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Herning Gymnasium

PÆDAGOGISKE

Introduktion 1993



Herning Gymnasium
Kontortid alle skoledage 8.15-15.00 Telefon 97 22 10 66 Telefax 97 22 44 80
Rektor: Søren Brøndum
Inspektorer: Erik Bøegh (rektors stedfortræder)

Alice Kramer

Studievejledning
Kirsten Colstrup tlf. 97 22 49 77 (27) - l.a, l.b, l.t, 2.d, 2.v, 2.Z, 3.z
Annette Koldkjær Højlund tlf. 97 22 49 77 (27) - 1.x, 1.Z, 2.a, 2.u, 3.a, 3.t, 3.x
Niels Linde Nielsen tlf. 97 22 49 77 (25) - l.c, l.y, 2.cy, 2.t, 3.ø
Anna Wilkens tlf. 97 22 49 77 (25) - l.u, 2.b, 2.x, 3.b, 3.u, 3.y

Man ringer til studievejlederen ved at taste 97 22 49 77, og når der lyder 
en klartone, tastes de to sidste cifre, der er angivet i parentesen.
Kontoret (97 22 10 66) kan stille om til studievejledeme.

Herning Gymnasiums bestyrelses 
forældrerepræsentanter
Nis Buchwaldt-Nissen (formand)
Ravnsbjerg Skov 9, Gjellerup - tlf. 97 11 88 88

Elise Harbo Petersen
Rossinisvej 16 - tlf. 97 12 24 77

Bendt Østergaard
Østre Kirkevej 36 - tlf. 97 12 24 48

Der er bestyrelsesvalg til efteråret

Tegninger & Fotos
Mette Marie Jensen 
Mogens B. Jensen 
Bo Esbjøm Larsen 
Ole Nørholm 
Beate Skou 
Steen Noer Madsen

Redaktion
Poul Kildsgaard



Velkommen 
til 

Herning Gymnasium



Rektors velkomst

Søren Brøndum

Kære nye gymnasieelev,

Det er med fornøjelse, at jeg hermed kan byde dig velkommen til tre 
spændende og lærerige år på Herning Gymnasium. Som ny elev på gym
nasiet vil du naturligvis møde en række forhold, der i begyndelsen kan 
synes overvældende. Du skal lære nye kammerater at kende. Og du vil 
hurtigt stifte bekendtskab med nye fag, nye arbejdsformer og nye krav.

Vi vil med dette introduktionshæfte gerne give dig nogle informationer 
om gymnasiet, så din start den 4. august 1993 bliver lettere for dig. Vi har 
også tilrettelagt de første dage på gymnasiet på en sådan måde, at du får 
en grundig indføring i de forskellige sider af gymnasiets daglige liv. Vi 
har dermed forsøgt at give dig og dine nye kammerater en god start på 
jeres gymnasietid.

Du er nu en del af Herning Gymnasium. Vi ønsker at give dig en god og 
inspirerende undervisning, der kan føre frem til studentereksamen om tre 
år. De store forventninger, som du naturligvis må have, vil vi bestræbe os 
på at leve op til.

Men vi forventer også meget af dig. Vi stiller både faglige og personlige 
krav til dig. Det gør vi i undervisningen. Og det gør vi også uden for 
undervisningen. Gymnasietiden er ikke blot faglig undervisning og ind
læring. Vi forventer også deltagelse i hele skolens liv fra din side. Og 
dermed forventer vi også ansvarlighed og omsorg - både for de menne
sker, du møder på skolen og for de bygninger og materiel, skolen stiller 
til rådighed.

I de kommende tre år bliver livsforståelse og livsholdning centrale be
greber.
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I de kommende tre år vil du opleve et nært samvær mellem unge menne
sker på din egen alder, men også med lærere, der repræsenterer de fore
gående generationers erfaringer. Det er i dette møde mellem forskellige 
holdninger, at din personlighed bedst udfoldes.

Gennem den åbenhed og dynamik, der præger vores hverdag, ønsker vi 
at fremme din dannelse som et åbent, alsidigt og ansvarligt menneske. Vi 
ønsker, at din gymnasietid skal være en vigtig del af dit liv. Her udbygges 
kundskaber, indsigt og forståelse, medmenneskelighed, respekt over for 
naturen og opmærksomhed over for omverdenen. Vi ønsker at skabe 
åbne og nysgerrige personer - og personligheder.

Søren Brøndum 
rektor

(Marie Gomard)



Velkommen!

Peter Jeppesen

Velkommen kære l.g’er

Du har nu forladt folkeskolen og har valgt at gå på Herning Gymnasium. 
Et klogt valg. Gymnasiet adskiller sig sikkert fra din tidligere skole. I 
gymnasiet vil du opleve, at rammerne er løsere end i folkeskolen. Lærer
ne optræder ikke som “bussemænd”, men betragter dig som et voksent 
menneske og forventer, at du deltager i undervisningen.

Herning Gymnasium tilbyder dig et 3-årigt skoleforløb, hvorigennem 
du vil få en bred og spændende uddannelse, som vil udvikle din person
lighed samt udvide din horisont meget, både intellektuelt og socialt.

