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Rektors velkomst

Søren B røndum

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 
gymnasiet vil du naturligvis møde en række forhold, der i begyndel
sen kan synes overvældende. Du skal lære nye kammerater at kende. 
Og du vil hurtigt stifte bekendtskab med nye fag, nye arbejdsformer 
og nye krav.
Du vil modtage tilbud om en meget kvalificeret undervisning og fag
lig vejledning fra faglærerne, og du vil modtage tilbud om almen og 
personlig vejledning og rådgivning fra studievejledeme. Du vil også 
få mulighed for at deltage i en række aktiviteter som elevråd, fælles
udvalg, aktivitetsudvalg, festudvalg, kor, big band, samspilsgrupper, 
idrætsudfoldelser, musical og meget, meget mere.
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 forudsætningen for, at din skoletilværelse vil blive præget af 
glæde og intensitet i hverdagen, er din egen aktive medleven.
Vi forventer nemlig 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 
indlæring. Vi forventer også deltagelse i hele skolens liv fra din side. 
Og dermed forventer vi også ansvarlighed og omsorg - både for de 
mennesker, du møder på skolen og for de bygninger og det materiel, 
skolen stiller til rådighed. Gode udfoldelsesmuligheder kræver, at vi 
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fungerer godt sammen. Hertil er gensidig hensyntagen og hjælpsom
hed en afgørende forudsætning.
Vi vil med dette introduktionshæfte gerne give dig nogle informatio
ner om gymnasiet, så din start mandag den 8. august 1994 bliver let
tere for dig. Vi har tilrettelagt de første dage på gymnasiet på en sådan 
måde, at du får en grundig indføring i de forskellige sider af gymnasi
ets daglige liv. Vi har dermed forsøgt at give dig og dine nye kamme
rater en god start på jeres gymnasietid.
Det er altid en meget stor glæde for os at kunne byde en ny årgang 
velkommen til Herning Gymnasium. Glade unge mennesker møder 
op den første dag med mod og lyst til at gå i gang med de mange 
udfordringer, en ny skoleform og de mange nye fag stiller jer overfor. 
En ny årgang giver skolen nyt liv. I de kommende tre år bliver livsfor
ståelse og livsholdning centrale begreber. Du vil opleve et nært sam
vær mellem unge mennesker på din egen alder, men også med lærere, 
der har forskellige erfaringer og holdninger.
Det er i dette møde mellem forskellige holdninger, at din personlig
hed bedst udfoldes. Gennem den åbenhed og dynamik, der præger 
vores hverdag, ønsker vi at fremme din dannelse som et åbent, alsi
digt og ansvarligt menneske. Vi ønsker, at din gymnasietid skal være 
en vigtig del af dit liv. Her udbygges kundskaber, indsigt og forståel
se, medmenneskelighed, respekt over for naturen og opmærksomhed 
over for omverdenen, Vi ønsker at skabe åbne og nysgerrige personer 
- og personligheder.
Jeg ønsker, at alle får en aktiv og levende tilværelse på Herning Gym
nasium. Velkommen til Herning Gymnasium.

Søren Brøndum
rektor
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Velkommen!

Velkommen kære l.g’er
Du har nu foretaget et valg, således at du tilbringer de næste 3 år af 
dit liv på Herning Gymnasium, hvor du i denne periode vil udvikle 
dig voldsomt på en række områder.
Meget hurtigt vil du opdage, at gymnasiet adskiller sig væsentligt 
fra din tidligere skole, idet at der på gymnasiet stilles større krav til 
den enkelte elev, så du selv er nødt til at tage initiativ til en række 
ting, arbejde selvstændigt og i det hele taget administrere dine egne 
ressourcer på en måde, som netop du finder rigtig. Naturligvis vil 
der også blive stillet store faglige krav til dig.
Alt dette lyder muligvis meget uoverskueligt og hårdt, men tag det 
blot som en udfordring. Mange elever opdager helt nye sider af dem 
selv gennem det daglige arbejde på gymnasiet. Generelt opfattes 
arbejdsformen meget positivt af eleverne.
Gymnasiet er meget andet end daglig skolegang og lektier. Her stil
les en række frivillige aktiviteter til din rådighed som f.eks. bands, 
skolekor, idræt (herunder også klasseturneringer), og selvfølgelig 
også de forskellige elevorganer. Sidst men ikke mindst afholder vi 
månedlige gymnasiefester.
Som sagt er gymnasiet fyldt med udfordringer, og jeg er overbevist 
om, at du hurtigt vil møde en masse nye mennesker, og her finde 
venner med hvem, du vil opleve uforglemmelige hytteture, studie
ture, ekskursioner, gymnasiefester og en række andre oplevelser.
Du vil i løbet af din gymnasietid finde venner og få minder for 
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resten af livet. Gamle elever husker stadig deres gymnasietid som de 
sjoveste og de bedste år af deres liv.
Så kære l.g’er - glæd dig!

