle råd og oplysninger om gymnasiet/HF. Vi håber på, at du 
kan få nytte af at læse i dette introduktionsskrift.

FÆLLESUDVALGET
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SKOLENS OG LÆRERNES ADRESSER OG TLF.NR:

Grindsted Gymnasium, Morsbølvej 20, 7200 Grindsted. Tlf. 32 31 00

Studielektor B. Paulli Andersen, Rødegård, 7250 Hejnsvig. 33 53 87 
Engelsk-fransk.
Idrætslærer Else H. Bertelsen, Ahornvej 2, 7200 Grindsted. 32 12 92 
Idræt-frisport.

y Adjunkt Klaus Brorholt, Søgårdsvej 85, 7250 Hejnsvig. 33 57 45 
Samfundsfag.
Adjunkt Willi Matthies, Havrevænget 17, 7200 Grindsted. 32 27 73
Geografi-studievejledning.
Adjunkt Knud Mogensen, Gribsøvej 12, 7200 Grindsted. 32 27 34 
Dansk-kemi.
Adjunkt Christian Møller, Vestergade 11, 7200 Grindsted. 32 40 04 
Musik.
Adjunkt Birgit Huss Nielsen, Sjælsøvej 10, 7200 Grindsted. 32 02 96 
Matematik.
Lektor Finn Lunde Nielsen, Sjælsøvej 10, 7200 Grindsted. 32 02 96 
Fysik-matematik.
Lektor David Clayre, Danmarksvej 22, 7200 Grindsted. 32 12 87 
Biologi.

7 Adjunkt Jytte Dickinson, Sverrigsvej 7, 7200 Grindsted. 32 29 06 
Engelsk-fransk.
Lektor Børge Ebbesen, Lupinvænget 31, 7200 Grindsted. 32 07 23 
Fransk-tysk.
Adjunkt Hanne Eskildsen, Jyllandsgade 3, 7200 Grindsted. 32 31 89 
Tysk-engelsk.
Adjunkt Ole Gram, Østermosevej 4, 6623 Vorbasse. 33 33 72
Historie-studievejledning.
Adjunkt Kjeld Graudal, Lyngsøparken 63, 7200 Grindsted. 32 35 22 
Fysik-matematik.
Studielektor Preben Hansen, Skolegade 11, 7200 Grindsted. 32 06 56 
Dansk-psykologi-studievejledning.
Lektor Søren Hansen, Morsbølvej 66, 7200 Grindsted. 32 06 57 
Tysk-musik-korsang.
Adjunkt Ilse Haugaard, Søllingdalvej 18, 7200 Grindsted. 33 50 58 
Matematik.
Adjunkt Hans Hostrup, Grønlandsvej 8, 7200 Grindsted. 32 21 01 
Kemi-fysik.

7 Adjunkt Peder Iversen, Grønningen 5, 7200 Grindsted. 32 18 83 
Matematik-fysik.



Adjunkt Ruth Jensen, Østre Allé 13, 6823 Ansager. 29 71 56 
Dansk.
Adjunkt Erik Jørgensen, Mossøvej 10, 7200 Grindsted. 32 04 20
Historie-oldtidskundskab-religion.

^■Adjunkt Otto Kjærgaard, Jyllandsgade 12, 7200 Grindsted. 32 25 52 
Formning-engelsk-studievejledning.
Adjunkt Poul Køppen, Rødsøvej 2, 7200 Grindsted. 32 20 10
Oldtidskundskab-historie
Adjunkt Hanne Leervad, Højagervej 95, 7300 Jelling. 87 20 85 
Latin-oldtidskundskab-russisk.

^Adjunkt Margrethe Lundorf, Præstevænget 1, 7250 Hejnsvig. 33 52 46 
Tysk-dansk.

^Adjunkt Ove Skov Madsen, Blåbærvej 2, 7330 Brande. 07-18 20 87 
Historie-oldtidskundskab-religion.

> Adjunkt Olaf Nielsen, Finlandsvej 3, 7200 Grindsted. 32 37 12
Matematik-fysik
Adjunkt Jens Oxlund, Kongeåvej 43, 6600 Vejen. 38 30 60
Oldtidskundskab-historie-formning.
Adjunkt Hans Aagaard Pedersen, Amosevej 6, 7200 Grindsted. 32 18 96 
Matematik-fysik.
Adjunkt Mogens Kjær Poulsen, Baldersbækvej 19, 6682 Hovborg. 39 62 75 
Biologi.

7 Adjunkt Yvonne Schantz, Høstvej 10, 7250 Hejnsvig. 33 56 78 
Engelsk-dansk.
Adjunkt Birgit Rud Skovgaard, Rømøvej 3, 7200 Grindsted. 32 36 31 
Fransk.

? Adjunkt Niels Skovgaard, Rømøvej 3, 7200 Grindsted. 32 36 31 
Religion-samfundsfag.

