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Introduktion 1990



Kontortid alle skoledage 8.15-15.00.

Rektor: Søren Brøndum
Inspektor, rektors stedfortræder: Finn Rosgaard
Bog- & AV-inspektor: Erik Fjølner

Studievej ledning
Anne Albinus: Ib, Ix, 2a, 2b, 3a, 3b, 3x

tlf. 97 22 49 77 + 25
Birgit Nelleman: la, lø, 2b, 2z, 3z

tlf. 97 22 49 77 + 27
Niels Linde Nielsen: lu, ly, Iz, 2x, 2y, 3u, 3ø

tlf. 97 22 49 77 + 27

Telefoner
Kontoret 97 22 10 66
Finn Rosgaard 97 22 49 77 + 23
Lærerværelse 97 22 49 77 + 32
Pedellerne 97 22 49 77 + 29

I de tilfælde, hvor der efter telefonnummeret er 
angivet to ekstra cifre, kan man ringe direkte til de 
pågældende personer ved at trykke ialt ti cifre. 
Kontoret (97 22 10 66) kan stille om til rektor og alle 
andre på skolen.
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Rektors velkomst

Kære nye gymnasieelev.

Dette introduktionshætte, som du nu sidder med i hånden, er den første 
direkte kontakt, som vi har med dig, efter at du har fået at vide, at du er 
blevet optaget på Herning Gymnasium. Jeg vil derfor gerne på Herning 
Gymnasiums vegne byde dig rigtig hjertelig velkommen til tre spændende 
og lærerige år.

Som ny elev på gymnasiet, vil du naturligvis snart møde en række forhold, 
der i begyndelsen kan synes overvældende. Du skal ikke alene lære nye 
kammerater og nye lærere at kende. Du vil også hurtigt stifte bekendtskab 
med nye fag, nye krav og nye arbejdsformer.

Dette introduktionshæfte er derfor vores forsøg på at gøre din entré på 
Herning Gymnasium så let som muligt. På de følgende sider vil vi forsøge 
at fortælle dig alt det, der er vigtigt for dig at 
vide, når du starter hos os onsdag den 8. august 1990.

Vi har også tilrettelagt dine første dage på en sådan måde, at du får en 
grundig indføring i de forskellige sider af gymnasiets tilbud. Det skal 
medvirke til at give dig og dine kammerater en god start på din gymnasiale 
uddannelse.

Du skal vide, at det er vores oprigtige ønske, at du skal trives så godt som 
muligt i de tre år, du skal gå på gymnasiet. Vi ønsker alle at hjælpe dig med 
at falde til i gymnasiet. Du er nu en del af Herning Gymnasium. Som elev 
har du krav på at få en god og inspirerende undervisning, der kan føre dig 
frem til studentereksamen om tre år. De krav og forventninger vil vi forsøge 
at leve op til. Men vi vil også stille krav til dig. Du vil fra starten opleve, at der 
vil blive stillet store faglige og personlige krav til dig i undervisningen. Det 
forventer vi, at også du er interesseret i. Men gymnasietiden rummer mere
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Søren Brøndum 
rektor

end blot faglig indlæring. Gennem den åbenhed og dynamik, der præger 
vores hverdag, ønsker vi at være med til at fremme din alsidige personlige 
udvikling. Det kræver din personlige deltagelse og dit medansvar omkring 
skolens hele liv. Det forventer vi også, at du vil medvirke i.

Samarbejde mellem alle parter på skolen - elever, lærere og teknisk
administrativt personale - er en forudsætning for, at vi kan gøre vor fælles 
arbejdsplads, Herning Gymnasium, til et godt sted at lære og være. Vel 
mødt på Herning Gymnasium.

Søren Brøndum
rektor
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Velkommen!

Christina Nielsen

Ja, nu står du altså over for 3 år på Herning Gymnasium. Jeg vil med det 
samme sige, at det sikkert vil blive hårdt i starten - nu er du advaret. Man 
skal vænne sig til alt det nye, da gymnasiet jo er meget anderledes end 
folkeskolen, men det har du sikkert hørt før. Når du først har vænnet dig til 
forholdene, vil du finde ud af, at det også kan være sjovt og spændende at 
gå i skole, hvor mærkeligt det så end lyder.

Gymnasiet er jo andet og mere end lektier, afleveringer og foredrag. Der 
er også mange frivillige aktiviteter, du kan engagere dig i, f.eks. ÆB 
(festudvalget), elevrådet, KFS (de kristne), eventuelle studiekredse eller 
måske endda noget frivilligt idræt.

Af fælles arrangementer er der så hytteture, gymnasiefester, ekskursioner, 
studieture, klasseturneringer og hvad I ellers kan finde på for at komme 
hinanden ved og få det godt sammen. Men læs noget mere om det 
længere inde i bladet.

Det hele virker sikkert forvirrende i starten med alle de nye ting, der 
kommer, men det vænner du dig snart til. Du vil i højere grad end før blive 
betragtet som et voksent og selvstændigt menneske og derfor blive stillet 
over for store krav, som nogle gange vil virke umulige, og du får nu selv 
ansvaret for at få det hele til at køre på skinner.

Når alt dette er sagt, vil jeg ønske dig held og lykke fremover og håbe, at 
du kommer til at befinde dig lige så godt, som jeg har gjort indtil nu.

Christina Nielsen
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De første skoledage

Første skoledag (9. august)

Kl. 8.30 skal du møde i festsalen. Den første dag 
møder kun de nye elever. Efter velkomsten skal 
du sammen med dine klassekammerater møde 
klassens to kontaktpersoner, som er ældre elever, 
der har lovet at hjælpe jer den første tid på 
skolen.