Gymnasiet vil sikkert virke meget anderledes end din tidligere skole, 
idet der stilles større faglige krav, samt krav til dine evner, initiativ og 
selvstændighed. I starten føler du dig måske lidt som "Palle alene i ver
den", men det går hurtigt over, når du lærer dine nye venner at kende, og 
du udvider din omgangskreds. Hytteturen, som alle l.g'ere tager på i 
starten af skoleåret, er både sjov og hjælper dig til at komme tættere på 
dine nye kammerater.

Gymnasiet byder også på andet end skolearbejde og lektier. Der er mu
lighed for at deltage i en lang række frivillige aktiviteter som ÆB 
(festudvalget), elevrådet, skolekor, bands og frivillig idræt. Ved at enga
gere dig i frivillige aktiviteter får du dels en masse gode oplevelser, og du 
lærer nye mennesker at kende.
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I din gymnasietid vil du få venner og minder for livet. Gamle elever 
husker stadig deres gymnasietid som de sjoveste og de bedste år af deres 
liv.

Held og lykke fremover!

Venlig hilsen

Peter Jeppesen 
elevrådsformand



De første skoledage

Første skoledag (4. august)
Kl. 8.15 skal du møde i festsalen. Den første dag 
møder kun de nye elever. Efter velkomsten skal 
du sammen med dine klassekammerater møde 
jeres klasselærer og klassens to kontaktelever, 
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 - så 
husk plasticposer e.l.) og skoleskema, og dagen 
slutter omkring kl. 12 med et lille traktement i 
kantinen.

Hyttetur
På Herning Gym
nasium er der tra
dition for at lade en 
hyttetur indgå i 
modtagelsen af de 
nye elever i l.g.

I år kommer hytteturene til at foregå i perioden 9.-13. august. I skal 
klassevis ud til en spejderhytte sammen med kontakteleveme, klasselæ
reren samt en anden af klassens lærere enten fra mandag til onsdag eller 
fra onsdag til fredag.
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Under hytteopholdet skal I 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 50-100kr til dækning af maden. Hytteturen afrun
des med en fest for l.g'erne og deres lærere fredag den 13. august.

(Dm frøer_
Du har måske hørt, at de ældre 
elever på Herning Gymnasium kal
der en l.g’erfor/rø.

Nu kan man jo forstå to ting ved or
det frø. Det kan være en frø, som 
hopper rundt ved vandhuller, eller 
det kan være et frø, som lægges i 
jorden, og som siden kan udvikle sig 
til en smuk blomst.

Den pige, der første gang fandt på, at 
man skulle kalde l.g’erne for frø, 
tænkte på de frø, man sår. Hendes 
tanke var, at når du og dine klasse
kammerater begynder på gymnasiet 
er I som frø, der på 3 år skal vokse 
sig stærke og smukke og så springe 
ud som studenter.

Sådan er historien i al fald...

Det kan godt være, at nogle af de gamle elever ikke kender denne 
historie og derfor har noget andet i tankerne, når de måske en 
enkelt gang kalder jer l.g’ere for frøer, men så kan I smile, fordi I 
kender historien om frøet, - og fordi I om et år kan kalde et nyt 
hold l.g’ere for frøer...
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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 fællesområdet. I venstre side af fællesom
rådet 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 din klasse skal have vikar i den pågældende time eller 
foretage sig andre ting. Der er mange andre vigtige ting på opslagstav
len : meddelelser fra elevforeninger, fra enkelte elever og fra idræts-, mu
sik-, drama-, billedkunst- og designlærere. Der er også ofte nyt fra stu- 
dievejledeme 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 loka
lerne 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 i øvrigt er et historielokale.

Det er en selvfølge, at du rydder op efter dig overalt på gymnasiet. Det 
gælder, når du forlader et undervisningslokale, og når du går fra kanti
nen, 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.
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Hjælp til selvhjælp

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

Studievejlederen er en almindelig lærer, som har til opgave at vejlede og 
hjælpe eleverne. Det er bl.a. studievejlederen, der er med til at gøre 
overgangen fra folkeskole til gymnasium lettere. Der gives således i en 
af de første uger af l.g råd om bl.a. studie- og notatteknik. Senere i l.g 
orienteres om de forskellige valgmuligheder i 2. og 3.g.

I 2.og 3.g gives der en ret omfattende uddannelses- og erhvervsorien
tering i klassen, således at alle skulle have de bedste muligheder for at 
vælge den rigtige uddannelse og det rette erhverv efter studentereksa
men.

Det er også studievejlederens opgave at hjælpe og rådgive de elever, der 
henvender sig personligt på studievejlederens kontor. Du kan derfor

Herning Gymnasiums studievejledere:
Kirsten Colstrup, Anette Højlund, Anna Wilkens og Niels Linde Nielsen
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henvende dig, hvis du har problemer i forbindelse med skolearbejdet.

Studievejlederne har kontor for enden af 100-gangen, og de har faste 
ugentlige træffetider, hvor du uden videre kan henvende dig. Du kan 
også træffe aftale om et besøg på et bestemt tidspunkt.