;> Adjunkt Jørgen Spodsberg, Brinken 6, 7200 Grindsted. 32 28 36 
Dansk.
Lektor Tom Stubdrup, Birkevangen 2, 7200 Grindsted. 32 07 84 
Fransk-religion.
Adjunkt Jens Dybro Sørensen, Præstevænget 1, 7250 Hejnsvig. 33 52 46 
Dansk-studievejledning.
Adjunkt Erik Thomsen, Svinget 5, 7200 Grindsted. 32 28 30
Idræt-samfundsfag-frisport.
Lektor Henry Toft, Brinken 8, 7200 Grindsted. 32 17 30
Tysk-engelsk.
Rektor Poul Toft, Jasminvej 4, 7200 Grindsted. 32 07 45
Matematik fysik.
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' Adjunkt Birgit Wamberg, Bredgade 31, 7250 Hejnsvig. 33 57 14
Biologi-idræt-frisport.
Adjunkt Fl. Warnich-Hansen, Tiphedevej 4, 7200 Grindsted. 32 28 31 
Dansk.
Adjunkt Elin Watts, Nebel, 6623 Vorbasse. 33 30 89
Engelsk-russisk.
Adjunkt Jeremy Watts, Nebel, 6623 Vorbasse. 33 30 89
Engelsk.
Lektor Ove Ørsnes, Elmevangen 13, 7200 Grindsted. 32 08 48 
Geografi.

Skolesekretær E. Munch, Brinken 11, 7200 Grindsted. 32 05 22
Skolesekretær Inga Pedersen, Enevej 13, 7200 Grindsted. 32 25 34
Pedel Jacob Jacobsen, Morsbølvej 18, 7200 Grindsted. 32 09 46

Lærerværelset : tlf. 32 10 13
Elevtelefon: 32 15 74
Gymnastiksalene: 32 15 54

SÆRLIGE HVERV:

Administrativ inspektor: 
Adjunkt Hans Aagaard Pedersen.

Boginspektor og bibliotekar: 
Adjunkt Poul Køppen.

Indre inspektor:
Adjunkt Birgit Huss Nielsen.

Studievejledere for gymnasiet: 
Adjunkt Jens Dybro Sørensen. 
Adjunkt Otto Kjærgaard.
Adjunkt Willi Matthies.

Studievejledere for HF: 
Studielektor Preben Hansen. 
Adjunkt Ole Gram.

Skemalægger :
Adjunkt Hans Hostrup.
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INTRODUKTIONSDAGE FOR l.G OG l.HF

af Paulli Andersen, studielektor.

Når man kommer fra folkeskolen og går over i gym
nasiet, er det en direkte og naturlig fortsættelse 
af et uddannelsesforløb. Alligevel er der en del 
nyt, man må vænne sig til, når man på en gang 
skifter skolemiljø og skoleform. Det kan tage sin 
tid, før man begynder at finde sig rigtig til ret
te i nye omgivelser og blandt nye ansigter, og før 
man ikke rigtig i gang.

det sker, kommer

På et stort antal gymnasier har man i de senere år gjort gode erfarin
ger med særlige 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 væsent
lige del af arbejdet med deres tilrettelægning og afvikling er på ud
mærket måde blevet klaret af et antal "tutorer", interesserede elever 
fra 2. og 3. klasserne.

Introduktionsarrangementet 1980 faldt i 2 dele: 1 dag hjemme 2j dag i 
lejre. På skoleårets første dag sørgede tutorerne for at tage imod de 
nye elever, udleverede skemaer, viste omkring på skolen og orienterede 
om dens daglige liv, om elevrettigheder og -organisationer m.m. Det 
"ydre arrangement" lå fra tirsdag morgen til torsdag middag i skole
årets anden uge, og disse dage tilbragte førsteklasserne, 7 lærere og 
28 tutorer fordelt på 4 lejre: Daneborg ved Juelsminde, Olufsborg ved 
Horsens, GI. Rye og Klegod.

På alle lejre var der tilrettelagt aktiviteter, der havde til hensigt 
at ryste folk sammen: arbejde i grupper med det husholdningsmæssige, 
præsentation af hinanden, orienteringsløb, "tryghedsøvelser", folke
dans og underholdning af forskellig art.

Lejrene fungerede efter hensigten og til almindelig tilfredshed blandt 
de deltagende.

! J
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RINGETIDER:

1. lektion
2. lektion
3. lektion
4. lektion

Spisefrikvarter 11.30-11.50

5. lektion
6. lektion
7. lektion

8.00- 8.45
8.55- 9.40
9.50-10.35

10.45-11.30

11.50-12.35
12.45-13.30
13.40-14.25

FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 1982/83:

Første skoledag........................... onsdag, den 4. august
Efterårsferie............................... 18. - 22. oktober
Juleferie................................... 22. december - 3. januar
Vinterferie..............................14. februar - 18. februar
Påskeferie.................................... 28. marts - 4. april

Sidste skoledag........................... 17. juni

De nævnte datoer er incl.