Venlig hilsen

Janus Nothlev 
elevrådsformand



De første skoledage

Første skoledag (8. 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 je
res klasselærer og klassens to kontaktelever, som 
er ældre elever, der har lovet at hjælpejer den før
ste tid på skolen.
Der vil i løbet af formiddagen være en række akti
viteter, der har til formål at gøre jer kendt med 
skolen og lærerne.
Der bliver også udleveret bøge og skoleskema, og 
dagen slutter omkring kl. 12 med et lille trakte
ment i kantinen.

Hyttetur
På Herning Gymna
sium er der tradition 
for at lade en hyttetur 
indgå i modtagelsen af 
de nye elever i l.g.
I år kommer hyttetur- '
ene til at foregå i perioden 15.-19. august. I skal klassevis ud til en 
spejderhytte sammen med klasselæreren, en anden af klassens lærere 
og eventuelt kontakteleveme, 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 
sammenhold i klassen.
Der bliver opkrævet ca. 100 kr til dækning af maden.

(Øm frøer
Du har måske hørt, at de ældre ele
ver på Herning Gymnasium kalder 
en 1 .g’ er for frø.
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 1 .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 den
ne historie og derfor har noget andet i tankerne, når de måske en 
enkelt gang kalder jer 1 .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 1 .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 fællesområdet 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 op
slagstavlen: meddelelser fra elevforeninger, fra enkelte elever og fra 
idræts-, musik-, drama-, billedkunst- og designlærere. Der er også of
te nyt fra studievejlederne og meddelelser om fællesarangementer for 
hele skolen.
På gymnasiet foregår undervisningen i faglokaler, d.v.s., at 
undervisningen i matematik 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.
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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 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 såle
des i de første uger af 1 .g råd om bl.a. studie- og notatteknik. Senere i 
1 .g orienteres om de forskellige valgmuligheder i 2. og 3.g.
12.og 3.g gives der en ret uddannelses- og erhvervsorientering i klas
sen, således at alle skulle have de bedste muligheder for at vælge den 
rigtige uddannelse og det rette erhverv efter studentereksamen.
Det er også studievejlederens opgave at hjælpe og rådgive de elever, 
der henvender sig personligt på studievejlederens kontor. Du kan der
for henvende dig, hvis du har problemer i forbindelse med skolear-

Herning Gymnasiums studievejledere:
Kirsten Colstrup, Anette Højlund, Anna Wilkens og Niels Linde Nielsen
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bejdet.
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 1994 er:

Stipendium...........  1.983 kr
Studielån............... 1.534 kr

I den første ungdomsuddannelse får man altid støtte som hjemmebo
ende, uanset om man bor hjemme eller er udeboende. Der er dog und
tagelser fra denne regel, f.eks. hvis ens forældre bor mere end 20 km 
fra gymnasiet, og man derfor flytter hjemmefra (man kan i så fald få 
op til 3.469 kr pr måned).
Indtil måneden efter, at du er fyldt 19 år, er støtten afhængig af dine 
forældres økonomiske forhold. Man anvender ved beregningen for
ældrenes samlede personlige indkomst for 1992 plus deres positive 
(netto) kapitalindkomst for 1993. Støtten til 18 årige er maksimalt 
1.983 kr/måned, hvis forældreindkomsten er 190.566 kr og derunder.
Du må selv højst tjene 3.469 kr pr måned (i gennemsnit), uden at der 
bliver trukket i din SU.