S.U. (Statens Uddannelsesstøtte)
Du kan få økonomisk støtte fra Statens Uddannelsesstøtte, SU, fra 
kvartalet efter, du er fyldt 18 år. Støtten gives i form af stipendium og 
studielån, og maksimumbeløbene pr måned i 1993 er:

Stipendium.............  1.890 kr
Studielån................  1.489 kr

I den første ungdomsuddannelse får man altid støtte som hjemmebo
ende, uanset om man bor hjemme eller er udeboende. Der er dog undta
gelser fra denne regel, f.eks. hvis man bor mere end 20 km fra gymnasiet, 
og man er udeboende (man kan i så fald få op til 3.310 kr pr måned).

Indtil måneden efter, at du er fyldt 19 år, er støtten afhængig af dine 
forældres økonomiske forhold. Man anvender ved beregningen foræl
drenes samlede personlige indkomst for 1991 plus deres positive (netto) 
kapitalindkomst for 1992. Støtten til 18 årige er maksimalt 1.890 kr/må- 
ned, hvis forældreindkomsten er 185.016 kr og derunder.

Du må selv højst tjene 3.310 kr pr måned (i gennemsnit), uden at der 
bliver trukket i din SU.
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Specielt til forældrene

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

Allerede i september inviteres forældrene til l.g-eleverne klassevis til 
det såkaldte “Girafmøde”, som har til formål, at klassens lærere (“gi
rafferne”!) og deres fag bliver præsenteret for forældrene.

Senere i l.g, i begyndelsen af januar, arrangeres der et egentligt 
forældremøde, hvor forældrene, eventuelt sammen med deres barn, kan 
få en samtale med de forskellige lærere og her høre, 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.

12 .g afholdes der et 2.g-arrangement, hvor der kan 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.

13 .g er det eleverne, der inviterer deres forældre til det store traditions
rige 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 gymnasiet - til rektor, til klasselæreren, til klassens 
studievejleder og til de enkelte lærere.

Forældreindflydelse
Forældrene er repræsenteret med tre medlemmer i Herning Gymna
siums bestyrelse. Bestyrelsens sammensætning kan ses på diagrammet 
overfor. På side 16 fortælles nærmere om bestyrelsen og dens opgaver.
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Elevindflydelse

Som elev på Herning Gymnasium vil man altid på linje med alle andre 
aktive mennesker, hvad enten der er tale om andre elever, lærere eller 
andet personale, være med til at sætte sit præg på skolens liv. Aktive, 
engagerede elever har i realiteten stor indflydelse, for har man noget på 
hjerte, der gavner helheden, vil der altid være lydhørhed.

Elever har indflydelse på undervisningen og på de organer på skolen, 
hvor eleverne direkte har repræsentanter, fordi de er elever.

Elevrådet
Hver klasse vælger en repræsentant til elevrådet, som kan tage alle sager 
(bortset fra personsager) 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 kan afgive udtalelser direkte til rektor. De kan på denne måde 
søge at fremme deres interesser i bestemte spørgsmål, som de mener 
rektor bør kende elevernes holdning til. Rektor vil på den anden side 
også drøfte en lang række spørgsmål med elevrådet. Derfor er det almin
deligt, at rektor løbende informerer elevrådsformanden om planlagte 
initiativer, ligesom elevrådsformanden refererer indholdet af elevråds
møderne til rektor.

Ud over ovenstående direkte indflydelse er elevrådet repræsenteret i en 
række nye organer med nye funktioner.
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Bestyrelsen
I bestyrelsen har eleverne to pladser. Der sidder desuden repræsentanter 
for Ringkøbing Amtsråd, forældrene, lærerne og de øvrige ansatte.

Bestyrelsen skal efter indstilling fra rektor afgøre hvor mange penge, der 
skal sættes af til skolens enkelte konti, og det er bestyrelsen, der fast
lægger, hvilke fag den enkelte skole skal tilbyde eleverne.

Herudover har bestyrelsen indflydelse på ferieplaner og ordensregler, og 
den medvirker i det hele taget til at styrke samarbejdet mellem skole, 
hjem og lokalsamfund, ligesom den kan være med til at løse sociale op
gaver med tilknytning til skolen.

Fællesudvalget
Fællesudvalgets vigtigste opgave er gennem gensidig information og 
forhandlinger at fremme samarbejdet mellem lærere og elever, og det vil 
være naturligt, at man her følger eventuelle diskussioner fra bestyrelses
møderne op.

Fællesudvalget får også mulighed for at medvirke ved udarbejdelsen af 
forslaget til fordeling af budgettet for elevaktiviteter. Og så er det fæl
lesudvalget, der løbende rådgiver vedrørende kantinedriften samt god
kender regnskaberne for kantinen.

I Fællesudvalget sidder der fire elever.

Aktivitetsudvalget
Aktivitetsudvalgets syv medlemmer har til opgave at tilrettelægge 
spændende fællestimer på gymnasiet. Det er også dette udvalg, der tager 
initiativ til iværksættelse af aktivitetsdage og temadage.

I udvalget sidder der tre elever, tre lærere og en lærer udpeget af rektor, 
som er ansvarlig for koordineringen af de interne aktiviteter på skolen.
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Hjejlen
Hjejlen er Herning Gymnasiums 
skoleblad, der er fastlagt til at ud
komme tre gange om året. I re
daktionen sidder der elever ud
peget af elevrådet, tre lærere 
samt en informationskoordina
tor udpeget af rektor.