MAOKASSei^ MADPAfcKFR
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FORSØMMELSER:

af adj. Hans Ågård.

Der er mødepligt både i gymna- \ 
siet og HF. Nogle få sygedage 
får ingen konsekvenser, men 
mange forsømmelser kan i værste 
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 
rientering af reglerne.

I TO?kOMTo«?ÇT £N G»#-
SKE ¿IMiNDEUfr DAO.

MORGENSAMLING:

5OÍFA/
' O.

af Poul Toft, rektor.

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 opslået en liste med de da
toer, der gælder for det næste 
halve år.

De elever, der som repræsentanter 
for grupper eller udvalg har no
get på hjerte, kan da benytte 
morgensamlingerne til at oriente
re kammeraterne. Også kollegerne 
benytter ofte ved morgensamlin

gerne muligheden til at give eleverne meddelelser af fælles interesse.
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UDENLANDSREJSER:

Det er i de senere år blevet almindeligt, at 3.g'erne rejser en tur 
til udlandet.

Det skal understreges, at disse ture ikke må forveksles med de i be
kendtgørelserne omtalte ekskursioner. Der er således ingen, der har 
krav på at deltage.

Fremgangsmåden plejer at være følgende:

I løbet af 2.g henvender klassen sig til en lærer med et begrundet 
forslag om at rejse udenlands. Begrundelsen kan være dobbelt. For det 
første at udvikle det sociale samvær. Det er både legitimt og ønske
ligt, men det må ikke overskygge det andet nemlig turens faglige ind
hold.

POLEN - CSSR - ENG.LX?4^

31 i® Es
gymnasium

Det er et absolut krav, at eleverne er indstillet på at yde en faglig 
indsats. - Det gælder både før, under og efter turen.

De nærmere praktiske og faglige problemer løses i samarbejde med den 
lærer, der har indvilliget i at deltage.

Inden 1. maj skal skolens kontor underrettes om planerne. Dette af hen
syn til fordelingen af ekskursionsmidlerne. Sædvanligvis ydes et til
skud på mellem 100 og 150 kr. pr. elev. Elever med særlige økonomiske 
vanskeligheder har mulighed for at få støtte fra elevfonden.
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STUDIEVEJLEDNINGEN

finder du i kilderen.

Dg 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 handicaps. 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 andet. Så kom og få det snakket igennem.

Hvis vi bliver enige om at gøre noget ved dine problemer, så har 
vi både en socialrådgiver og en psykolog til at hjælpe os. Social
rådgiveren kommer fast en gang om måneden (se mødetid på døren 
til studievejledningen og på studievejledningens opslagstavle 
til højre for dørem til kontoret). 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 løsninger 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 "Fællesorientering", som består af følgende:
Studie- og notatteknik i september, læsetræning (hvis der er be
hov for det i oktober, tilvalgsorientering (for HF'ere) og gren
valgsorientering (for gymnasiaster) i 1. HF hhv 1. g.

studie- og erhvervsorientering får du i 2. HF hhv 2. og 3. g. 
Og vi får besøg af folk der specielt har noget at gøre med 
kortere og længere varende uddannelser, så du kan få de oplys
ninger du har brug for. Endelig får du udleveret tilmeldings
skemaer og vejledning, studenterhåndbøger fra Arhus og Odense 
Universitet, Studie- og erhvervsvalget almen og speciel del. 
Og husk: Vi har fast kontortid hver dag. Se opslag.

STUDIEVEJLEDERNE.
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GYMNASIETS VENNER.

af Er. Frederiksen.

Foreningens formål er 
at tilvejebringe det 
økonomiske grundlag 
for støtte til ele
ver ved afholdelse af 
udgifter i forbindel
se med kulturelle 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. en gang for alle.

af Otto Kjærgaard, 
adjunkt.

ELEVFONDEN:

Grindsted Gymnasium 
har en elevfond, hvis 
opgave det er at hjæl 
elever eller kursusstuderende i økono
miske 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 penge.

Sti pendienævnet 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 
uddeles både som stipendier og/eller rentefrit lån, igen afhængigt af 
stipendienævnets skøn.



OM SKOLERÅDET

af Ernst Madsen, formand for skolerådet.

Rådet formidler, sammen med lærerne, et samarbejde mellem hjem og sko
le.
Det medvirker ved løsningen 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 ved
rører gymnasiet.

Rådet består af 2 forældrerepræsentanter, 2 lærerrepræsentanter, 1 re
præsentant fra det teknisk/administrative personale, 2 elevrepræsen
tanter, 1 amtsrådsmedlem samt rektor.

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 den 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 elevrepræ
sentanter, lærere, rektor eller TAP-repræsentanten. Derved kan rådet 
få betydning som et forum, hvor man kan drøfte de problemer, der lig
ger de forskellige interessegrupper på sinde - og herefter naturlig
vis arbejde på at finde rimelige og gode løsninger til gavn for gym
nasiets daglige virke.