Der vil i løbet af formiddagen være en række 
aktiviteter, der har til formål at gøre jer kendt med 
skolen og lærerne.

Der bliver også udleveret bøger (ret mange bøger 
- husk plasticposer!) og skoleskema og dagen 
slutter omkring kl. 12 med et lille traktement i 
kantinen.
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Hyttetur

På Herning Gymna
sium er der tradition 
for at lade en hyt
tetur indgå i modta
gelsen af de nye 
elever i 1 .g.

I år kommer hytteturene til atforegå i perioden 20.-24. august. Eleverne 
skal klassevis opholde sig i en hytte sammen med to af klassens lærere 
enten fra mandag til onsdag eller fra onsdag til fredag. I år vil vi benytte 
hytterne "Nybolejren" og "Tutta Vallis" ved Holstebro, "Røddingcentret" 
ved Vildbjerg og "Hytten" i Høgild.

Under hytteopholdet vil eleverne selv lave mad og rydde op, og der vil blive 
arrangeret forskellige aktiviteter med det formål at skabe et bedre sam
menhold i klassen.

Der bliver opkrævet et mindre gebyr for turen, først og fremmest til 
dækning af maden.
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Skolen

Når du kommer ind ad hovedindgangen, ser du et stort rum foran dig med 
skabe, borde og sofaer. Det er centralgarderoben. I venstre side af 
centralgarderoben fører døre ind til festsalen og længere henne ind til 
kantinen.

Det er klogt om morgenen at kigge på opslagstavlen, der findes inden for 
hovedindgangen. Her kan du se, om der er lærere, der er syge eller på 
kursus, og om undervisningen derfor er aflyst, eller om din klasse skal have 
vikar i den pågældende time. Der er mange andre vigtige ting på opslag
stavler: meddelelser fra elevforeninger, fra enkelte elever og fra idræts-, 
musik-, drama-og formningslærere. Der er også ofte nyt fra studievejle
derne, og meddelelser om fællesarangementer for hele skolen.

På gymnasiet foregår undervisningen i faglokaler, d.v.s., at undervisnin
gen i dansk foregår i et lokale, fransk i et andet o.s.v. Alle lokaler har et 
nummer. Undervisningen foregår i de to fløje (se tegningen), og lokalerne 
har nummer, efter hvilken gang de ligger på. Der er fire gange, som har 
numrene 100, 200, 300 og 400. Lokale 415 er således et lokale, der ligger 
på 400-gangen, og som i øvrigt er et historielokale.

Det er en selvfølge, at du rydder op efter dig overalt på gymnasiet. Det 
gælder, når du forladeret undervisningslokale, og når du går fra kantinen, 
efter at du har spist din mad. Efter den sidste time skal stolene sættes op 
under bordene, for at rengøringspersonalet nemmere kan komme til at 
gøre ordentligt rent. Vi gennemfører projekt En Bedre Skole, og en del af 
projektets idé er, at gymnasiet skal fremtræde ren og indbydende - hele 
dagen!
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Hjælp til selvhjælp

Studievej lederne

Der er knyttet en studievejleder til hver 
klasse. Hvem der er din studievejleder, 
kan du se på omslaget af dette hæfte.

Studievejlederen har til opgave at vejlede 
og hjælpe eleverne. Det er f.eks. studie
vejlederen, der i en af de første uger af 
1 .g giver råd om studie- og notatteknik, 
og senere i 1 .g orienterer om de forskel
lige valgmuligheder, der er i 2. og 3.g. 
Selve valget foregår i marts måned.

12. g bliver der giveten ret omfattende uddannelses- og erhvervsoriente
ring i klassen, således at alle skulle have de bedste muligheder for at 
vælge den rigtige uddannelse og det rette erhverv efter studentereksa
men.

Men studievejlederens vigtigste opgave er dog nok at hjælpe og rådgive 
de elever, der henvender sig personligt på studievejlederens kontor. 
Studievejlederen har tavshedspligt, og derfor kan du trygt henvende dig 
med alle slags problemer - også problemer af rent personlig art

Studievejlederne har kontor for enden af 100-gangen, og de har hver en 
fast ugentlig træffetid, hvor du uden videre kan henvende dig. Du kan også 
træffe aftale med din studievejleder om et besøg på et bestemt tidspunkt.
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S.U. (Statens Uddannelsesstøtte)
Elever, der er fyldt 18 år, kan søge om støtte fra Statens Uddannel
sesstøtte. Støtten gives i form af stipendium og studielån, og maksimum
beløbene pr måned for resten af 1990 er:

Hjemmeboende

Stipendium 
Studielån

Udeboende

Stipendium 
Studielån

1.897 kr pr måned
1.380 kr pr måned

3.104 kr pr måned
1.380 kr pr måned

Ansøgere, der ikke er fyldt 19 år, er afhængige af deres forældres 
økonomiske forhold. Man anvender ved beregningen forældrenes sam
lede personlige indkomst for 1989 plus deres positive (netto) kapital
indkomst for 1989. Støtten til 18 årige er maksimalt 1.897 kr/måned, hvis 
forældreindkomsten er 173.519 kr og derunder.

Du må selv højst tjene 2.932 kr pr måned (i gennemsnit), og du må højst 
have en formue på 103.470 kr.

