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VELKOMMEN TIL GRINDSTED GYMNASIUM OG HF-KURSUS !
Som kommende HF-studerende eller gymnasieelev er du sikkert interesse
ret i at få noget at vide om forskellen mellem folkeskolen og gymnasiet/HF.

Undervisningsformen er næsten den sammen. Størstedelen af tiden er den
lærerstyret, hvor eleverne tager notater, mens de sammen med læreren
gennemgår lektien. Til tider drager man ting som film og video ind i
undervisningen. Gruppearbejde anvendes også temmelig ofte. Der skal
afleveres en del skriftlige opgaver. Der er stor forskel på disse, og
dem man lavede i folkeskolen. For det første er de mere omfattende,
og for det andet stilles der gradvist meget større krav til selvstæn
digheden.
Undervisningens indhold er ikke det samme, men det bygger stort set
på "folkeskole-lærdommen". I begyndelsen vil der uundgåeligt fore
komme nogle "spring", der godt kan virke afskrækkende. Men dem kommer
man hurtigt over. Du vil også få nogle nye fag. I disse starter man
sædvanligvis med noget helt elementært og grundlæggende.

Den overordnede formålsparagraf for gymnasiet og HF siger noget om,
at gymnasiet og HF skal forberede eleverne til en videregående uddan
nelse samt sørge for en almen dannelse. I det sidste udtryk ligger,
at skolen også skal forberede eleverne til de sider af deres kommende
liv, der ligger uden for deres arbejde. Bemærk at de to hovedformål
ikke behøver at være rent faglige. De kan opdeles i tre punkter:

Det faglige: Dette er en nødvendighed og en selvfølgelighed, hvis man
vil studere videre.
Metoderne: På gymnasiet/kurset vil man lære nye arbejdsmetoder at ken
de, f.eks. kritik af undervisningsmaterialet, notat-teknik, hvordan
man disponerer større opgaver o.s.v.

Det menneskelige: Dette punkt er man tilbøjelig til at overse og glem
me til daglig. Men - hvad enten man vil være ved det eller ej - så læ
rer man uundgåeligt noget om sine medmennesker ved at gå tre år på
gymnasiet eller to på HF.
I alle fag findes der bekendtgørelser. De fortæller om, hvilke stofom
råder man skal behandle, hvor meget man skal læse ialt, 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 eleverne mulig
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hed for "selv" at vælge emneområder, arbejdsform m.m. I denne forbin
delse kan der henvises til § 25 i gymnasiebekendtgørelsen og til § 6,
stk. 2 i HF-bekendtgørelsen (om elevmedindflydeisen ). Se side
Selvfølgelig er gymnasiet og HF ikke kun slid og slæb. På et gymnasi
um, hvor en masse vidt forskellige mennesker mødes, opstår der hel
digvis forskellige aktiviteter. Her får man nye kammerater. Man får
snakket med en masse personer. Og det er skønt engang imellem at
slappe af sammen med andre og glemme lektierne.

En måde at komme igang på er aktivt at tage del i vores "mini-demokra
ti". Ikke nødvendigvis i elevrådet, men måske i nogle af dets udvalg.
En anden måde at komme igang på er at melde sig til nogle af de akti
vitetsgrupper og sammenslutninger, der er opstået her på stedet.
Herom handler en del af dette introduktionsskrift.

FÆLLESUDVALGET

SKOLENS OG LIRERNES ADRESSER OG TLF.NR:
Grindsted Gymnasium, Morsbølvej 20, 7200 Grindsted. Tlf. 32 07 72
Rektors træffetid kl. 10.00-10.50.