Hjejlen skal gerne være et 
blad, hvor elever, lærere og 
andre mennesker med inter
esse for gymnasiet kan del
tage med indlæg om stort og 
småt. Debatten må gerne 
dreje sig om, hvordan man 
kan gøre en god skole 
bedre, og du må gerne 
deltage i denne debat!

oPføres D,

Indflydelse på undervisningen
Gymnasiets elever er sikret indflydelse på undervisningen gennem 
bekendtgørelsen om gymnasieskoler:

Ved begyndelsen af undervisningen skal læreren enten 
sammen med eleverne udarbejde en plan for efterårs
halvåret eller gøre eleverne bekendt med en sådan plan. 
For de senere faser i undervisningen gælder, at læreren og 
eleverne i fællesskab planlægger arbejdet. Læreren og 
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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Elevrådet
Elevrådet fungerer som talerør for eleverne, hvorved elevernes meninger 
manifesteres over for rektor og lærerne.

Elevrådet består af en repræsentant fra hver klasse, som har pligt til at 
komme til møderne og er forpligtet til at holde klassen orienteret, d.v.s. 
give referat af møderne samt at give klassens meninger tilkende i elevrå
det om forskellige emner, som diskuteres i elevrådet.

Elevrådet kan f.eks. diskutere forskellige forhold vedrørende skolens 
indretning, kantineforhold o.s.v. Rektor kan også bede elevrådet om at 
tage stilling til et relevant emne. Elevrådsformanden sørger for at orien
tere rektor om elevrådets arbejde.

Elevrådet varetager elevernes interesser, og har du lyst, tid og evne til at 
arbejde for elevernes sag, så er elevrådet lige noget for dig.

Peter Jeppesen

Her indfanges nye kandidater til elevrådet...
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(Æ Bindstouw)

Æ Bindstouw, af elever kaldet ÆB, er Herning Gymnasiums kulturelle 
forening, som har eksisteret siden 1926. Foreningen har til formål at stå 
for kulturelle arrangementer, hvilket hovedsageligt drejer sig om gym- 
nasiefesteme.
Som elev på Herning Gymnasium er du automatisk medlem af ÆB, 
hvilket giver dig adgang til alle vores arrangementer. Du kan også få 
indflydelse på ÆB’s arrangementer, hvis du møder op på generalfor
samlingerne. Her kan du komme med forslag til forbedringer og sige din 
mening om det, der bliver lavet. Du har oven i købet stemmeret, når der 
skal foretages valg af bestyrelse.
Hvis du er en energisk sjæl og har lyst til at deltage i planlægningen af 
arrangementerne, kan du lade dig vælge ind i bestyrelsen for ÆB. Den 
består af 12 elever, og det er disse tolv, der står for alt det praktiske om
kring fester og lignende. Det er sådan noget som bartjans, indkøb, valg af 
musik o.s.v., et arbejde som giver dig en masse sjove øjeblikke, oplevel
ser, udfordringer og nye kammerater.
ÆB står for at arrangere mange forskellige fester. De traditionelle gen
gangere er l.g-festen (frøfesten), julebal og studenterbal (studebal), 
men vi har også arrangeret 60’er fester, karneval og andre sjove fester. 
Desuden har vi stor tradition for live bands, hvoraf vi har haft navne som
DAD, Sandmen, Simcess og Her Personal Pain. Vi håber, at denne kva
litet også fremover vil præge vores fester, hvilket du kan være med til at

sikre ved at møde op til alle vores 
fester.
Den første fest i skoleåret bliver 
frøfesten, som udelukkende holdes 
for jer, når I alle sammen har været 
på hyttetur.

Har du spørgsmål vedrørende ÆB, 
er du velkommen til at spørge mig 
eller andre medlemmer af ÆB’s 
bestyrelse.
Velkommen på HG og vel mødt til 
frøfest.

Morten Kronborg
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DKS/KFS
Danmarks Kristelige Gymnasiast
bevægelse/ Kristeligt Forbund for 
Studerende.

Vi er en gruppe relativt tilpassede 
unge individer, der mødes i spise
frikvarteret mandag og onsdag for 
at diskutere alt fra biografens ny
este film til drivhusbørn og li- 
landshjælp, og vi slutter som regel 
af med en andagt.

Vort hovedformål er at vise andre, at kristne ikke nødvendigvis er en flok 
støvede og kedelige tørvetrillere.

Desuden er vi meget tolerante - selv frøer er velkomne!

Be there !!!

Gerhard Dir dal, 3.a
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Andre aktiviteter

Idræt
På skemaet er der afsat to 
obligatoriske timer hvert af de 
tre år i gymnasiet. I det obliga
toriske forløb stifter du be
kendtskab med en række af de 
discipliner, som skolens facili
teter giver os mulighed for at ar
bejde 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 kunne spille f.eks. 
badminton på tidspunkter, hvor gymnastiksalene ikke er i brug. Kontoret 
orienterer nærmere via opslag.