Hvis du er i tvivl, eller hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du 
kontakte din studievejleder.
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Specielt til forældrene

Forældrearrangementer
Det er vigtigt for gymnasiet, at forældrene bliver holdt ordentligt orienteret 
om deres børns skolegang og om forhold på skolen i almindelighed.

Allerede i september inviterer vi forældrene til 1 .g-eleverne klassevis til 
det såkaldte "Girafmøde", som har til formål, at klassens lærere ("giraf
ferne"!) og deres fag bliver præsenteret for forældrene.

Senere i 1,g, i januar eller februar måned, arrangeres der et egentligt 
forældremøde, hvor forældrene, eventuelt sammen med deres barn, kan 
bestille konsultationer hos lærerne og her høre, om hvordan det går med 
skolegangen. Der er også mulighed for at tale med studievejlederen, som 
også i løbet af aftenen tager generelle forhold omkring skolen op.

I 2.g arrangeres der en 2.g-fest, hvor der ofte opføres et dramatisk værk, 
f.eks. en musical. Der er denne aften også mulighed for samtaler med 
faglærerne. På dette tidspunkt er en del af eleverne blevet 18 år og dermed 
myndige, og derfor er det op til disse elever at afgøre, om der skal bestilles 
konsultationer hos faglærerne.

I 3.g er det eleverne, der inviterer deres forældre til det store traditionsrige 
Kongebal, og senere, når eksamensbeviserne skal udleveres efter endt 
eksamen, er forældrene naturligvis også inviteret.

Det skal understreges, at forældrene altid er meget velkomne til at rette 
henvendelse til skolen - til rektor, til klassens studievejleder og til de 
enkelte lærere.
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Elise Harbo Petersen 
formand for Skolerådet

Hjejlen

Gymnasiet forsøger at holde forældrene løbende orienteret om forhold på 
skolen gennem et lille blad, som kaldes "HJEJLEN". Bladet udgives 2-3 
gange om året, og alle - også forældrene - er meget velkomne til at skrive 
indlæg om stort og småt til det.

Forældreindflydelse

Forældrene har ikke samme indflydelse på et gymnasium, som de har på 
en folkeskole. Det skyldes dels, at en stor del af eleverne er myndige, dels 
at undervisningen i ret høj grad styres gennem Undervisningsministeriets 
pædagogiske retningslinier og tilsyn.

Det betyder dog ikke, at forældrene er sat uden for indflydelse, idet 
forældrene er repræsenteret i Skolerådet, som i nogen grad kan sammen
lignes med et skolenævn. Det er i øjeblikket Elise Harbo Petersen, som er 
formand for Skolerådet, og Asger Christiansen, der repræsenterer forældrene.

Der gøres opmærksom på, at der i skrivende stund (primo maj) i 
folketinget arbejdes med ændrede styrelsesregler for gymnasi
erne. Det er sandsynligt, at de vedtages inden sommerferien, og 
der vil i givet fald blive oplyst nærmere om disse, så snart de 
foreligger.

15



Elevindflydelse

Gymnasiet er en eksamensskole og for at sikre ensartede retningslinier 
fører Undervisningsministeriet et pædagogisk tilsyn med alle landets 
gymnasier.

Det er Ringkjøbing Amtskommune, der ejer skolen, og det er derfor også 
Ringkjøbing Amtsråd, der bevilger pengene til skolens drift. Amtsrådets 
undervisnings- og kulturudvalg træffer de fleste beslutninger, som har 
betydning for gymnasiet.

Indflydelse på gymnasiet

I øjeblikket diskuteres det i folketinget om, der skal ændres i 
reglerne for gymnasiernes styrelse, og det er sandsynligt, at der 
efter sommerferien er andre bestemmelser end dem, der re
degøres for her.

Men på nuværende tidspunkt (maj 1990) gælder det, at gymnasiets elever 
kan gøre deres indflydelse gældende gennem de kanaler, der er vist i 
figuren på næste side.

Hver klasse vælger en repræsentant til elevrådet, som kan tage alle sager 
op til behandling og føre dem frem over for skolens ledelse. De enkelte 
klassers elevrådsrepræsentant er også den person, der repræsenterer 
klassen over for rektor.

Elevrådet har ret til at overvære de sager, der behandles på lærerråds
møderne (dog med ganske enkelte undtagelser).

Elevrådet vælger også repræsentanter til Fællesudvalget, som består af fire 
elever, fire lærere, en repræsentant for det teknisk-administrative per-
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sonale og rektor. I Fællesudvalget kan man stort set tage alle sager op, dog 
ikke sager der vedrører en enkelt elev eller lærer. Fællesudvalget er nok 
skolens vigtigste demokratiske organ, hvor medlemmerne næsten altid er 
i stand til at diskutere sig frem til enighed.

Endelig er eleverne repræsenteret med to repræsentanter i Skolerådet, 
hvor også forældrene er repræsenteret. Skolerådets vigtigste opgave er at 
varetage samarbejdet mellem skole og hjem. Det er også Skolerådet, som 
vedtager ordensreglerne.

Indflydelse på undervisningen

Gymnasiets elever er sikret indflydelse på undervisningen gennem be
kendtgørelsen om gymnasieskoler:

Ved begyndelsenafundervisningenskallærerenentensammen 
med eleverne udarbejde en plan for arbejdet i efterårshalvåret 
eller gøre eleverne bekendt med en sådan plan. For de senere 
faseri undervisningengælder, atlærerenog eleverne i fællesskab 
planlæggerarbejdet.Lærerenog eleverne drøfter regelmæssigt 
arbejdet.