Gymnastiklærer Bodil Agersnap, Eg, 7200 Grindsted. Tlf. 33 00 67
Idræt-Frisport.
Studielektor B. Paulli Andersen, Rødegård, 7250 Hejnsvig. 33 53 87
Engelsk-fransk.
Gymnastiklærer Else H. Bertelsen, Ahornvej 2, 7200 Grindsted. 321292
Idræt-frisport .
Adjunkt Klaus Brorholt, Søgårdsvej 85, 7250 Hejnsvig. 33 57 45
Samfundsfag.
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Lektor David Clayre, Danmarksvej 22, 7200 Grindsted. 32 12 87
Biologi.
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.
Rektor Fr. Frederiksen, Jasminvej 8, 7200 Grindsted. 32 33 84
Adjunkt Ole Gram, Østermosevej 4, 6623 Vorbasse. 33 33 72
Historie-studievejledning.
Adjunkt Kjeld Graudal, Lyngsøparken 63, 7200 Grindsted. 32 35 22
Fysik-matematik.
Adjunkt F. Hauge Hansen, Dalbo 57, 7200 Grindsted. 32 36 83
Samfundsfag.
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.
Adjunkt Peder Iversen, Grønningen 5, 7200 Grindsted. 32 18 83
Matematik-fysik.
Gymnastiklærer Aage Iversen, Lupinvænget 6, 7200 Grindsted. 32 09 28
Idræt.
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
Formn ing-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.
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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.
Adjunkt Finn Lunde Nielsen, Sjælsøvej 10, 7200 Grindsted. 32 02 96
Fysik-matematik.
Adjunkt Henrik Kjær Nielsen, Dalbo 62, 7200 Grindsted. 32 37 95
Geografi.
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.
Adjunkt Yvonne Schantz, Høstvej 10, 7250 Hejnsvig. 33 56 78
Engelsk-dansk.
Adjunkt Marie Louise Skinnebach, Klosterhedevej 23, Grindsted. 322740
Fransk.
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.
Studielektor 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 39
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

SIRLIGE HVERV:
Skriftlig inspektor og rektors stedfortræder :
Studielektor Poul Toft.

Boginspektor og bibliotekar:
Adjunkt Poul Køppen.
Indvendig inspektor:
Adjunkt Hans Aagaard Pedersen.

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.

Duplikering:
Else Holme Bertelsen.
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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 det sker, kommer
man ikke rigtig i gang.
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
"yare 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 A lejre: Daneborg ved Juelsminde, Olufsborg ved
Horsens. GI. Rye og Kiegod.

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.

TûlkFSkOlEK/

avEltóANG J J
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RINGETIDER:
1.
2.
3.
4.

lektion
lektion
lektion
lektion

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

Spisefrikvarter 11.30-11.50

5. lektion
6. lektion
7. lektion

11.50-12.35
12.45-13.30
13.40-14.25

FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 1981/82:
Første skoledag ................................... onsdag den 5.
Efterårsferie .......................................
17. - 25.
Juleferie ...............................
- 3.
Vinterferie ........................... ...............
13. - 21.
Påskeferie ............................. ...............
3. - 12.
Store Bededag ......................
7.
Kristi Himmelfartsdag .... ...............
20. - 23.
Pinseferie ............................. ...............
29. - 31.
Sidste skoledag

august
oktober
januar
februar
april
maj
maj
maj

fredag den 18. juni
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FORSØMMELSER :
af Poul loft, studielektor.

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 orientering af reglerne.

iT'e^
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MORGENSAMLING:
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af Fr. Frederiksen, rektor.
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.

Det tilstræbes at indlede morgensamlingerne med en sang fra Højskole
sangbogen .
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UDENLANDSREJSER:
af Ole Gram, adjunkt.

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 -

GRÎNDSTED

ÔWNRSÎUM

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

- er et hjælpeorgan for jer !
af Jens Dybro Sørensen, adjunkt.

Når I lige er startet i l.g eller l.HF får I en vejledning i, hvordan
man mest praktisk tilrettelægger sin lektielæsning og hvordan man får
mest ud af timerne. Det kalder vi studieteknik.

Senere får I orientering om hvilke uddannelsesmuligheder der er efter
eksamen, hvad det koster at uddanne sig (kost og logi o.s.v.), hvor
man kan uddanne sig, hvordan man vælger uddannelse.
Endelig har vi en fællesorientering for alle (undtagen l.g'erne), hvor
en del mennesker, der er igang med eller underviser i et bestemt om
råde (f.eks. sygepleje), kommer og står til rådighed for jer med de
præcise oplysninger om lige det, I specielt gerne vil vide noget om.
Ud over den kollektive orientering har vi vejledning og hjælp til den
enkelte elev. Det foregår i kontortiden i studievejledningen i kælde
ren. Hvis du har problemer med skolen, indlæringen, handicaps, økono
mien, venner og forældre, dig selv - så prøver vi at hjælpe dig. Vi
har tilknyttet en socialrådgiver og en psykolog, så du kan få profes
sionel råd og hjælp.