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 i- 
mellem rådene sker. Desuden træffer fællesudvalget afgørelse om ind
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holdet af fællestimer, om afholdelse af juleafslutningsarrangementet, 
om igangsættelse af studiekredse, om afholdelse af studieuger og om 
afholdelse af introduktionsarrangementet.

Fællesudvalget træffer (i samråd med skolerådet) afgørelser i en lang 
række sager, der vedrører elevernes trivsel: elevfaciliteter, prak
tiske 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 
deres egne forhold, idet de her har stemmeret og optræder på lige 
fod med lærerne.

Fællesudvalget

LÆRERRÅDET :

af Klaus Brorholt, adjunkt, lærerrådsformand.

Lærerrådet, som består af alle de ansatte lærere på gymnasiet, har en 
ret central placering i skolens dagligdag.

Det skyldes ikke den beslutningskompetence, som lærerrådet er tillagt, 
for den er ret begrænset. Den eneste beslutning, som lærerrådet skal 
træffe, er beslutning om "ordning og omfang af mundtlige årsprøver".

Lærerrådets centrale placering skal snarere begrundes i, at en række 
beslutninger, som vedrører gymnasiets - herunder elevernes - daglig
dag, ikke kan træffes, før lærerrådet har udtalt sig om sagen. I en 
lang række tilfælde skal direktoratet, amtet, rektor, fællesudvalget, 
og hvem der ellers træffer beslutninger, som vedrører gymnasiet, tage 
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lærerrådets mening med ind i deres overvejelser, før de træffer be
slutning. På denne måde har lærerrådet blandt andet indflydelse på 
time- og fagfordelingen, på læreransættelser og på størrelsen og for
delingen af amtets bevillinger til gymnasiet, hvilket alt sammen er 
noget, som i høj grad påvirker også elevernes dagligdag.

løvrigt kan lærerrådet udtale sig om enhver sag vedrørende skolen. 
Det betyder blandt andet, at også eleverne kan få punkter optaget på 
lærerrådets dagsorden. Men det skal understreges, at det skal ske gen
nem fællesudvalget. Hvis elevrådet ønsker lærerrådets udtalelse om en 
sag, er fremgangsmåden den, at elevrådet får sat sagen på fællesud
valgets dagsorden, hvorefter fællesudvalget kan henvise den til lærer
rådet.

Lærerrådsformanden kan invitere elevrepræsentanter (og evt. også re
præsentanter for skolens tekniske og administrative personale) til at 
deltage i dele af lærerrådets møder. Det sker i ret vid udstrækning, 
således at eleverne herigennem kan få en information om diskussioner
ne i lærerrådet.

Sammenfattende kan man sige, at lærerrådet i samarbejde med rektor 
har ret gode muligheder for at præge gymnasiets dagligdag indenfor 
de (snævre) rammer, som direktoratet (fagligt) og amtet (økonomisk) 
sætter op omkring gymnasiet. Om lærerrådet så rent faktisk udnytter 
mulighederne er et helt andet spørgsmål.

EŒ3 SOCIALISTISK UDDANNELSES FRONT

af Allan 3x.

SUF er en front af selvstændigt samarbejdende socialistiske 
kræfter på det uddannelsesmæssige område, primært inden for 
gymnasie og HF-sektoren. Frontorganiseringen tager udgangs
punkt i den lokale basisgruppe på det enkelte gymnasium, idet ar
bejdsvilkårene i høj grad er lokalt typiske, afhængige af en 
række specielle forhold.

Med basisgruppen som det centrale fastlægges så arbejdsfelter
ne: Her på GG deltager SUF i fagkritikken, som vi forsøger dels 
at udvikle til en marxistisk kritik af undervisningens grund
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læggende borgerlige forhold, og dels forsøger at gøre til en 
udvikling af rammeoverskridende alternativer til den nuværende 
undervisnings form. Vores arbejde går også i retning af at 
skabe større aktiviteter omkring elevrådets undergrupper, idet 
vi ser disse som en positiv mulighed for at inddrage flere i 
elevrådsarbejdet og for at perspektivere de daglige isolerede 
problemer, opnå forståelse af den sammenhæng de udspringer af 
for derved at kunne påvirke vores egen situation.

På landsplan består vores arbejde i en koordinering af basis
gruppernes aktiviteter, fx. i forbindelse med spredte lokale 
nedskæringsdemonstrationer, samt i en frugtbar udveksling af 
erfaringer, idet gymnasieelevernes problemer foruden at være 
formet af de specifikke lokale forhold også afspejler bagved
liggende fælles forhold såsom den statslige uddannelsespolitik, 
gymnasieelevernes aktuelle svage sociale og økonomiske forhold, 
uddannelsens samfundsmæssige funktion etc.

Til sidst skal nævnes, at vi på det faglige område arbejder 
inden for DGS, hvor vi opstiller kritikker/alternativer til den 
førte politik.