Specielt til forældrene

Forældrearrangementer
Det er vigtigt for gymnasiet, at forældrene bliver holdt ordentligt ori
enteret om deres børns skolegang og om forhold på skolen i alminde
lighed.
Allerede i september inviteres forældrene til 1 .g-eleverne klasse vis 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 studievej
lederen, 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 drama
tisk værk, f.eks. en musical. Der er denne aften også mulighed for 
samtaler med faglærerne. På dette tidspunkt er en del af eleverne ble
vet 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 traditi
onsrige 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 klas
sens studievejleder og til de enkelte lærere.

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

Som elev på Herning Gymnasium har du altid, ligesom alle andre 
aktive mennesker, ret til at være med til at sætte dit præg på skolen og 
dens 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 an
den side også drøfte en lang række spørgsmål med elevrådet. Derfor 
er det almindeligt, at rektor løbende informerer elevrådsformanden 
om planlagte initiativer, ligesom elevrådsformanden refererer indhol
det af elevrådsmøderne til rektor.
Ud over ovenstående direkte indflydelse er elevrådet repræsenteret i 
en række organer med forskellige funktioner.
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Bestyrelsen
I bestyrelsen har eleverne to pladser. Der sidder desuden repræsen
tanter for Ringkøbing Amtsråd, forældrene, lærerne og de øvrige an
satte.
Bestyrelsen skal efter indstilling fra rektor afgøre hvor mange penge, 
der skal sættes af til skolens enkelte konti, og det er bestyrelsen, der 
fastlægger, 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 opgaver med tilknytning til skolen.

Fællesudvalget
Fællesudvalgets vigtigste opgave er geimem gensidig information og 
forhandlinger at fremme samarbejdet mellem lærere og elever, og det 
vil være naturligt, at man her følger eventuelle diskussioner fra besty
relsesmøderne op.
Fællesudvalget får også mulighed for at medvirke ved udarbejdelsen 
af forslaget til fordeling af budgettet for elevaktiviteter. Og så er det 
fællesudvalget, der løbende rådgiver vedrørende kantinedriften samt 
godkender 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 rek
tor, 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 seks gange om året. I redak
tionen sidder der elever, to lærere 
samt en informationskoordinator ud
peget af rektor.
Hjejlen skal gerne være et blad, 
hvor elever, lærere og andre men
nesker med interesse for gymnasiet 
kan deltage med indlæg om stort og 

Org.

småt. Debatten må gerne dreje sig om, hvordan man kan gøre en 
god skole bedre, og du må gerne deltage i denne debat!

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 efterårshalv
året eller gøre eleverne bekendt med en sådan plan. For de 
senere faser i undervisningen gælder, at læreren og elever
ne 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 me
ninger 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 elevrådet 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 
orientere 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.

Målsætningsdag
Den 1. september skal alle elever diskutere, hvad der er deres hold
ning til Herning Gymnasium. Dagen starter med en diskussion i klas
serne, hvorefter alle elever over tre timer skal skrive et essay om de
res forventninger, opfattelse af og krav til Herning Gymnasium. Man 
kan f.eks. tænke sig, at 1 .g-eleveme kunne få spørgsmålet:

Hvilke forventninger havde du til Herning Gymnasium 
inden du kom?
Hvordan oplevede du skolen ?

Baggrunden for hele arrangementet er, at alle, elever og lærere, bliver 
mere opmærksomme og bevidste om, hvad der bør være målsætnin
gen for Herning Gymnasium. Betingelsen for en ordentlig diskussion 
er din og de andre elevers aktive medvirken.
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Poul Nyrup Rasmussen besøgte gymnasiet efteråret 1993. Elevrådet fik 
statsministeren til at klippe den røde tråd over ind til det nye elevrum.

I sidste skoleår opførtes »Tiggeroperaen« i et samarbejde mellem elever 
og lærere. Et tilsvarende kreativt projekt kan også forventes gennemført i 
dette skoleår.