GYMNASIETS VENNER.
af Fr. Frederiksen,
rektor.
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.
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Som medlem i foreningen kan optages enhver, der ønsker at støtte dens
formal. Arskontingent er 15 kr. for forældrepar og 10 kr. for enlige.
Livsvarigt medlemsskab kan tegnes for 100 kr. en gang for alle.

ELEVFONDEN:
af Otto Kjærgaard,
adjunkt.

Grindsted Gymnasium
har en elevfond, hvis
opgave det er at hjælpe
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.
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
uddeles både som stipendier og/eller rentefrit lån, igen afhængigt af
stipendienævnets skøn.
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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
radet kan drøfte ethvert spørgsmål, der forelægges det af elevrepræsentanter, lærere, rektor eller TAP repræsentanten. Derved kan rådet
få betydning som et forum, hvor man kan drøfte de problemer, der ligger de forskellige interessegrupper på sinde - og herefter naturlig
vis arbejde på at finde rimelige og gode løsninger til gavn for gymnasiets 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 imellem 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 de
res egne forhold, idet de her har stemmeret og optræser 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.

ELEVRÅDET

af Ole Jensen, 2y.
Fra folkeskolen kender du nok til elevrådet, der jo er elevernes loka
le interesseorganisation.

Elevrådet her på gymnasiet adskiller sig nok meget fra det du er vant
til, derfor vil vi starte med at se på elevrådets opbygning.
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Hvis vi starter med at se på ledelsen af elevrådet (ER) kan der derom
siges, at ER her på Grindsted Gymnasium bliver ledet af et forret
ningsudvalg (fuv).
FUV består af 4 elever, der er valgt på en elevsamling. De 4 medlem
mer af FUV har hver deres hverv, henholdsvis sekretær, kasserer, ord
styrer og kontaktmand til eleverne, rektor og myndighederne. FUV-medlemmerne har ikke stemmeret på ER-møder, men disse skal sørge for at
der bliver lavet dagsordner, indkaldt til møder og at der bliver la
vet et referat af ER-møderne, altså alt det administrative arbejde.

Deltagerne på ER-møderne er foruden FUV-medlemmerne, elevrepræsentan
terne, der vælges i klasserne. Der vælges 1 repræsentant i hver gym
nasieklasse. Man kan vælge en bestemt til hvervet, men man kan også
lade hvervet gå på skift.

Elevrådet har vedtaget en arbejdsplan, hvori der står, at følgende 5
grupper skal forsøges startet:
socialgruppen, boliggruppen, erhvervsarbejdsgruppen, fagkritikgruppen
og en uddannelsespolitisk gruppe.
Grupperne, også kaldet interessegrupperne, beskæftiger sig med følgen
de.
Socialgruppen :
Gruppen skal have så meget kendskab til bekendtgørelser, cirkulærer
O.S.V., at den kan hjælpe elever/klasser, der har problemer med under
visningen eller eksamen.

Boliggruppen:
Gruppen skal hjælpe elever, der vil / er ved / er flyttet hjemmefra.
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Dette indebærer, at gruppen skal vide besked med:
- de økonomiske støttemuligheder, der findes.
- de mere juridiske sider af sagen - lejekontrakter o.s.v.
- den førte boligpolitik.
Gruppen skal endvidere samle erfaringer ind fra elever, der er flyt
tet hjemmefra.
Erhvervsarbejdsgruppen:
Gruppen skal hjælpe elever med deres erhvervsarbejde (herunder ferie
jobs). Gruppen skal vide besked med:
- løntariffer.
- andre regler (miljølov, ferielov, lærlingelov o.s.v.)
- hvordan man bruger faglig ungdom o.s.v.
Gruppen skal også indsamle erfaringer fra elever med erhvervsarbejde,
d.v.s. erfaringer om hvordan man får et job o.s.v.

Fagkritikgruppen :
Gruppen arbejder med kritik af undervisningen (herunder mødepligt/ karakterer/eksamen) og opstillingen af fornuftige/progressive alternati
ver, helst i samarbejde med socialgruppen.

Uddannelsespol i tiskgruppen:
Gruppen skal beskæftige sig med:
- ungdomsydelsen (UY) og statens uddannelsesstøtte (SU)
- adgangsbegrænsningen
- den statslige politik på området "de 16-19 årige".
Det virker sikkert afskrækkende på dig, med alt det de froskellige
grupper skal lave, men det skal dog højst beslaglægge et par timer om
ugen. Grupperne er åbne for alle, både lærere/gym'er og HF'ere, så vi
glæder os til at se dig storme hen til den første tutor for at få at
vide, hvordan du kommer med i en gruppe.