Der er valg en gang om året, lige før jul, til fornyelse i be
styrelsen, her har 1. og 2. g’erne samt 1. HF'ere chancen til 
at melde sig ind, hvorefter alle 3. g'erne forlader posten. 
Du skal for at komme ind til festerne have et medlemskort og 
ved køb af et sådant får du også et "gæstekort" som du kan lå
ne ud til en ven og derved få pågældende med til et Exaudio- 
arrangement.

Nuværende bestyrelse er nævnt øverst.

DANSKE GYMNASIEELEVERS SAMMENSLUTNING

af Allan 3x.

DGS er gymnasieelevernes faglige organisation. Den bygger på 
princippet om kollektivt medlemsskab, der foregår ved at det 
enkelte gymnasium tilslutter sig gennem elevrådet efter en 
forudgående afstemning hos eleverne (jvf. elevrådets vedtæg
ter kapitel 2 pkt. a). Dog kan man også købe individuelt med
lemskort og støttekort via sin elevrådsrepræsentant.

19



På landsplan er DGS repræsenteret i en række statslige uddan
nelsesudvalg, bla. Rådet for Uddannelsesstøtten og Sektorrådet 
for de Fortsatte Skoleuddannelser, hvor man varetager gymnasie
elevernes interesser og indhenter oplysninger om nye tiltag på 
området i de 16 - 19 åriges uddannelser. Man samarbejder også 
med andre uddannelsesgruppers sammenslutninger - fx. LAK - ved 
at koordinere aktioner og protestudsagn i videst mulige omfang. 
Desuden udgives på landsplan de to blade "medlemsbladet" og 
"debatbladet", hvori der foregår aktuelle diskussioner om vidt 
og bredt på uddannelsesområdet.

Her på skolen arbejder DGS-gruppen snævert tilknyttet elevrå
det, hvor vi gennem vores status som informativ gruppe orien
terer om initiativer på gymnasie og HF-området og forsøger at 
skabe debat og interesse omkring forhold der vedrører gymna
siets form og indhold.

Har du altså lyst til at indgå i debatten omkring gymnasieom
rådet og har du lyst til at medvirke til at lidt flere får 
kendskab til DGS1 aktiviteter så kom og deltag i vores møder. 
Der er specielt brug for arbejdskraft nu, hvor gymnasiet ikke 
er medlem af DGS.

ELEVRÅDET

Analogt med forholdene i folkeskolen organiseres mange af de 
generelle elevaktiviteter på Grindsted Gymnasium i et elevråd. 
Imidlertid er elevrådets status på gymnasiet af en nogen anden 
karakter end et givet folkeskoleelevråds, ligesom arbejdsfel
terne også adskiller sig. Heraf følger også en anderledes til 
passet elevrådsstruktur, der vil blive redegjort for i det føl
gende. Vi kan begynde med elevrådets (ER's) forretningsudvalg. 
Dette består af fire personer valgt på en elevsamling. Udvalget 
forestår den administrative ledelse af ER, idet man skriver 
dagsordener til elevrådsmøder, bestyrer økonomien, koordinerer 
de løbende aktiviteter i arbejdsgrupperne (se disse) og udvalg 
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med elevrepræsentation, samt repræsenterer gymnasieeleverne 
udadtil, såfremt andre udvalg ikke eksplicit varetager dette i 
særlige sager. Det er vel nærmest en selvstændig opgave at re
ducere forretningsudvalgets kompetence, men ved udpræget pasi- 
vitet undgåes ikke, at FUV får rollen som den centrale, udfa
rende kraft, og dermed ikke blot har administrativ betydning.

FUV arrangerer elevrådsmøderne udfra de igangværende elevakti
viteter, indkomne elevforslag og arbejdsplanens foreskrevne 
prioriteringer. Elevrådsmøderne er samtidig samligningspunkt 
for alle gymnasieklasserne, der repræsenteres ved een eller 
to repræsentanter pr. klasse (disse repræsentanter vælges i 
begyndelsen af året udfra kriterier opstillede af den enkelte 
klasse). Det er på denne måde, disse repræsentanter er den en
kelte elevs kontakt med elevrådets arbejde, hvorfor repræsentan
ten indtager en ret central position. Repræsentanten skal så
ledes give fyldestgørende referater fra ER-møderne, sørge for, 
at der afholdes planlagte klasseafstemninger, samt have føling 
med klassens indstilling i almindelighed.