Man kan også deltage i skolens interne turneringer - de såkaldte klasse
turneringer, hvor idrætsholdene dyster med hinanden på hold bestående 
af både piger og drenge. Endvidere deltager skolen i gymnasietumerin- 
ger på landsplan, og desuden er der mellem regionens gymnasier 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 
kammeratskab ud over det, som 
lader sig praktisere inden for 
skemaet. Skolekoret er ikke kun 
for den øvede sanger; betingel
sen for at være med er primært, 
at man som god kammerat går 
ind for sagen. En god korstemme 
er ikke det samme som en ope
rastemme 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 
henvende dig til en af musiklærerne.



Kreativt projekt

I sidste skoleår opførte en stor gruppe elever og lærere musicalen 
Grease.Der vil sandsynligvis også i det kommende skoleår blive en mu
sik-teater forestilling på tværs af klasser og årgange og med deltagelse 
af elever og lærere. Hvis du er interesseret i at medvirke enten på scenen 
eller bag den, kan du melde dig i begyndelsen af skoleåret.

Arbejdet vil foregå onsdag eftermiddag kl 14-ca 1530 og vil vare en stor 
del af skoleåret.

Sidste skoleår stod en stor gruppe af elever og lærere bag 
musicalen Grease, som blev en stor succes på Herning Gymnasium.



Skolens abc

Biblioteket
Skolens bibliotek ligger på 300-gangen og er 
åbent hver skoledag mellem kl. 8.15 og 
13.05, fredag er der dog kun åbent til 12.15. 
Hovedreglen er, at skolens bøger kan hjem
lånes af eleverne, men det gælder dog ikke 
håndbøger og opslagsværker.

Når du skal låne en bog, henvender du dig til 
biblioteksassistent Doris Pedersen, som vil 
hjælpe dig med at udfylde det nødvendige. 
Dit ID-kort (se afsnittet om dette på side 29) 
fungerer som lånerkort. Lånetiden er en må
ned.

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 frem
lagte aviser og tidsskrifter.

Du vil i løbet af de første måneder få en orientering i biblioteksbenyt
telse, så du får lettere ved at finde den nødvendige faglitteratur.

Bøger
Bøger udlånes som hovedregel gratis, men der er 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
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Engelsk

Tysk

Gyldendals røde ordbøger: Engelsk-Dansk, Dansk- 
Engelsk

Ordbøger i omfang som 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 Ordbøger i omfang som 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.

Du skal indbinde de bøger, 
som skolen gratis udleverer til 
dig, og du skal endvidere 
skrive navn, klasse og årstal i 
dem. Hvis en bog bliver borte 
eller udsat for urimelig øde
læggelse, har du erstatnings
pligt. Hvis du er utilfreds med 
en bogs tilstand, kan du hen
vende dig mellem 1050 og 1115 
i bogkælderen (under 100- 
gangen).

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 in
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den for de afmærkede felter. Knallertmotorerne skal stoppes ved ned- 
kørslen til cykelkælderen og må først startes igen, når knallerten er over 
jorden.

EDB
Vi har på Herning Gymnasium 
IBM-PC'ere med printere. På 
maskinernes harddiske ligger 
programmer som f.eks. Word
Perfect, Works (tekstbehand
ling, regneark og database), 
Quattro Pro (regneark), og 
Windows 3.0. Maskinerne skal
først og fremmest bruges i forbindelse med undervisningen, men der er 
mulighed for at låne dem i fri- og mellemtimer og efter skoletid indtil kl. 
16.

I EDB-lokalet kan du se de nærmere regler for brug af maskiner og lo
kale. Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til en af datavejleder- 
ne, Claus Gregersen eller Martin Olsen.

Mangler du disketter, kan de købes i bogkælderen.

Ekskursioner/ 
studieture
I din gymnasietid vil du uden tvivl 
komme til at deltage i en eller flere 
ekskursioner/studieture. Ekskursi
oner er ikke obligatoriske i noget 
fag, men der er tradition for at af
holde dem i en række fag.

Ved indenlandske ekskursioner dækker
gymnasiet transportomkostninger, men der 
skal ved flerdagesekskursioner regnes med en 
mindre udgift til hver elev til kost og logi.

26



Ved ekskursioner, der går til udlandet, f.eks. Frankrig, Italien, Græken
land og England, skal eleverne selv betale alle udgifter.

Samme regler gælder for de klasser, som deltager i udvekslinger med 
klasser fra andre gymnasier. Vi har udvekslingsaftaler med Duborgsko- 
len i Flensborg, med VII gymnasium, Krakow i Polen og med Menta- 
skolinn Akureyri på Island.

Alle ekskursioner har tilknytning til et eller flere af gymnasiets fag, og 
turen skal således opgives til eksamen.

Der er ved Herning Gymnasium oprettet en elevstøtteforening, som yder 
støtte til ekskursioner og studierejser. Man skal indsende en ansøgning 
til rektor for eventuelt at kunne få et tilskud. Der bliver i hvert tilfælde 
foretaget en vurdering af behovet, og derfor skal ansøgningen være be
grundet i et særligt behov for støtte.

Emnedage
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 sam
men om løsning af fælles opgaver (eksempler på tidligere temaer: vækst 
og grænser for vækst, Herning, miljøet på gymnasiet og flygtninge).

Fotokopiafgift
Alle elever ved de forskellige ungdomsuddannelser er blevet pålagt en 
brugerafgift, som kaldes fotokopiafgiften. Afgiften er på 210 kr. om året 
og skal betales kort tid efter skoleårets start.