Foruden de ovenfor nævnte arbejdsgrupper kan ER nedsætte froskellige
udvalg til behandling af emner, der er for omfattende til, at de kan
behandles på et ER-møde. Her har alle gym-elever ret til at deltage.
På figuren ses 2 sådanne udvalg (trafikudvalget og kælderudvalget).
Foruden at du gennem din ER-repræsentant kan få indflydelse på ER’s
arbejde, kan du også smide en seddel (med din ER-repræsentants navn)
i ER's forslagskasse, der hænger på opslagstavlen.
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HF-RÅDET

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 igennem adgangen til cirkulærer og bekendtgørelser. Desuden ved repræ
sentantskab i forskllige 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 få 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.
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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 Søren 3x, Ole 2y, Ella 2z,

Morten 3a, Jan 3a og Laus 3z.
Vi er en forening på Grindsted
Gymnasium, der hedder Exaudió.
Vi er et antal folkevalgte besty
relsesmedlemmer, der arrangerer f
ter og kulturelle arrangementer i
gang om måneden og altid om fredagen. Exaudió vælger for det meste mu
sikken, eller andet til kulturelle arrangementer og fester.

Der er valg en gang om året, lige før jul, til fornyelse i bestyrelsen,
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 kan, ved at købe medlems
kort til Exaudió, komme billigere ind til festerne og de kulturelle
arrangementer.
Nuværende bestyrelse er nævnt øverst.

HveM SÍGEC, AT&YMNA'
SÍET FR FN ÆôreSKAÔS
SKOLE Hl
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DANSKE

GYMNASIEELEVERS SAMMENSLUTNING

af Erik Bertelsen, 3a.
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (D.G.S.) er gymnasieelevernes
faglige organisation. Den bygger på princippet om kollektivt medlems
skab. Den enkelte medlemsskole organiserer sig gennem elevrådet, som
regel efter en forudgående afstemning. (Elever på en ikke medlemssko
le kan dog købe individuelle medlemskort og støttekort hos kontakt
manden på det pågældende uddannelsessted).

De lokale D.G.S.-grupper er et led i decentraliseringsbestræbelserne,
og skal tjene til at hæve den almene interesse og aktivitet.

Den uddannelsespolitiske "strategi" lægges ved et årligt landsmøde
samt ved regelmæssige repræsentantskabsmøder (i øjeblikket afholdes
disse 4 gange årligt).
DGS bestræber sig på at koordinere uddannelses- og diverse støtteak
tioner med hF-elevernes organisation L.A.K. (Landsorganisationen af
Kursusstuderende), hvorfor man også gensidigt er repræsenteret i hin
andens møder. I det hele taget føres en meget udadvendt politik med
happenings og lignende.

Skolen er i øjeblikket ikke medlem, hvilket I bør ændre !
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GLO

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.

LAK

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.

SOCIALISTISK UDDANNELSES FRONT
af Allan, 2x.

SUF står for Socialistisk Uddannelses Front og er en sammenslutning
af tværsoci al i st i ske basisgrupper, der arbejder med uddannelsesspørgs
mål indenfor gymnasie- og HF-området. SUF bygger på udogmatiske prin
cipper, og man forsøger at arbejde efter en såkaldt skolenær linie.
På Grindsted Gymnasium blev der oprettet en SUF-gruppe i begyndelsen
af skoleåret 1979-80. Gruppen har indtil videre arbejdet med elev
spørgsmål, og en del af gruppen har været impliceret i fagkritikgrup
pen under ER, fordi vi mener, at fagkritik er noget man bør prioritere
højt.

Alle er velkomne til vore møder, ikke mindst l.g'erne.
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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

„PT
26

ER

<.aPYHft.nr

MRE
3y

ENORMT

bEDRE*

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 1980/81 her der f. eks. været en studiekreds om dramatik.

I 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.

27

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 1 ærerforsamli ngen 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 di rektoratets 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 16/6 1971 OM GYMNASIET.
III Almindelige bestemmelser.

§ 25. 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.
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Stk. 2. Eksamensopgivelser udvælges i samråd med eleverne.

Bekendtgørelse af 24/4 1974 or 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 semestres
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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