Gennem de skitserede kanaler varetages altså elevrådets opgaver 
på skolen ligesom en række konkrete problematikker herved de
batteres. Men elevernes problemer formes også af mere uhånd
terlige forhold såsom deres aktuelle sociale og økonomiske po
sition, den statslige politik på området, en række barrierer i 
undervisningen etc. Derfor har ER udarbejdet en arbejdsplan, 
hvis realisering forankres i nedsættelsen af nogle basisgrupper, 
der i følge arbejdsplanen skal beskæftige sig med følgende:
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BOLIGGRUPPEN:

Gruppen skal hjælpe folk der vil flytte/ er ved at flytte/ er 
flyttet hjemmefra. Dette indebærer at gruppen skal have nogen
lunde check på:
- de økonomiske støttemuligheder, der findes uanset hvor mi
kroskopiske de så end er.
- de mere juridiske sider af sagen - lejekontrakter etc.
- den førte boligpolitik på området det vil først og fremmest 
sige værelsesmarkedet, hvor der praktisk taget ingen "politik" 
er. Der hersker Wild West tilstande. Endvidere kan gruppen 
sarule erfaringer ind fra folk, der er flyttet hjemmefra, om 
hvad det socialt/psykisk betyder for folk at flytte væk 
fra de gamle.

SOCIALGRP.UDD.POL.GRP:

Gruppen skal have så meget kendskab til bekendtgørelser, cir
kulærer, regler på gymnasie/udd.pol. område, at den kan hjælpe 
elever/klasser med undervisninger eksamen og problemer m. UY og SU. 
Muligvis skal der laves en undersøgelse (helst i samarbejde 
folkeskolerne, handelsskolen etc.) af den kommunale administra
tion af UY'en, (hvordan man får den, hvorfor den er så elendig).

FAGKRITISK GRUPPE.

Gruppen arbejder med en kritik af undervisningen (herunder mødepligt/ 
karakterer/ eksamen) og opstilling af fornuftige alternativer, samt ind
samler erfaringer om alternative undervisningsformer/bøger osv. Gruppen 
kører videre med biologiprojektet, der er dels en kritik af biologiunder
visningen, dels en indsamling af erfaringer med alternative undervis
nings- og eksamens former. Endvidere kører et historieprojekt, der dog 
endnu ikke er nået så langt, at der kan fastlægges noget.

Som retningslinier for grupperne gælder, de er åbne for alle gym'ere og 
HF'ere, at de skal være udadvendte gennem arbejdsformen, samt at de så 
vidt muligt indbyrdes skal aftale, at een af grupperne fremlægger et de
batoplæg på i hvert fald hvert andet elevrådsmøde.

Det med at have kendskab til så mange områder virker måske overvældende, 
men på mange områder er der forlængst skrevet lettilgængelig litteratur 
(fx. af studenterrådene på universiteterne) så arbejdet i grupperne vil 
ikke kunne beslaglægge mere end et par timer om ugen.
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Gruppernes existens er foruden at være et forsøg på at politisere ER-ar- 
bejdet og trænge det rent administrative i baggrunden udtryk for et øn
ske om at organisere elevaktiviteterne på skolen uden om de mere stive 
formelle mønstre, da grupperne åbner mulighed for at inddrage flere i at 
beskæftige sig med de problemer majoriteten af eleverne har/vil få.

Foruden de ovenfor nævnte arbejdsgrupper kan ER naturligvis også nedsæt
te midlertidige udvalg/arbejdsgrupper i forbindelse med varetagelsen af 
vores interesser. Dette indtræffer fortrinsvis i forbindelse med omfat
tende sager, der løber over en længere periode, og som kræver grundig 
behandling. På figuren over ER eksemplificeres dette forhold af trafik 
og kælderudvalgene.

Endelig vil vi til sidst opfordre alle nye 1. g'ere til at læse ER's ar
bejdsplan der giver en udmærket og mere uddybende introduktion til ER-ar- 
bejdet på Grindsted Gymnasium, og samtidig opfordre jer til at bruge ba
sisgrupperne og elevrådet ikke blot som enkeltperson men også som klasse.

o Forretningsudvalget
HF-RADET

af Britta Kjeldsen, 2p.

HF-rådets primære opgave er at varetage kursisters interesser, hvad 
gælder både på lokalt- og på landsplan.

På landsplan ved igennem kollektivt medlemsskab af LAK (Landsorganisa
tionen af kursusstuderende) at holde sig orienteret om kursisters ge
nerelle problemer. Orienteringen sker først og fremmest ved at LAK 
tilsender HF-rådet forskellige materialer angående organisationens ar
bejde. Desuden har HF-rådet også mulighed for at møde op på LAK ‘s be
styrelseskomitemøder og på den årlige kongres, hvor de fremtidige ak
tiviteter fastlægges. Samtidig vælges nyt forretningsudvalg, og der 
nedsættes udvalg, hvor dette er ønskeligt.

Medlemsskabet af LAK er ikke kun fordelagtigt på landsplan, også på 
lokalt plan kan medlemsskabet være gavnligt, da organisationen har op
delt landet i forskellige regioner. Her afholdes møder, hvor de lokale 
problemer tages op. Desuden foregår en debat af de problemer, der ta
ges op på kongressen og bestyrelseskomitemøderne. Langt den største 
del af det lokale arbejde er dog det, der foregår på selve HF-kurset. 
Det drejer sig især om at vejlede og rådgive kursisterne så godt som 
muligt om deres rettigheder og muligheder i forbindelse med undervis
ning, mødepligt og eksamen. Disse rettigheder bliver vi oplyst om i- 
gennem adgangen til cirkulærer og bekendtgørelser. Desuden ved repræ
sentantskab i forskellige udvalg og nævn.