Det er klart, at disse bestemmelser ikke kan efterleves lige stærkt i alle fag, 
og at der fra begge sider må udvises takt og skønsomhed. Men har begge 
parter god vilje og sund fornuft, skulle der være gode muligheder.
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Andre aktiviteter

Idræt

På skemaet er der afsat to obliga
toriske timer hvert af de tre år i gym
nasiet. I det obligatoriske forløb stifter 
du bekendtskab med en række af de 
discipliner, som skolens faciliteter giver 
os mulighed for at arbejde med. I 
tilknytning til det praktiske arbejde vil 
du få en indføring i den elementære 
idrætsteori, og du skal i under
visningsforløbet alene eller i en gruppe løse forskelligartede opgaver og
bl.a. udarbejde programmer i opvarmning og grundtræning.

Efter skoletid er der mulighed for på frivillig basis at beskæftige sig med 
emner efter eget ønske. Enkelte elever vil desuden få mulighed for at spille 
f.eks. badminton på tidspunkter, hvor gymnastiksalene ikke er i brug. Kon
toret orienterer nærmere via opslag.

Man kan også deltage i skolens interne turneringer - de såkaldte klas
seturneringer, hvor idrætsholdene dyster med hinanden på hold be
stående af både piger og drenge. Endvidere deltager skolen i gymnasie- 
turneringer på landsplan, mellem regionens gymnasier er der indledt et 
samarbejde om alternative aktiviteter.

Idrætslærerne orienterer nærmere om ovenstående, når undervisningen 
er kommet i gang, og du er selvfølgelig også altid velkommen til at spørge.
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Korsang

Skolekoret er for den sangglade, som 
ønsker at dyrke sang og kammerat
skab ud over det, som lader sig 
praktisere inden for skemaet. 
Skolekoret er ikke kun forden øvede
sanger; betingelsen for at være med
er primært, at man som god kammerat går ind for sagen. En god kor
stemme er ikke det samme som en operastemme og omvendt.

Korets traditionelle aktiviteter består af julekoncert og forårskoncert, og at 
vi hvert år synger til dimissionsfesten. Hvis det er noget for dig, bør du 
hurtigst muligt henvende dig til Henrik Klinthdm eller Pet& Luxb/ ubnsen; så du 
kan komme med fra starten.
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Elevorganisationer 
& -foreninger

Elevrådet

Elevrådet er en af de muligheder, du har for at gøre din indflydelse 
gældende på HG. Hver klasse vælger en repræsentant, , som så får til 
opgave at tage stilling til en lang række spørgsmål f.eks. vedr. under
visningen, skolens budget eller noget helt andet, der vedrører eleverne og 
kræver, at de giver deres mening til kende. Det er nemlig elevrådet, du skal 
komme til med dine ideer og forslag - måske mangler der et eller andet på 
skolen, som du lige ved, hvad er. Samtidig kan eleverne være med til at 
starte aktiviteter op som f.eks. projektet "En bedre skole" - et projekt, der 
er blevet brugt store ressourcer på såvel arbejdsmæssigt som økonomisk.

Mange elever bruger masser af tid og kræfter på at få elevrådet og dets 
arbejde til at køre, og de forsøger så godt som muligt med de midler, de nu 
engang har, at varetage jeres interesser. Det er også rart at være med til 
at ændre nogle dårlige forhold til nogle bedre. Så hvis du vil være med til 
at gøre gymnasiet til et bedre sted at være, er elevrådet lige noget for dig.

Christina Nielsen
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ÆB (Æ Binds to uw).

Som elev på HG er du automa
tisk medlem af ÆB, hvilket giver 
adgang til alle vore kulturelle ar
rangementer (fester). Som lige 
antydet er festerne vores væsent
ligste aktivitet, og årets første 
fest er ifølge traditionen "frø
festen", som afholdes fredagen 
efter jeres hyttetur, og som kun 
1 .g'ere kan komme med til. __

Der er en lang tradition for live—
bands til vore fester, hvorfor vi forsøget at finde de kommende stjerne på 
musikhimmelen, og til det har vi brug for dig. Vi har allerede haft adskillige 
gode bands bl.a. Redlands, Disneyland After Dark, Sandmen, Simcess 
m.m., men det kan blive bedre endnu, og til det har vi brug foren aktiv bes
tyrelse, der vil gøre et stykke arbejde for festkulturen.

Det er bestyrelsen, der laver alt det praktiske omkring festerne, bl.a. 
bartjans, indkøb og musikvalg, så hvis du sprudler af energi, så stil op til 
bestyrelsesvalget i august, hvor den nye bestyrelse skal vælges. Har du 
i øvrigt nogle meninger/forslag, så mød også op, da det er der alle større 
beslutninger bliver taget, og som medlem har du stemmeret. Hvis du stadig 
har nogle spørgsmål, så er du velkommen til at spørge mig eller en anden 
i bestyrelsen.

Velkommen og velmødt til frøfest!

Kasper D. Engkilde
bestyrelsesformand
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KFS

På Herning Gymnasium findes en 
gruppe kristne, som egentlig består af 
to bevægelser KFS (kristeligt forbund 
for studerende og skoleungdom) og 
DKG (Danmarks kristelige gymnasi
astbevægelse). I praksis fungerer vi 
dog som een gruppe. Vi bygger på 
biblen og Folkekirkens evageliske-lu- 
therske bekendelse, og vi samles hver 
mandag og onsdag i spisefrikvarteret i 
Oasen på 200-gangen.

Du er altid velkommen, hvadenten du kommer for at danne dig en mening 
om det, vi tror på, eller fordi du tror på det samme som os.