ÆB (Æ Bindstouw)

Æ Bindstouw, måske bedre ! 
kendt som ÆB, er bare en af 
Herning Gymnasiums man
ge aktiviteter. ÆB er en kul
turel forening, der slog sine 
rødder helt tilbage i 1926 og 
har i alle disse år haft til op
gave at opfylde gymnasie
elevernes behov for fester, 
cafeer m. m.
Som elev på Herning Gymnasium er du automa
tisk medlem af ÆB og har dermed adgang til alle 
res arrangementer. Ønsker du at få indflydelse på ÆB’s 
arbejde, kan du møde op på generalforsamlingerne. Her har du mu
lighed for at give netop din mening om ÆB’s arbejde til kende og 
komme med evt. nye ideer.
Hvis du finder interesse for ÆB, og du er frisk til at gi’ den en skalle 
når der skal festes, så har du altså også mulighed for at blive medlem 
af ÆB’s bestyrelse ved at møde op til en af de førnævnte generalfor
samlinger. Bestyrelsen består af 12 elever, som står for alt det prakti
ske ved festerne såsom indkøb, salg af øl, valg af musik o.s.v., og 
sammen får vi en masse gode uforglemmelige oplevelser, udfordrin
ger samt kammerater.
ÆB skal som sagt arrangere skolens fester, og heriblandt er der gode 
traditionsrige fester, som er et tilløbsstykke år efter år. Vi kan nævne 
1 .g-festen (Frøfesten), julebal og studenterbal (studebal), men derud
over er der også 60’er-fester, karneval og andre fester, hvor piger 
møder drenge, og drenge møder piger. Til vores fester er der tradition 
for live-bands, og vi kan bl.a. nævne DAD, The Sandmen og Inside 
The Whale.
Årets første fest er traditionen tro Frøfesten, som udelukkende er en 
fest for jer, når I kommer hjem fra en forhåbentlig god hyttetur. 
Velkommen på Herning Gymnasium og på gensyn til Frøfesten.

Mette Maibom 3.v
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DKS/KFS
Danmarks Kristelige Gymna
siastbevægelse/ Kristeligt For
bund for Studerende.
Vi er en gruppe unge kristne, 
som mødes i spisefrikvarteret 
mandag og onsdag i lokale 
408 for at diskutere forskellige 
emner og holde andagt. Af og
til finder vi også på noget i fritiden, og i starten af skoleåret har vi 
planer om en weekend-ry ste-sammen-tur.
Vort hovedformål er, at vi som unge studerende på HG har et kristent 
fællesskab, hvor alle, der har lyst - kristne som ikke kristne - kan 
mødes.
Be there!!!

ElsePlatz, 3.t



Andre aktiviteter

Idræt
Efter skoletid er der mulighed 
for på frivillig basis at be
skæftige 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 
klasseturneringer, hvor idrætsholdene dyster med hinanden på hold
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bestående af både piger og drenge. Endvidere deltager skolen i gym- 
nasieturneringer på landsplan, og desuden er der mellem regionens 
gymnasier indledt et samarbejde om alternative aktiviteter.
Idrætslærerne orienterer nærmere om ovenstående, når undervisnin
gen er kommet i gang, og du er selvfølgelig også altid velkommen til 
at spørge.

Korsang
Skolekoret er for den sanggla
de, som ønsker at dyrke sang 
og kammeratskab ud over det, 
som lader sig praktisere inden 
for skemaet. Skolekoret er ik
ke kun for den øvede sanger;
betingelsen 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 Niels Bay eller Katrine Hansen.

Almost Bigband
Hver onsdag eftermiddag øver Herning Gymna
siums Bigband. På grund af størrelsen kalder 
man sig (endnu) Almost Bigband.
Repertoiret tager udgangspunkt i traditionel big- 
bandmusik, som man kender det fra Count Basi- 
es berømte orkster, men man er åben over for 
andre genrer. Bandet bliver brugt meget f.eks. i 
forbindelse med opførelse af musicals.
Gymnasiet råder over blæserinstrumenter, som 
kan lånes. Hvis du er interesseret i at deltage, 
kan du henvende dig til Birte Flethøj Ege.
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Aktivitetsdag

“Verden omkring os” er emnet for den aktivitetsdag, som foregår 
fredag den 23. september. Du får mulighed for at vælge mellem en 
lang række forskellige aktiviteter, f.eks.:

Rumforskning 

Folklore 

Musik 
Cafér 

Foto 
Forurening 

Tableauer 

Skak 

Qigong 

Rapelling

Miljø

Akrobatik

Mavedans 

Klatring 
Skrækcafé

Afrikanske trommer 

Grafisk værksted 

Teatersminkning 

Amerikansk fodbold 

Dungeons & Dragons

På hytteturen får du udleveret en oversigt over alle aktiviteterne, og 
du skal også her foretage dit valg af aktivitet.
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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 sko
lens bøger kan hjemlånes af eleverne, 
men det gælder dog ikke håndbøger og 
opslagsværker.
Når du skal låne en bog, henvender du 
dig til biblioteksassistent Doris Peder
sen, som vil hjælpe dig med at udfylde 
det nødvendige. Dit ID-kort (se afsnit
tet om dette på side 29) fungerer som 
lånerkort. Lånetiden er normalt en måned.
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 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 Ordbøger i omfang som Gyldendals røde ordbø- :i'
ger: Engelsk-Dansk, Dansk-Engelsk H Cp

