
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


Herning Gymnasium

Information 97/98



Herning Gymnasium
Telefon: 972210 66
Telefax: 97 22 44 80

Kontortid alle skoledage fra 930 - 1300

Studievejledere:
Kirsten Colstrup (C): 1 .b, 1 .d, 2.b,2.y, 3.b, 3.t..

Annette Koldkjær Høj lund (AH): l.c, l.y,2.a,2.x,3.a,3.z.

Niels Linde Nielsen (NL): l.t, l.z,2.c,2.t, 3.x, 3.d.

Anna Wilkens (AW): 1 .a, 1 ,u, 2.d, 2.u, 3.c, 3.u, 3.y.

Studievej lederne træffes dagligt mellem 1000- 1 130.
Telefon: 97 22 49 77, lok. 27 (C og AH), lok. 25 (NL og AW).

Indhold:
Rektors velkomst.......................................................................................side 2.
Specielt for 1 .g'ere.....................................................................................side 4.
HG håndbog....................................................................................................side 10.
Målsætning 97.................................................................................................side 29.
Hvad sker der på HG i 97/98?.................................................................. side 31.
HG's ansatte..................................................................................................... side 32.

Redaktion:

Vibeke Erhardtsen 
Marianne Birkmose

Foto: Steen Noer Madsen



HG information 1997 -1

Velkommen 
til

Herning 
Gymnasium



-2

Rektors velkomst

Kære nye elev.
Det er med fornøjelse, at jeg hermed kan 
byde dig velkommen til et nyt, spændende 
og lærerigt år på Herning Gymnasium.

Søren Brøndum

De mange nye ansigter, der 
møder op den første dag med 
mod og lyst til at gå i gang 
med de udfordringer, en ny 
skoleform og de mange, nye 
fag stiller, er en berigelse for 
os alle. En ny årgang giver 
skolen nyt liv.

I gymnasiet er livsforståelse 
og livsholdning centrale 
begreber. I de kommende år 
vil du opleve et nært samvær 
mellem 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 
personlighed udfoldes. Gen
nem det frisind, 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 udbyg
ges kundskaber, indsigt og 
forståelse, medmenneskelig
hed, respekt over for naturen 
og opmærksomhed over for 
omverdenen. Vi ønsker på 
den måde at bidrage til, at du 
bliver et åbent og nysgerrigt 
menneske.

Jeg forudsætter, at du har 
valgt gymnasiet, fordi du har 
ønsket at få en kvalificeret 
undervisning . Du har forhå
bentlig store forventninger, 
som vi vil bestræbe os på at 
leve op til. Vi ønsker at give 
dig en god og inspirerende 
undervisning, der kan føre 
frem til studentereksamen om 
tre år.

Men forudsætningen for, at din 
skoletilværelse vil blive præget 
af glæde og intensitet i hver
dagen, er din egen aktive 
medleven.
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Vi forventer nemlig noget af 
dig. Vi stiller faglige og per
sonlige krav til dig.
Det er naturligvis lærerens 
ansvar at leve op til 
undervisningsbekendt
gørelsens krav - men det er 
dit ansvar at vise, at du har 
vilje til at bruge tid og energi 
på læreprocessen.

Jeg forventer også meget af 
dig uden for undervisningen. 
Gymnasietiden er ikke blot 
faglig undervisning og indlæ
ring. Jeg forventer således din 
deltagelse i hele skolens liv. 
Dermed forventer jeg også 
ansvarlighed og omsorg - både 
for de mennesker, du møder 
på skolen (kammerater og 
personale) og for de bygninger 
og det materiel, skolen stiller 
til rådighed.
Gode udfoldelsesmuligheder 
kræver, at vi fungerer godt 
sammen. Gensidig hensynta
gen og hjælpsomhed er en 
afgørende forudsætning.

Jeg vil også opfordre dig til at 
tage del i skolens demokrati
ske liv. Deltagelse heri kan gå 
fra almindelig interesse for 
elevdemokratiet i klassen, 
over debatindlæg på fælles
samlinger og skoleblade til 

deltagelse i elevråd, i elever
nes ÆB-festudvalg og i 
skolens PUMA-udvalg, der er 
med til at træffe beslutninger, 
der i høj grad angår dig.

Så vil du naturligvis også få 
mulighed for at deltage i en 
række aktiviteter, som du kan 
læse om andetsteds.
Det drejer sig om 
gymnasiekoret, samspils
grupper, idrætsudfoldelse, 
musical og meget, meget 
mere.

Vi vil med dette skrift give dig 
nogle informationer om 
gymnasiet, så det kommende 
skoleår, der starter tirsdag den 
5. august 1997, bliver lettere 
for dig.
Vi har tilrettelagt den første 
dag på gymnasiet på en sådan 
måde, at du får lejlighed til at 
møde alle dine lærere.

Jeg ønsker for dig, at du får 
en aktiv og levende tilværelse 
på Herning Gymnasium i de 
kommende skoleår, så din 
selvtillid og lærelyst styrkes.

Velkommen til Herning Gym
nasium.

Søren Brøndum 
rektor
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SPECIELT FOR

I.g'ere

Skolens indretning

Når du kommer ind ad hovedindgan
gen, ser du et stort rum foran dig med 
borde og sofaer. Det er fællesområdet. 
I venstre side af fællesområdet fører 
døre ind til festsalen og længere henne 
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 elev
foreninger, fra enkelte elever og fra 
idræts-, musik-, drama-, billedkunst- 
og designlærere.