23



Skolens abc

Adresseforandring

Hvis du ændrer adresse, skal du så hurtigt som muligt meddele det til 
skolens kontor.

Biblioteket

Skolens bibliotek ligger på 300-gangen og er 
åbent hver skoledag mellem kl. 8.15 og 13.00. 
Hovedreglen er, at skolens bøger kan 
hjemlånes af eleverne, men det gælder dog 
ikke håndbøger og opslagsværker. Når du 
skal låne en bog, henvender du dig til biblio
teksassistent Doris Petersen eller skolebib
liotekar Erik Bøegh, som vil hjælpe dig med at 
udfylde det nødvendige. Dit ID-kort (se afsnit
tet om dette på side 28) fungerer som lånerkort.
Lånetiden er en måned. Foruden at låne bøger kan du låne disketter, der
kan benyttes i skolens edb-maskiner.

Biblioteket fungerer også som et arbejdsrum, hvor du er velkommen til i en 
fri- eller mellemtime at forberede dig eller læse i nogle af de fremlagte 
aviser og tidsskrifter.

Du vil i løbet af den første måned få en orientering i biblioteksbenyttelse, 
så du får lettere ved at finde den nødvendige faglitteratur.
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Bøger

Bøger udlånes som hovedregel gratis, men der er nu indført en ordning, 
som betyder, at du selv skal betale for ordbøger.

Sproglige elever skal i følgende fag selv indkøbe:

Dansk Nudansk ordbog (Politiken), 1 - eller 2- bindsudgaven 
Engelsk Gyldendals røde ordbøger: Engelsk-Dansk, Dansk-Engelsk 
Tysk Gyldendals røde ordbøger: Tysk-Dansk, Dansk-Tysk

Matematiske elever skal i følgende fag selv indkøbe:

Dansk Nudansk ordbog (Politiken), 1 - eller 2-bindsudgaven 
Engelsk Gyldendals røde ordbøger: Engelsk-Dansk, Dansk-Engelsk 

samt et af følgende sprog

Tysk Gyldendals røde ordbøger: Tysk-Dansk, Dansk-Tysk 
Fransk Gyldendals røde ordbøger: Fransk-Dansk, Dansk-Fransk 
Spansk Gyldendals røde ordbøger: Spansk-Dansk, Dansk-Spansk

I matematik skal man selv købe godkendt lommeregner.

Umiddelbart efter skoleårets start, bliver det muligt billigt at købe gode 
brugte ordbøger samt lommeregnere, der tidligere har været udleveret til 
eleverne.

Du skal indbinde de bøger, som skolen 
gratis udleverer til dig, og du skal endvi
dere skrive navn, klasse og årstal i dem. 
Hvis en bog bliver borte eller udsat for 
urimelig ødelæggelse, har du erstat
ningspligt. Hvis du er utilfreds med en 
bogs tilstand, kan du henvende dig til 
boginspektor Erik Fjølner, som hverdag 
træffes mellem 10.50 og 11.15 i bogkæl
deren (under 100-gangen).
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Cykler og knallerter
Hvis du cykler eller kører på knallert til skole, kan du anbringe din cykel/ 
knallert i cykelkælderen under østfløjen eller ved parkeringspladsen inden 
for de afmærkede felter. Knallertmotorerne skal stoppes ved nedkørslen til 
cykelkælderen og må først startes igen, når knallerten er over jorden.

EDB

I EDB-rummet, lokale 303, har vi 
10 Piccoline-datamater med di
skettestationer og printere. De skal 
først og fremmest bruges i forbin
delse med undervisningen, men 
der er mulighed for at låne dem i 
fri- og mellemtimer og efter skoletid 
indtil kl. 16.

Du kan på biblioteket låne disketter med tekstbehandlinsgprogrammet 
SKRIV, programmeringssproget COMAL80, matematikprogrammer og 
regneark. Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til datavejleder 
Claus Gregersen.

Ekskursioner

I din gymnasietid vil du uden tvivl komme til at 
deltage i en eller flere ekskursioner eller studie
ture. Ekskursioner er ikke obligatoriske i noget fag, 
men der er tradition for, at visse fag (f.eks. geo
grafi, samfundsfag, biologi og historie) arrangerer 
dem.

Skolens ekskursionskonto dækker transport
omkostninger, og der ydes ved flerdagesekskur
sioner et mindre tilskud til hver elev til kost og logi.
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Samme regler gælder for de klasser, som deltager i udvekslinger med 
klasser fra andre gymnasier. Vi har udvekslingsaftaler med Duborgskolen 
i Flensborg, med VII gymnasium, Krakow i Polen og med Menntaskolin 
Akreyri på Island.

Emneuge

En gang i løbet af din gymnasietid kommer du til at deltage i en emneuge 
eller nogle temadage. I disse dage er der ingen almindelig undervisning, 
men elever og lærere, nogle gange på tværs af klasserne, arbejder 
sammen om løsning af fælles opgaver (eksempler på tidligere temaer: 
vækst og grænser for vækst, Herning, miljøet på gymnasiet og flygtninge).

Formiddagssamling

En gang om ugen på skiftende ugedage bliver der efter 2. time indkaldt til 
en formiddagssamling, som typisk vil vare 15 minutter.

Her er der mulighed for at give informationer af fælles interesse for 
eleverne, og der er efterhånden udviklet en tradition for, at klasserne på 
skift optræder med et nummer af en eller anden art. Der er dog også mu
lighed for, at enkelte elever eller klasser kan bruge formiddagssamlingen 
til at fortælle hele skolen om en fælles oplevelse, f.eks. en studietur.