Det drejer sig om:
- Lærerråd
- Fællesudvalg
- Skoleråd og stipendienævn.

Den enkelte kursist har også indflydelse på HF-rådets arbejde bl.a. 
ved selv at foreslå emner. Dette er meget vigtigt, da folk ellers 
nemt vil fa indtryk af, at HF-rådet arbejder hen over hovedet på dem.

Til HF-rådet kan hver klasse højst vælge fire repræsentanter. Dog ser 
vi helst, at der kun møder to repræsentanter op fra hver klasse til 
møderne, jfr. nedenfor.

Møderne foregår normalt i skoletiden, da mange af repræsentanterne of
te er fra oplandet. Udvalgsarbejdet vil dog som regel foregå om efter
middagen af fare for et for stort fravær fra undervisningen. Dette er 
også grunden til, at der kun skal deltage to repræsentanter fra hver 
klasse i HF-rådsmøderne.

EXAUDIO

af Henrik 3a, Ella 3z, Anne-Marie 3z, 
Ole 3y, Stig 2x, Kirsten 2y, Lars 2x.

Vi er en forening på Grindsted 
Gymnasium, der hedder Exaudió.

Vi er et antal folkevalgte besty
relsesmedlemmer, der arrangerer fes
ter og kulturelle arrangementer i fritiden. Festerne foregår 
cirka en gang om måneden og altid om fredagen. Exaudió vælger 
for det meste musikken, eller andet til kulturelle arrangemen
ter og fester.

24



EEI GYMNASIEELEVERNES LANDSORGANISATION

af Karen, 3a.

GLO, også kaldet Gymnasieelevernes Landsorganisation, er en fagfor
ening for gymnasieelever. GLO bygger på individuelt medlemsskab, 
d.v.s. at man melder sig ind enkeltvis. Organisationen er tværpoli
tisk, og det er muligt, fordi vi i GLO kun beskæftiger os med uddan
nelsespolitiske problemer, som de fleste gymnasieelever skulle have 
en mulighed for at blive enige om, uanset eventuel partifarve.

GLO arbejder blandt andet på:
- bedre økonomiske forhold for gymnasieelever.
- nedskæring af de høje klassekvotienter.
- reexaminationsmuligheder 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.

IF1 LANDSORGANISATIONEN AF KURSUSSTUDERENDE

af Britta Kjeldsen, 2p.

LAK er en faglig organisation for kursister på HF og studenterkurser, 
samt studerende ved den prøveforberedende enkeltfagsundervisning for 
voksne.

LAK arbejder for alle de interesser, de studerende har af social, øko
nomisk, værelsesmæssig og boligmæssig karakter i retning af at skabe 
bedre forhold for de uddannelsessøgende, og for den øvrige del af be
folkningen til at påbegynde en uddannelse.
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KFS KRISTELIG FORBUND FOR STUDERENDE OG SKOLEUNGDOM

af Kaja, 3a.

Her på Grindsted Gymnasium er vi en gruppe på ca. 20, der samles hver 
dag i 10-frikvarteret, fredag dog i spisefrikvarteret, for at holde 
andagt.

Vi tror, at Jesus er Guds søn, og vi ønsker at pege hen på Ham som 
herre og frelser og at styrke og opbygge et kristent fællesskab på et 
luthersk-evangelisk grundlag.

Foruden disse andagter har vi møde på skolen med taler en gang hver 
måned fredag i 7. time, og de øvrige fredage holder vi bedemøde. En 
gang om måneden har vi også bibelstudie en onsdag aften i et privat 
hjem.

Vel mødt i elevlokale 2 i kælderen.

P.T.. SKOLEBLADET

af en kreds af elever.

P.T. er det lokale skoleblad herpå Grindsted Gymnasium, og det udkom
mer 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 ingen censur 
på bladet, alt modtages, endog anonymitet accepteres på den betingel
se, 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 der
efter 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 på mangt og meget".
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STUDIEKREDS

af Preben Hansen, studielektor.

Hvis der er tilstrækkelig 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 ti
mer. I 1981/82 har der f.eks. været en studiekreds om dramatik.

A/S VEKSELSTRØM

af Christian Møller, adjunkt.

I de sidste to år har der intet 
skoleband været på gymnasiet.

Der er ca. 10 elever, der 
prøver at råde bod på det
te. De øver hver fredag i 7. time og 
nogle gange, hvis de ikke kan stoppe, hele eftermiddagen.

Har du lyst til at være med, kan du komme og spille 
med om fredagen og/eller kontakte Christian Møller.

FRISPORT

af Erik Thomsen, adjunkt.