Tysk Ordbøger i omfang som Gyldendals røde ordbø- ----- 
ger: Tysk-Dansk, Dansk-Tysk ' -7-^

Matematiske elever skal i følgende fag selv indkøbe?

samt et af følgende sprog

Dansk Nudansk ordbog (Politiken), 1- eller 2-bindsud- 
gaven \

Engelsk Ordbøger i omfang som Gyldendals røde ord- v*T Æ f 
bøger: Engelsk-Dansk, Dansk-Engelsk aCq p/

I matematik skal man selv købe godkendt lommeregner.

Tysk Ordbøger i omfang som Gyldendals røde ordbøger:
Tysk-Dansk, Dansk-Tysk

Fransk Ordbøger i omfang som Gyldendals røde ordbøger: 
Fransk-Dansk, Dansk-Fransk

Spansk Ordbøger i omfang som Gyldendals røde ordbøger:
Spansk-Dansk, Dansk-Spansk

Du skal indbinde de bøger, som skolen gratis 
udleverer til dig, og du skal endvidere skri

ve navn, klasse og årstal i dem. Hvis en 
bog bliver borte eller udsat for urime

lig ødelæggelse, har du erstatnings
pligt. Hvis du er utilfreds med en 

bogs tilstand, kan du henvende 
dig mellem 1050 og 1115 i 

bogkælderen (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 parkerings
pladsen inden for de afmærkede felter. Knallertmotoreme skal stop
pes ved nedkørslen til cykelkælderen og må først startes igen, når 
knallerten er overjorden.

EDB
Vi har på Herning Gymnasium 
PC’ere med printere. På ma
skinernes harddiske ligger pro
grammer som f.eks. Word 6.0, 
Excel 5.0, WordPerfect 5.1. 
Maskinerne skal først og frem
mest 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-lokaleme kan du se de nærmere regler for brug af maskiner og 
lokale. Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til en af datavej- 
ledeme, Claus Gregersen eller Martin Olsen.
Mangler du disketter, kan de købes på kontoret.

Ekskursioner/studieture
I din gymnasietid vil du uden tvivl komme til at deltage i en eller flere 
ekskursioner/studietu
re. Ekskursioner er ik
ke obligatoriske i noget 
fag, men der er tradi
tion for at afholde dem 
i en række fag.
Ved indenlandske eks
kursioner dækker gym
nasiet transportomkost
ninger, men der skal
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ved flerdagesekskursioner regnes med en mindre udgift til hver elev 
til kost og logi.
Ved ekskursioner, der går til udlandet, f.eks. Frankrig, Italien, 
Grækenland 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 Duborg- 
skolen i Flensborg, med VII gymnasium, Krakow i Polen og med 
Mentaskolinn Akureyri på Island.
Alle ekskursioner har tilknytning til et eller flere af gymnasiets fag, 
og det faglige arbejde i forbindelse med 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 an
søgning til rektor for eventuelt at kunne få et tilskud. Der bliver i 
hvert tilfælde foretaget en vurdering af behovet, og derfor skal ansøg
ningen være begrundet i et særligt behov for støtte.

Fritagelse for undervisning
Det tillades kun i særlige tilfælde, at eleverne får lov til at forsømme 
undervisningen. Hvis du vil anmode om fritagelse, skal du henvende 
dig til kontoret og tale med rektor eller inspektor.
Lægekonsultationer, tandlægebesøg og køretimer skal lægges uden 
for skoletiden og er ikke gyldig grund til at forsømme.