Forsikring
Eleverne vil normalt være dækket af forældre
nes famlieforsikring. Skolen yder ikke er
statning i tilfælde af tyveri, og det anbefales 
derfor, at man ikke medbringer for mange 
penge på skolen (tyveri af penge dækkes 
heller ikke af familieforsikringen). Hvis en 
elev i en gymnastiktime eller en kemitime 
ved et uheld får ødelagt tøj eller briller, er 
der mulighed for at få erstatning. Hvis du i et 
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sådant tilfælde mener dig berettiget til erstatning, skal du henvende dig til 
rektor.

Fritagelse for religion

Det er en betingelse for at blive fritaget for religion, at man tilhører et 
trossamfund uden for folkekirken.

Fritagelse for undervisning
Det tillades kun i særlige tilfælde, at eleverne får lov til at forsømme 
undervisningen. Hvis du vil anmode om fritagelse på under to dage, skal 
du henvende dig til inspektor Finn Rosgaard. Rektor afgør om længere tids 
fravær kan accepteres.

Lægekonsultationer, tandlægebesøg og køretimer skal lægges uden for 
skoletiden og er ikke gyldig grund til at forsømme.

Glemte sager

Skolen har ikke noget ansvar forglemte sager. Trøjer, vanter etc samles 
i kælderen under 100-gangen. Måske kan du være heldig at finde dine 
tabte sager der.

Tabte punge, ure og andre lignende værdigenstande afleveres på kon
toret.

ID-kort

Alle elever får et ID-kort med billede. 
Det viser, at man er elev på skolen, og 
man bruger det, når man vil låne bøger 
eller vil ind til fester på skolen.
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Læreres fravær

Når lærere er fraværende på grund af sygdom, ekskur
sioner eller lignende, kan der ske ændringer i klassens 
skema. Inspektor undersøger, om en anden lærer kan 
overtage klassen, eller om klassen skal have fri. 
Skemaændringer bliver slået op på kontorets opslags
tavle lige inden for hovedindgangen.

Hvis en lærer ikke møder op ved timens begyndelse, skal kontoret 
kontaktes.

Vikar i den pågældende lærers fag kan normalt kun komme påtale, nåren 
lærer sygemeldes for en længere periode.

Mødepligt

Der er mødepligt i gymnasiet samt pligt til at aflevere skriftlige opgaver. 
Baggrunden for mødepligten er, at eleverne ikke skal til studentereksa
men i alle fag og heller ikke skal opgive alt det gennemgåede stof.

Et stort fravær kan betyde, at en elev ikke indstilles til eksamen på normale 
vilkår, og det betyder, at eleven skal til eksamen i alle fag og skal opgive 
et eksamenspensum, som kan være 2-3 gange så stort som normalt.

For 1. og 2.g'ernes vedkommende kan et stort fra vær betyde, at de ikke får 
lov til at gå til eksamen, og det er ensbetydende med, at de er tvunget til at 
gå klassen om.

Nøgler
Der er i fællesområdet et lille skab til hver elev. Nøgler 
til skabene udleveres af Erik Fjølner til eleverne i 1 .g 
ved skoleårets begyndelse. Du skal betale et depo
situm på 40 kr for at få en nøgle, og hvis du mister 
denne, bortfalder depositum. Nøglen skal afleveres, 
når du går ud af skolen.
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Ordblindhed

Ordblinde elever kan ved eksamen få visse dispensationer. Hvis du 
allerede har fået konstateret, at du er ordblind, vil det være en fordel straks 
at meddele det til din studievejleder. Hvis du mener, at du er ordblind, men 
endnu ikke har fået det konstateret, bør du henvende dig til din studie
vejleder og oplyse dette. Der kan da eventuelt gives supplerende under
visning.

Rygning
Rygning er tilladt i fællesområdet og østkanti
nen, men ikke tilladt i vestkantinen, på trap
peafsatserne, klasselokalerne og på gangene. 
Hvis du er ryger, bør du tage hensyn til de 
mange, der ikke bryder sig om at indånde de 
sundhedsfarlige gifte!

Stipendier
Til skolen er der knyttet en række fonde, der uddeler stipendier eller legater 
til elever fra Herning Gymnasium: Herning Gymnasiums Stipendiefond, 
Herning Gymnasiums Jubilæumsstipendiefond, Murermester Bangs le
gat, Købmand Anker Pallesens studielegat og Tandlæge Harald Jørgensens 
Skolelegat.

Ansøgningsskema udleveres på kontoret og afleveres inden 1. juni. 
Derudover uddeler lærerforsamlingen Preben Sommers og Chr. Eriks 
legat. Disse kan ikke søges.

Studierejser

Hvis en klasse eller nogle af dens lærere kan blive enige om det, er der 
mulighed for at tage på studierejse til udlandet. Rejsen skal foregå i
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slutningen af 2.g eller i begyndelsen af 
3.g. Det er dog en betingelse, at forar
bejdet til turen og det faglige udbytte af 
rejsen opgives som eksamensstof. En 
studierejse har normalt varighed på en 
uge, og eleverne skal selv betale alle 
udgifter.

Sygemelding/Sygeundervisning

Hvis du på grund af sygdom har måttet forsømme 
undervisningen, skal du den første skoledag 
efter forsømmelsen aflevere en sygeseddel på 
kontoret med angivelse af sygdommens art og 
varighed. Seddelen skal være underskrevet af 
dine forældre eller værge. Du skal dog selv 
skrive under, hvis du er fyldt 18 år.