Afgiften dækker ikke din private kopiering. Ønsker du selv at kopiere, 
kan du benytte kopimaskinen i bogkælderen. Du kan her købe et mag
netkort til maskinen. Det koster 50 kr for 100 kopier.

Fritagelse for undervisning
Det tillades kun i særlige tilfælde, at eleverne får lov til at forsømme 
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undervisningen. Hvis du vil anmode om fritagelse på under to dage, skal 
du henvende dig til en af inspektorerne. 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.

Fællessamling
På skiftende ugedage bliver der indkaldt til en fællessamling for hele 
gymnasiet; den vil typisk 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 
mulighed for, at enkelte elever eller klasser kan bruge formiddagssam
lingen til at fortælle hele skolen om en fælles oplevelse, f.eks. en 
studietur.

Elever fra 2.g-musikholdet underholder ved en fællessamling
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Glemte sager
Skolen har ikke noget ansvar for glemte 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 konto
ret.

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

Klasselærer
På Herning Gymnasium har hver klasse en klasselærer, som kan minde 
lidt om den klasselærer, som du kender fra Folkeskolen.

Klasselæreren har som særlig opgave at sørge for, at klassen som helhed 
fungerer bedst mulig. Det er således klasselæreren, der forsøger at koor
dinere elevernes arbejdsbyrde, og det er hende/ham, der i begrænset 
omfang afholder klassens time, hvis der er behov for det.

Når du har været nødt til at forsømme undervisningen, skal du aflevere 
en forsømmelsesblanket - som du får på kontoret - til din klasselærer.

Læreres fravær
Når lærere er fraværende på grund af sygdom, 
ekskursioner eller lignende, kan der ske æn
dringer i klassens skema. Skemaændringer bli
ver slået op på kontorets opslagstavle lige inden 
for hovedindgangen. Kontoret forsøger altid at 
skaffe vikar eller materiale til selvstændigt ar
bejde, så aflysninger af timer i videst muligt 
omfang undgås.
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Hvis en lærer ikke møder op ved timens begyndelse, skal kontoret 
kontaktes.

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 nor
male 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 nor
malt.

For 1. og 2.g’ernes vedkommende kan et stort fravær 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 Ulrik Frank til 
eleverne i l.g ved skoleårets begyndelse. Du skal 
betale et depositum på 100 kr. for at få en nøgle, 
og hvis du mister denne, bortfalder depositum. 
Nøglen skal afleveres, når du går ud af skolen.

Ordblindhed
Ordblinde elever kan ved eksamen få visse dispensationer. Hvis du alle
rede 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.
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Rygning
Rygning er tilladt i fællesområdet og østkantinen, 
men ikke tilladt i området foran kantineudsalget, 
på trappeafsatserne, i klasselokalerne og på gan- I 
gene. Hvis du er ryger, bør du tage hensyn til de —21 
mange, der ikke bryder sig om at indånde de sund
hedsfarlige gifte!

Stipendier
Til skolen er der knyttet en række fonde, der uddeler stipendier eller le
gater til elever fra Herning Gymnasium: Herning Gymnasiums Stipen
diefond, Herning Gymnasiums Jubilæumsstipendiefond, Murermester 
Bangs Legat, Købmand Anker Pallesens Studielegat og Tandlæge Ha
rald Jørgensens Skolelegat.

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

Sygemelding/
Sygeundervisning
Hvis du på grund af sygdom har måttet for
sømme undervisningen, skal du den første 
skoledag efter forsømmelsen hente en sy- 
geseddel på kontoret, hvorpå du skal angive 
sygdommens art og varighed. Den udfyldte 
blanket afleveres til din klasselærer. 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 for
modes, at et fravær bliver af længere varighed.
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Udvekslingsstudent
Hvert år får skolen besøg af studerende fra 
USA, Canada, Australien eller andre lande. 
De bliver optaget i en familie i Herning el
ler 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.

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

11. og 2.g afholdes der hvert år desuden 3 mundtlige prøver eller eksa
miner.





Gymnasiets medarbejdere

lektor Anne Albinus
Golfparken 3, 2-4 
tlf. 97 21 60 61 
fransk

AA

Ruth Ask
kantinemedhj ælper

Vivaldisvej 14 
tlf. 97 12 38 08

TA
lektor Thorkil Axelsen
Bøgens Kvarter 98
tlf. 97 22 48 69
samfundsfag, fransk, 
erhvervsøkonomi

NB 
adjunkt Niels Ebbesen Bay 

Remmevej 15, 7430 Ikast 
tlf. 97 15 56 36 
musik, geografi



PB
adjunkt Pernille Halmark Bendixen
Præstetoften 29, 8330 Beder 
tlf. 86 93 66 63 
dansk, fransk

Bm
adjunkt Marianne Birkmose 

Dronningensgade 2B, 5000 Odense C 
tlf. 65 90 66 63 

dansk, idræt
B
lektor Bente Bisgaard
Hans Tausensvej 19, 8800 Viborg 
tlf. 86 61 18 72 
fransk, spansk

LB
lektor Lise Merete Bliithgen 

Åhavevej 24, 8600 Silkeborg 
tlf. 86 82 07 79 

historie, engelsk, spansk 
MB
adjunkt Mette Breinholt
Tjømevej 28, 7442 Engesvang 
tlf. 86 86 57 28 
biologi