Fællessamling
Hver tirsdag fra kl. 9.45 er der en fællessam
ling for hele gymnasiet; den vil typisk vare 
15-20 minutter.
Her er der mulighed for at give informatio
ner af fælles interesse for eleverne, og der er 
efterhånden udviklet en tradition for, at 
klasser eller hold på skift optræder med et 
nummer af en eller anden art. Der er også
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mulighed for, at enkelte elever eller klasser kan bruge formiddags
samlingen til at fortælle hele skolen om en fælles oplevelse, f.eks. en 
studietur.

erGie
Skolen har ikke noget ansvar for glemte 

sager. Trøjer, vanter etc. samles i 
kælderen under 100-gangen.

Måske kan du være hel
dig at finde dine tab- 
e sager der.

Tabte punge, ure og 
andre værdigenstan
de 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.

Klasselærer
På Herning Gymnasium har hver klasse en klasselærer, som kan min
de lidt om den klasselærer, som du kender fra Folkeskolen.
Klasselæreren har som særlig opgave at sørge for, at klassen som hel
hed fungerer bedst mulig. Det er således klasselæreren, der forsøger 
at koordinere elevernes arbejdsbyrde, og det er hende/ham, der i be
grænset omfang afholder klassens time, hvis der er behov for det.
Når du har været nødt til at forsømme undervisningen, skal du afleve
re en forsømmelsesblanket - som du får på kontoret - til din klasselæ
rer.
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Kopiering
Ønsker du at kopiere til privatforbrug kan du benytte kopimaskinen 
i bogkælderen. Du kan her mellem 1050-l 115 købe et magnetkort til 
maskinen. Det koster 50 kr for 100 kopier.

Læreres fravær
Når lærere er fraværende på grund af 
sygdom, ekskursioner eller lignende, 
kan der ske ændringer i klassens skema. 
Skemaændringer bliver slået op på kon
torets opslagstavle lige inden for hoved
indgangen. Kontoret forsøger altid at 
skaffe vikar eller materiale til selvstæn
digt arbejde, så aflysninger af timer i vi
dest muligt omfang undgås.
Hvis en lærer ikke møder op ved timens 
begyndelse, skal kontoret kontaktes.

Mødepligt
Der er mødepligt i gymnasiet samt pligt til at aflevere skriftlige op
gaver. Baggrunden for mødepligten er, at eleverne ikke skal til stu
dentereksamen i alle fag og heller ikke skal opgive alt det gen
nemgåede 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 er væsentligt større end 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.
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Nøgler
Der er i fællesområdet et lille skab til hver elev, der 
ønsker det. Nøgler til skabene udleveres efter nær
mere besked til eleverne i 1 .g ved skoleårets begyn
delse. Du skal betale et depositum på 100 kr. for at få 
en nøgle, og hvis du mister denne, bortfalder deposi
tum. Nøglen skal afleveres, når du går ud af skolen. 
Al henvendelse om nøgler og skabe skal ske til bog
kælderen mellem 10.50-l 1.15.

Oprydning
Det er en selvfølge, at du rydder op efter dig over
alt 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 sid- | J
ste time skal stolene sættes op under bordene, ’ 
for at rengøringspersonalet nemmere kan kom- 
me til at gøre ordentligt rent.
Langt de fleste elever har den indstilling, at de skal 
rydde op efter sig selv. Men nogle få er desværre i stand til på kort tid 
at få Herning Gymnasium til at ligne “Jerusalems Ødelæggelse Af 
hensyn til dem har det været nødvendigt at indføre en oprydningsord
ning, hvor klasserne på skift skal være parate til at rydde op i Fælles
området.

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 studievejleder og oplyse dette. Der kan da eventuelt gives 
supplerende undervisning.
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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 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 Sti
pendiefond, Herning Gymnasiums Jubilæumsstipendiefond, Murer
mester Bangs Legat, Købmand Anker Pallesens Studielegat og Tand
læge 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.

Sygemelding/
Sygeundervisning
Hvis du på grund af sygdom har 
måttet forsømme undervisningen, 
skal du den første skoledag efter for
sømmelsen hente en sygeseddel på
kontoret, hvorpå du skal angive syg-
dommens art og varighed. Den ud- 
fyldte blanket afleveres til din klas
selærer. Seddelen skal være underskrevet af dine forældre eller vær
ge. 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. Kontakt din studie
vejleder.



Udvekslingsstudent
Hvert år får skolen besøg af studeren
de fra USA, Canada, Australien eller 
andre lande. De bliver optaget i en fa
milie 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.