Hvis sygdommen er langvarig, skal skolen tilbyde sygeundervisning, så 
det er vigtigt, at skolen på et tidligt tidspunkt får besked, hvis det formodes, 
at et fravær bliver af længere varighed.

Udvekslingsstudent

Hvert år får skolen besøg af studerende fra USA, 
Canada, Australien eller andre lande. De bliver 
optaget i en familie i Herning eller omegn i et år og 
følger undervisningen i en klasse (som regel 2.g). 
Husk at tale dansk med dem, så de hurtigt får 
mulighed for at deltage aktivt i undervisningen.

Du har også mulighed for at komme til udlandet et år - bl.a. American Field 
Service og Rotary sender hvert år mange danske elever til “high schools" 
og lignende i fjerne lande. Spørg efter oplysninger hos din studievejleder. 
Men gør det i god tid inden oktober.
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Årsprøver

Sidst i maj måned skal alle 1. og 2.g'ere til skriftlige årsprøver. I 1.g skal 
eleverne på sproglig linje have skriftlig årsprøve i engelsk, og 1 .g'erne på 
matematisk linje skal have det i matematik. 12,g er der skriftlig årsprøve i 
dansk og i de fag, der er valgt på højt niveau.

I 1. og 2.g afholdes der hvert år desuden 3 mundtlige prøver eller 
eksaminer.
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Skolens medarbejdere 1990

Al
lektor Anne Albinus 
studievejleder 
Brorsonsvej 55 
tlf. 97 12 94 60 
fransk

Ruth Ask 
kantinemedhjælper 
Vivaldisvej 14 
tlf. 97 12 38 08
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TA
adjunkt Thorkil Axelsen
Bø gens Kvarter 98 
tlf. 97 22 48 69 
samfundsfag, fransk

Bi
lektor Bente Bisgaard
HansTausensvej 19 
8800 V iborg 
tlf. 86 61 18 72 
fransk, spansk

LB
lektor Lise Merete Bliithgen
o

Ahavevej 24
8600 Silkeborg 
tlf. 86 82 07 79 
historie, engelsk, spansk
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JB
lektor Jonna Byriel
Skovlø bervej 1 
8600 Silkeborg 
tlf. 86 82 24 26 
dansk

SB
rektor Søren B røndum 
Th. Nielsens Gade 11 M 
samfundsfag, geografi, 
erhvervsøkonomi

EB
adjunkt Erik Bøegh
bibliotekar
Virkelystvej 2
7550 Sørvad 
tlf. 97 43 85 59 
dansk, latin, oldtidskundskab
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Ch
lektor Vagn Åge Christensen
Herregårdsparken 3 
97 22 32 56 
historie, oldtidskundskab

KC
lektor Karen Else Christoffersen
Anemonevej 10 
tlf. 97 22 19 41 
fransk, russisk

Co
adjunkt Kirsten Colstrup
Bisgaardmark 20 
7500 Holstebro 
tlf. 97 42 27 10 
fransk, musik
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SD 
adjunkt Stig Dinsen 
Snerlens Kvarter 8 
tlf. 97 22 49 67 
engelsk, fransk

F
lektor Niels Fiil
A.P. Møllersvej 12 
tlf. 97 2213 40 
matematik, kemi, naturfag

EF
adj unkt Erik Fj ølner
AV-inspektor, boginspektor 
Tjajkofskisvej 14 
tlf. 97 22 50 06 
samfundsfag, geografi
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CG

adjunkt Claus Gregersen
datavejleder
Dalgasalle 29 
tlf. 97 21 14 14 
matematik, fysik, datalære

Kl
lektor Henrik Klintholm
korleder
Fynsgade 4 
tlf. 97 22 00 48 
musik

KH
adjunkt Kristian Holst
Vester Mø llevej 220
8280 Trige 
tlf. 86 23 05 16 
kemi, fysik
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Ho
lektor Jens Hostrup
Monradsgade 28 
tlf. 97 12 70 53 
engelsk, tysk

AH
adjunkt Annette Koldkjær 

Højlund
Vestergade 36
8600 Silkeborg 
tlf. 86 82 02 92 
dramaturgi, dansk

Ja
sekretær Connie Jakobsen
Griegsvej 22
Lind
tlf. 97 12 56 96
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Je
adjunkt Mona Jensen
Viborgvej 12 
tlf. 97 21 41 29 
formning, tysk

PJ
adjunkt Peter Lundby Jensen
Erik Bø ghsvej 10 
8230 Åby høj 
tlf. 86 25 29 75 
samfundsfag, musik

VJ 
lektorSten Visti Jensen 
Østre Kirkevej 38 III 
tlf. 97 22 21 42 
dansk, oldtidskundskab
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Ruth Johansen 
kantinemedhjælper 
Vivaldisvej 17 
tlf. 97 22 03 01

JJ
adjunkt Jens Jørgensen
Vestre Strandgade 31 
6950 Ringkjøbing 
tlf. 97 32 27 09 
dansk, gymnastik

MJ
adjunkt Michael Dyreboig
Jøigensen
skemalægger
Holmparken 5 dør 3 
tlf. 97 12 48 59 
fysik, matematik
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Ki
studielektor Poul Kildsgaard
Th. Nielsens Gade 53
tlf 97 12 52 85
samfundsfag, historie

AK
adjunkt Alice Kramer
Kikkenborgvej 23 
tlf. 97 22 48 54 
matematik, fysik, naturfag