OB 
lektor Ole Brixen 

Th. Nielsensgade 42 
tlf. 97 22 56 42 

matematik, fysik

35



SB
rektor Søren Brøndum
Finsensgade 7 
tlf. 97 21 40 30 
samfundsfag, geografi, 
erhvervsøkonomi

lærer Elo Christensen 
Olufsgade 17,2.th.
tlf. 97 12 90 73
idræt

EB 
lektor Erik Bøegh 

inspektor 
Virkelystvej 2, 7550 Sørvad 

tlf. 97 43 85 59 
dansk, latin, oldtidskundskab 

EC

ÅC 
lektor Vagn Åge Christensen 

Herregårdsparken 3 
tlf. 97 22 32 56 

historie, oldtidskundskab

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

C
lektor Kirsten Colstrup 

studievejleder 
Porsevej 15, 7500 Holstebro 

tlf. 97 42 27 10 
fransk, musik
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SD
adjunkt Stig Di nsen 
Snerlens Kvarter 8 
tlf. 97 21 51 33 
engelsk, fransk

KD 
adjunkt Karen Drejer 

Peter Svinthsvej 98, 7442 Engesvang 
tlf. 86 86 55 57 

matematik

HE
adjunkt Hans Ulrik Ringstrup Ege
Rønneallé 161, 7451 Sunds 
tlf. 97 14 19 01 
musik

SE
adjunkt Steen Ellemose 

Nørreholmvej 8, 8883 Gjern 
tlf. 86 87 56 48 

fysik, kemi
VE
adjunkt Vibeke E. Erhardtsen
Trehøjevej 65, 7480 Vildbjerg 
tlf. 97 13 34 36 
historie, idræt

F 
lektor Niels Fiil 

A.P. Møllersvej 12 
tlf. 97 22 13 40 

matematik, kemi, naturfag
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UF
adjunkt Ulrik Frank
Rørbækvej 12, 8766 Nr. Snede 
tlf. 75 77 01 71 
dansk, musik

tlf. 97 21 14 14
matematik, fysik, datalogi, naturfag

JH
adjunkt Jens Jørgen Hansen
Sjællandsgade 124, 8000 Århus C
tlf. 86 18 45 84
fysik, matematik

KB

CG
lektor Claus Gregersen 

datavejleder 
Jemkilde 1

adjunkt Katrine Bruno Hansen 
Vilhelm Bergsøes Vej 13, 8000 Århus C 

tlf. 86 16 10 23 
musik, dansk

SH
adjunkt Susanne Hansen
Nørreholmsvej 8, 8883 Gjern 
tlf. 86 87 56 48
kemi, biologi

KH
adjunkt Kristian Holst 

Vester Møllevej 220,8380 Trige 
tlf. 86 23 05 16 

kemi, fysik, naturfag
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H
lektor Jens Hostrup
Grønbjergvej 26, 6971 Spjald 
tlf. 97 38 41 38 
engelsk, tysk

AH
adjunkt Annette Kokllgær Højlund 

studievejleder
Vestergade 36, 8600 Silkeborg 

tlf. 86 82 02 92
dansk, dramatik

Ja
sekretær Connie Jakobsen
Griegsvej 22, Lind
tlf. 97 12 56 96

EJ 
adjunkt Eva Møller Jensen 
Vellingvej 2, 6950 Ringkøbing 

tlf. 97 32 41 02 
dansk, tysk

J
adjunkt Mona Lise Jensen 
Høgildgårdvej 17, Amborg 
tlf. 97 14 97 15 
tysk, billedkunst

PJ
adjunkt Peter Lundby Jensen 

Erik Bøghsvej 10, 8230 Åbyhøj 
tlf. 86 25 29 75 

samfundsfag, musik
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VJ 
lektor Sten Visti Jensen 
Østre Kirkevej 38 
tlf. 97 22 2142 
dansk, oldtidskundskab, filosofi

SJ
adjunkt Svend Fodgaard Jensen

Fjældevænget 124, 8210 Århus V 
tlf. 86 15 88 13 

latin, oldtidskundskab
Ruth Johansen
kantinemedhjælper
Vivaldisvej 17
tlf. 97 22 03 01

JJ 
adjunkt Jens Jørgensen 

Blomstervænget 10,6950 Ringkjøbing 
tlf. 97 32 27 09 

dansk,idræt

MJ
adjunkt Michael Dyreborg 
Jørgensen
Holmparken 5 
tlf. 97 12 48 59 
fysik, matematik, naturfag

PK
studielektor Poul Kildsgaard 

Th. Nielsens Gade 53 
tlf. 97 12 52 85 

samfundsfag, historie
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UK
adjunkt Ulla Mosegaard Kjærulff
Rossinisvej 6
tlf. 97 21 60 98
dansk, religion

AK 
lektor Alice Kramer 

inspektor 
Kikkenborgvej 23 

tlf. 97 22 48 54 
matematik, fysik, naturfag

EK
lektor Erik Peter Kristensen
Knud Rasmussensvej 11 
tlf. 97 21 13 92 
kemi, naturfag, teknikfag

pedel Peder Kristensen 
Gisselfeldvej 73 
telf. 97 26 86 02

BK
lærer Birgit Krægpøth
Gadegårdsvej 7, Kloster
6950 Ringkøbing
tlf. 97 33 72 67
idræt