Idræt på Grindsted Gymnasium.
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Med hensyn til frisport fastlægges der på skemaet ugentlige timer, 
hvor alle elever frivilligt kan komme til en eller anden idræt, som 
han/hun har særlig interesse for (ikke nødvendigvis er særlig dygtig 
til).

Med hensyn til turneringsdeltagelse er vi med i dels nogle landsom
fattende turneringer og dels nogle regionale turneringer. De landsom
fattende turneringer finder sted i atletik, håndbold og volleyball. 
Regionalt deltager vi i en fodboldturnering både forår og efterår. 
Desuden har vi den traditionelle fodboldkamp mod Handelsskolen.

Hvert år afholdes der også en klasseturnering i et boldspil, der væl
ges et nyt boldspil hvert år. Klasseturneringsvinderne fra de omkring
liggende gymnasier møder senere hinanden.

Som et forsøg har vi også afholdt en skoleidrætsdag, d.v.s. en idræts
dag for hele skolen hvor lærere og elever deltager på lige fod. Der 
involveres ikke andre skoler. Om dette skal være en årlig tilbageven
dende begivenhed, er dog uvis.

FRIFORMNING

af Otto Kjærgaard, adjunkt.

Friformning er ligesom frisport som ordet siger: fri(villig) formning.
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At det er frivilligt vil sige, at man kan komme 
og gå, som det passer en. Man må gerne komme for 
at snakke og lade være med at lave noget. Man 
skal ikke tilmelde sig, ikke komme et bestemt an
tal gange. Man kan endog gå når det passer en, 
selv om det er midt i en time. - Tilbuddet gæl
der både dem, der i forvejen har formning, men 
gerne vil lave noget mere/andet, og dem der har 
musik.

Du kan lave malerier, linoliumssnit, 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.

Friformning hver tirsdag 7+8 time i formningslokalet.

SPISEFRIKVARTERET

af Preben Hansen, studielektor.

I spisefrikvarteret er frugtboden åben. Her kan købes frugt, sandwic
hes og rugbrød. Det er eleverne, som driver den på frivillig basis. 
Har du lyst til at hjælpe til, så henvend dig i frugtboden.

Pedel Jacobsen sælger hver dag i spisefrikvarteret mælkeprodukter fra 
et bord lige inden for hovedindgangen, og hele dagen er vore to auto
mater åbne. Der er kaffe og chokolade i den ene og forskellige slags 
sodavand i den anden.

NB: Fællesudvalget disponerer over overskuddet fra automaterne og 
overfører sædvanligvis dette til elevfonden.
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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 fordrin
gerne ved og 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, så
ledes at man dels skaffer sig evalueringsresultater med henblik på 
den videre tilrettelæggelse af undervisningen og dels giver læreren mu
lighed for - for eksempel ved samtale, iagttagelse og diagnostiske 
prøver - at skaffe sig et indtryk af den enkelte elevs faglige stand
punkt.

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 indgået 
ægteskab gives meddelelsen dog til eleven selv. Standpunktsmeddelel
sen 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 foræld
remøder med deltagelse af lærere, elever og disses forældre.
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C. Skolen skal føre regnskab med elevernes forsømmelser (herunder 
manglende udførelse af arbejdsopgaver, der indgår i undervisnin

gen). Dersom en elevs forsømmelser antager et sådant omfang, at rek
tor nærer betænkelighed over for elevens mulighed for fortsat at føl
ge undervisningen, skal rektor underrette eleven herom. Fortsætter en 
elevs forsømmelser herefter, skal rektor skriftligt underrette eleven 
og forældremyndighedens indehaver om, at der kan blive tale om at ta
ge forbehold ved elevens tilmelding til eksamen ved skoleårets afslut
ning.
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. Lærerrådet 
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 tilrette
læggelse 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 øvrige 
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 
afsluttes 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 medde

lelser 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.

Bekendtgørelse af 12/6 1981 OM GYMNASIET.

III Almindelige bestemmelser.

§ 24. Ved begyndelsen af undervisningen skal læreren enten sammen med 
eleverne udarbejde en plan for arbejdet i efterårshalvåret el

ler gøre eleverne bekendt med en sådan plan. For de senere faser i un
dervisningen gælder, at læreren og eleverne i fællesskab planlægger ar
bejdet. Læreren og eleverne drøfter regelmæssigt undervisningen.

32



Stk. ?.. Eksamensopgivelser udvælges i samråd med eleverne.

Bekendtgørelse af 24/4 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 tilsvarende udvalg påser, at sådanne drødtelser 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 semesterets arbejde eller gøre de studerende bekendt med en 
sådan plan. Læreren og de studerende planlægger de følgende semestrets 
arbejde i fællesskab. Læreren og de studerende drøfter i hvert semes 
ter regelmæssigt undervisningen. Såfremt lærere og studerende er eni
ge herom, gennemføres der integreret undervisning mellem beslægtede 
fag i 2. halvdel af 2. semester.
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