EK
lektor Erik Kristensen
Knud Rasmussensvej 11 
tlf. 97 21 13 92 
kemi, naturfag
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Kr
lærer B irgit Krægpøth
Gadegårdsvej 7
6950 Ringkøbing 
tlf. 97 33 72 67 
gymnastik

BL
adjunkt Bo Esbjøm Larsen
Lystruplund 23
8520 Lystrup 
tlf. 86 22 65 04 
formning, historie

Mo
lektor Eva Mose Larsen
Mindegade 17B 
tlf. 97 12 28 35 
dansk
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lektor Peter Lenler-Eriksen
O o

Agardsvej 31
7480 Vildbjerg 
tlf. 97 13 19 95 
biologi

SM
adjunkt Steen Noer Madsen
Baldersvej 17 
8900 Randers 
tlf. 86 42 84 85 
historie, latin

Mk
studielektor Per Mark
Sø ndergade 13, Hvam 
8620 Kjellerup 
tlf. 86 88 26 95 
matematik

44



Ml
lektor Johan Mani
A.P. Møllersvej 2 
tlf. 97 12 09 38 
kemi, fysik

pedel Lars Møller
Nis Petersensvej 24 
tlf. 97 22 39 69

F1
sekretær Rita Fløe Møller
Grove
7540 Haderup 
tlf. 97 14 32 59
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Ne
adjunkt Birgit Nellemann
studievejleder
Rugvænget 21 
tlf. 97 1210 01 
dansk, historie

N
lektor Henning Nielsen
Bjø rslevvej 4
6933 Kibæk 
tlf. 97 19 16 07 
biologi

Inge Nielsen 
teknisk medhjælper 
Brændgårdvej 43 st. 
tlf. 97 22 42 53
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Kontorelev Lotte Nielsen
Drosselvej 3B
7441 Bording 
tlf. 86 86 23 80

Li
lektor N iels Linde N ielsen
studievejleder
Danasvej 34 
tlf. 97 12 85 22 
geografi

SN
lektor Søren Nissen
Brændgårdvej 611 
tlf. 97 22 39 38 
tysk, oldtidskundskab, dansk
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Ve
lektor Bent Vestei^gaaid Olesen
Laubsvej 15 
tlf. 07 12 29 97 
matematik, naturfag

AO
adjunkt Anne Overgaard
Holmparken 3 dør 3 
tlf. 97 22 50 85 
engelsk, gymnastik

BP
adjunkt Bjøm Pedersen
Lykkesvej 34 
tlf. 97 12 53 67 
engelsk, fransk
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kantineleder Ditte Pedersen
Milehøjen 10
tlf. 97 26 96 02

biblioteksass. Doris Thing
Pedersen

Frijsenborgvej 15
tlf 97 26 73 04

Ra
adjunkt Jørgen Rasmussen
Straussvej 19 
tlf. 97 22 31 47 
tysk, gymnastik
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Rd
adjunkt Poul Børge 
Rosendahl
Erik Menvedsvej 22 
8800 Viborg 
tlf. 86 61 35 42 
engelsk, tysk

Ro
lektor Finn Rosgaard 
studievejleder, inspektor 
N.W. Gadesvej 9 
tlf. 97 22 28 03 
historie, engelsk

pedel Preben Salomonsen
H.P. Hansensvej 12
tlf. 97 22 17 05
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os
studielektor Ordin Skjæveland
Bøiglumvej 32 
tlf.97 26 74 53 
historie, engelsk

BS 
lærer Beate Skov 
Ørre 
tlf. 97 13 60 94 
formning

St
lektor Erik Stabel!
Børglumvej 64 
tlf. 97 26 88 46 
fysik, matematik
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AS
adjunkt Anders Sørensen
Serup Tinghøjvej 9 
8632 Lemming 
tlf. 86 85 53 85 
dansk, religion

$
adjunkt Ole Skovgaand Sørensen
skemalægger
Holmparken 7 st. dør 3
tlf. 97 22 58 69
matematik, fysik

T
lektor Hans Jørgen Thomsen
Lavhedevej 34 
7500 Holstebro 
tlf. 97 40 37 50 
historie, religion
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Th
lektor Niels Henrik Thormann
Fejerskovvej 10
Nr. Kollund
samfundsfag, historie

VP
lektor Tordis Vang-Pedersen
Blomstervej 7
Skelhø je
8800 Viborg 
tlf. 86 66 14 95 
geografi

EV
adjunkt Eva Veibæk
Anholtsgade 16 st. tv. 
8000 Århus C 
tlf. 86 19 50 32 
dansk, engelsk
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AW
adjunkt Anna Wilkens
Østerled 8
Snejbjerg 
tlf. 971611 84 
tysk, religion

Ød
sekretær Ruth Ødgaard
Belim ansvej 7
Lind
tlf. 97 12 77 62





Ferieplan
1990
Sommerferie 
Efterårsferie 
Juleferie

: 25. juni-8. aug.
: 15.-19. oktober
: 22. december-2. januar

1991

Kristi Himmelf.dag : 9. maj

Vinterferie 
Påskeferie 
St. Bededag

: 11.-15. februar
: 25. marts-1. april
: 26. april

Pinseferie
Sommerferie

: 20. maj
: 24. juni-

De nævnte dage medregnes.

Ringetider

1. lektion 8.15 - 9.00 5. lektion 12.10-12.55
2. lektion 9.10- 9.55 6. lektion 13.05-13.50
3. lektion 10.05-10.50 7. lektion 14.00-14.45
4. lektion 11.00-11.45 8. lektion 14.55-15.40