BL
adjunkt Bo Esbjørn Larsen 

Rossinisvej 13 
tlf. 97 22 51 91 

billedkunst, historie, design
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EM
lektor Eva Mose Larsen
Mindegade 17B 
tlf. 97 12 28 35 
dansk

PL
lektor Peter Lenler-Eriksen

Ågårdsvej 31, 7480 Vildbjerg 
tlf. 97 13 19 95 

biologi 
L 
adjunkt Hanne Læsøe 
Søskrænten 60, 8260 Viby 
tlf. 86 28 22 87 
engelsk, samfundsfag

SM 
adjunkt Steen Noer Madsen 

Baldersvej 17, 8900 Randers 
tlf. 86 42 84 85 

historie, latin 
PM 
studielektor Per Mark
Søndergade 13, Hvam, 8620 Kjellerup 
tlf. 86 88 26 95
matematik, naturfag

RM
adjunkt Randi Monrad Mortensen

Møllevænget 29, 5953 Tranekær 
tlf. 62 50 14 44 

engelsk, økonomi
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F1
sekretær Rita Fløe Møller
Vistorpvej 21, Grove, 7540 Haderup 
tlf. 97 14 32 59

BN 
lektor Birgit Nellemann 

Rugvænget 21 
tlf. 97 12 10 01 
dansk, historie 

N
lektor Henning Nielsen 
Bjørslevvej 4, 6933 Kibæk 
tlf. 97 19 16 07 
biologi

Inge Nielsen 
teknisk medhjælper 
Brændgårdvej 43 st. 

tlf. 97 22 42 53
NL
lektor Niels Linde Nielsen 
studievejleder
Danasvej 34 
tlf. 97 12 85 22 
geografi

Trine Struntze Nielsen
kontorelev
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SN
lektor Søren Nissen
Hans Egedesvej 30 
tlf. 97 22 39 38 
tysk, oldtidskundskab, dansk

BV
lektor Bent Vestergaard Olesen

Laubsvej 15 
tlf. 97 12 29 97

matematik, naturfag

JV
adjunkt JohnVestergaardOlesen
Spøttrupvej 30 
tlf. 97 26 93 60 
matematik, fysik

MO 
adjunkt Martin Olsen 

datavejleder 
Jemkilde 9 

tlf. 97 21 60 86 
datalogi, matematik 

AO
lektor Anne Overgaard 
Holmparken 3 
tlf. 97 22 50 85 
engelsk

BP
lektor Bjørn Pedersen

Storgårdvej 86 
tlf. 97 12 53 67
engelsk, fransk
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Ditte Pedersen 
kantineleder 
Milehøjen 10 
tlf. 97 26 96 02

Doris Thing Pedersen 
biblioteksassistent 
Frijsenborgvej 15 

tlf 97 26 73 04
JR
lektor Jørgen Rasmussen
Straussvej 19
tlf. 97 22 31 47
tysk, idræt

pedel Preben Salomonsen
H.P. Hansensvej 12 

tlf. 97 22 17 05
OS
studielektor Ordin Skjæveland
Børglumvej 32 
tlf.97 26 74 53 
historie, engelsk

BS 
kunstpædagog Beate Skov 

Ørre 
tlf. 97 13 60 94 

billedkunst
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lektor Erik Stabeil
Børglumvej 64 
tlf. 97 26 88 46
fysik, matematik

ES

AS 
lektor Anders Sørensen 

Serup Tinghøjvej 9, 8632 Lemming 
tlf. 86 85 53 85 
dansk, religion

S
lektor Ole Skovgaard Sørensen
Holmparken 7 
tlf. 97 22 58 69 
matematik, fysik, naturfag

LT 
adjunkt Lisbeth Thisted 

Flintebakken 112, 8240 Risskov 
tlf. 86 2190 26 

dansk 
T
lektor Hans Jørgen Thomsen 
Lavhedevej 34, 7500 Holstebro 
tlf. 97 40 37 50 
historie, religion

NT 
lektor Niels Henrik Thormann 

Fejerskovvej 10, Nr. Kollund 
samfundsfag, historie
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VP
lektor Tordis Vang-Pedersen 
Blomstervej 7, Skelhøje, 7470 Karup 
tlf. 86 66 14 95 
geografi

Ød

AW
adjunkt Anna Wilkens 

studievejleder 
Østerled 8, Snejbjerg 

tlf. 97 16 11 84 
tysk, religion

sekretær Ruth Ødgaard
Bellmansvej 7, Lind 
tlf. 97 12 77 62



Ferieplan

1993
Sommerferie.................: 19. juni - 3. august
Efterårsferie................... : 16. - 24. oktober
Juleferie.......................... : 23. december - 3. januar

1994
Vinterferie..............
Påskeferie...............
St. Bededag............  
Kr. Himmelfartsdag 
Pinseferie...............  
Sommerferie..........

: 12. - 20. februar
: 26. marts - 4. april
: 29. april
: 12. maj
: 21. - 23. maj
: 18. juni -

De nævnte dage medregnes i ferien.

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