Årsprøver
Sidst i maj måned skal alle 1. og 2.g’ere til skriftlige årsprøver. 11 .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 toårige højniveaufag (samfundsfag, 
biologi, musik og matematik for sproglige).
I 1. og 2.g afholdes der hvert år desuden 3 mundtlige prøver eller 
eksaminer.





Gymnasiets medarbejdere

AA 
lektor Anne Albinus 
Golfparken 3 
tlf. 97 21 60 61 
fransk

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, erhvervs
økonomi

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 

Monradsgade 42 
tlf. 97 12 57 62 

dansk, idræt

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

LB 
lektor Lise Merete Bliithgen 

Ahavevej 24, 8600 Silkeborg 
tlf. 86 82 07 79 

historie, engelsk, spansk 
OB
lektor Ole Brixen
Th. Nielsensgade 42 
tlf. 97 22 56 42 
matematik, fysik

SB 
rektor Søren Brøndum 

Finsensgade 7 
tlf. 97 21 40 30

samfundsfag, geografi, erhvervsøkonomi

36



EB
lektor Erik Bøegh 
inspektor
Virkelystvej 2, 7550 Sørvad 
tlf. 97 43 85 59 
dansk, latin, oldtidskundskab

ÅC 
lektor Vagn Åge Christensen 

Herregårdsparken 3 
tlf. 97 22 32 56

historie, oldtidskundskab

KC 
lektorKaren Else Christoffersen 
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

SD
lektor Stig Di ns en
Snerlens Kvarter 8 
tlf. 97 21 51 33 
engelsk, fransk

BE 
adjunkt Birte Flethøj Ege 
Rønneallé 161, 7451 Sunds 

tlf. 97 14 19 01 
musik, engelsk
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SE
adjunkt Steen Ellemose
Sinding Hedevej 39, 8600 Silkeborg 
tlf. 86 86 73 04

lektor Niels Fiil
A.P. Møllersvej 12
tlf. 97 22 13 40
matematik, kemi, naturfag

UF 
adjunkt Ulrik Frank 

Rørbækvej 21, 7361 Ejstrupholm 
tlf. 75 77 10 08 

dansk, musik
CG
lektor Claus Gregersen 
datavejleder
A.P. Møllersvej 14
tlf. 97 21 14 14
matematik, fysik, datalogi, naturfag

JH
adjunkt Jens Jørgen Hansen 

Sjællandsgade 124, 8000 Arhus C 
tlf. 86 18 45 84 

fysik, matematik
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KB

musik, dansk

adjunkt Katrine Bruno Hansen 
Vilhelm Bergsøes Vej 13,8000 Århus C 
tlf. 86 16 10 23

kontorelev 
Lone Juulsgaard Hansen

Enghavevej 33

SH
adjunkt Susanne Hansen
Sinding Hedevej 39, 8600 Silkeborg 
tlf. 86 86 73 04 
kemi, biologi

lektor Jens Hostrup 
Grønbjergvej 26, 6971 Spjald 
tlf. 97 38 41 38 
engelsk, tysk

KH 
adjunkt Kristian Holst 

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

kemi, fysik, naturfag
H

AH 
adjunkt Annette Koldkjær Højlund 

studievejleder 
Vestergade 36, 8600 Silkeborg 

tlf. 86 82 02 92 
dansk, dramatik
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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, Arnborg 
tlf. 97 14 97 15 
tysk, billedkunst

PJ 
adjunkt Peter Lundby Jensen 
Erik Bøghsvej 10, 8230 Åbyhøj 

tlf. 86 25 29 75 
samfundsfag, musik

VJ
lektor Sten Visti Jensen
Østre Kirkevej 38 
tlf. 97 22 21 42 
dansk, oldtidskundskab, filosofi

SJ 
adj unktSvewrf FodgaardJensen 
Fjældevænget 124, 8210 Århus V 

tlf. 86 15 88 13 
latin, oldtidskundskab
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Ruth Johansen
kantinemedhjælper
Vivaldisvej 17 
tlf. 97 22 03 01

JJ
adjunkt Jens Jørgensen 

Blomstervænget 10,6950Ringkjøbing 
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

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
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pedel Peder Kristensen 
Gisselfeldvej 73
telf. 97 26 86 02

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

EM
lektor Eva Mose Larsen 
Mindegade 17B 
tlf. 97 12 28 35 
dansk

LK 
adjunkt LasseVaad Kristensen 

Fredericiavej 65,7100 Vejle 
idræt

BL 
adjunkt Bo Esbjørn Larsen 

Rossinisvej 13 
tlf. 97 22 51 91 

billedkunst, historie, design

PL 
lektor Peter Lenler-Eriksen 
Agårdsvej 31, 7480 Vildbjerg 

tlf. 97 13 19 95 
biologi
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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, 8620 Kjellerup 
tlf. 86 88 26 95 
matematik, naturfag

adjunkt Anna Lise Mortensen 
Vejlevej 53 

8766 Nr. Snede 
tlf. 75 77 02 21 

psykologi
RM
adjunkt Randi Monrad Mortensen
Hjejlevej 85, 7451 Sunds 
tlf. 97 14 40 57 
engelsk, økonomi

F1 
sekretær Rita Fløe Møller 

Vistorpvej 21, Grove, 7540 Haderup 
tlf. 97 14 32 59
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BN
lektor Birgit Nellemann 
Rugvænget21
tlf. 97 12 10 01
dansk, historie

tlf. 97 19 16 07 
biologi

Inge Nielsen
teknisk medhjælper 
Mylius Erichsensvej 31 
tlf. 97 22 42 53

NL 
lektor Niels Linde Nielsen 

studievejleder 
Danasvej 34 

tlf. 97 12 85 22 
geografi

SN
lektor Søren Nissen
Hans Egedes vej 30 
tlf. 97 22 39 38 
tysk, oldtidskundskab, dansk

BV 
lektor Bent VestergaardOlesen 

Laubsvej 15 
tlf. 97 12 29 97 

matematik, naturfag
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JV
adjunkt John Vestergaard Olesen
Nørholmvej 27 
tlf. 97 12 56 60 
matematik, fysik

MO 
adjunkt Martin Olsen 

datavejleder 
Jernkilde 9 

tlf. 97 21 60 86 
datalogi, matematik

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

Ditte Pedersen 
kantineleder 
Milehøjen 10 
tlf. 97 26 96 02

Doris Thing Pedersen 
biblioteksassistent 
Frijsenborgvej 15 

tlf 97 26 73 04

BP 
lektor Bjørn Pedersen 

H.C. Ørstedvej 21 
tlf. 97 12 53 67 
engelsk, fransk
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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
Børglum vej 32
tlf.97 26 74 53
historie, engelsk

BS 
kunstpædagog Beate Skov 

Ørre 
tlf.97 13 60 94 

billedkunst

ES
lektor Erik Stabeli
Børglumvej 64 
tlf. 97 26 88 46 
fysik, matematik

AS 
lektor Anders Sørensen 

Serup Tinghøjvej 9, 8632 Lemming 
tlf. 86 85 53 85 
dansk, religion
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s
lektor OleSkovgaardSørensen
Holmparken 7 
tlf. 97 22 58 69 
matematik, fysik, naturfag

LT
adjunkt Lisbeth Thisted 

Flintebakken 112, 8240 Risskov 
tlf. 86 21 90 26

dansk

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

lektor Niels Henrik Thormann 
Fejerskovvej 10, Nr. Kollund 

samfundsfag, historie

NT

VP
lektor Tordis Vang-Pedersen 
Blomstervej 7, 7470 Karup 
tlf. 86 66 14 95 
geografi

tysk, religion

AW 
adjunkt Anna Wilkens 

studievejleder 
Østerled 8, Snejbjerg 

tlf. 97 16 11 84
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Ød
sekretær Ruth Ødgaard
Bellmansvej 7, Lind 
tif. 97 12 77 62

BØ 
lærer Birgit Østergaard 

Flugten 8, 5500 Middelfart 
Idræt



Ferieplan

1994
Sommerferie................
Fridag til deltagelse i 
»Operation Dagsværk« :
Fridag........................... :
Efterårsferie ................
Juleferie......................

: 18. juni - 7. august

10. november
11. november

: 15. - 23. oktober
: 22. december - 2. januar

1995
Vinterferie .................... : 11. - 19. februar
Påskeferie..................... : 8. - 18. april
St. Bededag................. : 12. maj
Kr. Himmelfartsdag ... : 25. maj
Pinseferie....................... : 3. - 5. juni
Sommerferie................: 24. 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