Der er også ofte nyt fra studievejleder
ne og fra skolens øvrige lærere.

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 num
mer.

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 
er i øvrigt et historielokale.
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Plan over skolen
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Velkommen kære I.g’er

Du har nu foretaget et valg, 
således at du tilbringer de næste 
3 år af dit liv på Herning Gymna
sium, hvor du i denne periode vil 
udvikle dig voldsomt på en række 
områder.
Meget hurtigt vil du opdage, at 
gymnasiet adskiller sig væsent
ligt fra din tidligere skole, idet 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 
stilles en række frivillige aktivite
ter til din rådighed som f.eks. 
bands, skolekor, idræt (herunder 
også klasseturneringer), og 
selvfølgelig også de forskellige 
elevorganer.
Sidst men ikke mindst afholder vi 
ofte 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, 
studieture, ekskursioner, 
gymnasiefester og en række 
andre oplevelser.

Du vil i løbet af din gymnasietid 
finde venner og få minder for 
resten aflivet. Gamle elever 
husker stadig deres gymnasietid 
som de sjoveste og de bedste år 
af deres liv.
Så kære 1 .g’er - glæd dig!

Elevrådet.
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Første skoledag, 5. august
Klokken 8.05 skal du møde i festsalen. I løbet af dagen møder du lærere 
fra din klasse, som via en række aktiviteter vil gøre dig bekendt med en 
række forhold vedrørende skolen.
Der bliver også udleveret bøger og skoleskema denne dag. Dagen slut
ter klokken 11.30 efter et traktement i kantinen.

Fjerde skoledag, 8. august
bryder vi skemaet op og laver en række faglige og kreative aktiviteter, så 
du bl.a. også møder "frøer" fra de øvrige klasser.
Din klasselærer vil fortælle mere om dagen.

Hyttetur
På Herning Gymnasium er der tradition for, at 1 .g'eme klassevis tager på 
en hyttetur. Hytteturen foregår i år i uge 36. Den vil din klasselærer også 
fortælle mere om.

frøer
Du har måske hørt, at de ældre elever på Herning 
Gymnasium kalder en 1 .g’er forfrø.
Nu kan man jo forstå to ting ved ordet frø. Det 
kan være en frø, som hopper rundt ved vandhul
ler, 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’eme for frø, tænkte på de frø, man sår. 
Hendes tanke var, at når du og dine klassekam
merater 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 ikkå& 
kender denne historie og derfor har noget andet i 
tankerne, når de måske en enkelt gang kalder jer 
1 .g’ere forfrøer, 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 ^oxfrøer...
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Mads Brandstrup, 
afgået elevråds
formand.

Elevrådet

Som elev på Herning Gymnasium 
har du altid, ligesom alle andre ak
tive mennesker, ret til at være med 
til at sætte dit præg på skolen og 
dens liv. Aktive, engagerede ele
ver har i realiteten stor indflydelse, 
for har man noget på hjerte, der 
gavner helheden, vil der altid være 
lydhørhed.
Elever har indflydelse på undervis
ningen og på de organer på sko
len, hvor eleverne direkte har re
præsentanter, fordi de er elever.

Elevrådet fungerer som talerør for 
eleverne, hvorved elevernes me
ninger manifesteres over for rek
tor og lærerne.
Elevrådet består af en repræsentant 
fra hver klasse, som har pligt til at 
komme til møderne og er forplig
tet 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 vælger repræsentanter til 
PUMA-udvalgene, hvor eleverne 
sidder som ligeværdige medlem
mer sammen med lærere og 

TAP'ere. Rektor kan også bede 
elevrådet om at tage stilling til et 
relevant emne, ligesom elevråds
formanden sørger for at orientere 
rektor om elevrådets arbejde.
Elevrådet varetager elevernes in
teresser, og har du lyst, tid og evne 
til at arbejde for elevernes sag, så 
er elevrådet lige noget for dig.

Klasseteams 
På HG har vi lærerteam i 1 .g. Dvs, 
tre lærere, der får speciel tilknyt
ning til en klasse i stedet for kun 
en klasselærer. Vi håber disse tre 
lærere kan være medvirkende til 
at give en god overgang til gym
nasiet og dets verden.
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Studievejlederne

På gymnasiet er der fire studievej
ledere, og hver klasse har sin egen 
studievejleder i alle 3 år. Studie- 
vejledeme er almindelige lærere, der 
også underviser på gymnasiet, men 
som har gennemført en efteruddan
nelse som vejledere.
Vejledningen deles op i en kollek
tiv vejledning i klasserne og en in
dividuel vejledning.
I den kollektive vejledning holder 
studievej lederne nogle timer, hvor 
vi bl.a. gennemgår notatteknik og 
arbejdsvaner, valgfag, SU-regler, 
eksamen, videregående uddannel
ser etc.
Desuden vil studievejlederen invi
tere hver enkelt elev i 1 .g til en sam
tale i oktober/november for at høre, 
hvordan du trives på skolen, hvor

dan overgangen fra folkeskole til 
gymnasium er forløbet, og hvordan 
det går med din arbejdstilrettelæg
gelse. I 3.g tilbyder vi også hver 
enkelt elev en fremtidssamtale om 
planer fortiden efter eksamen.
Derudover kan du uden videre 
henvende dig til din studievejleder 
i træffetiden, eller du kan anmode 
om en samtale på et andet tids
punkt. Du vil altid kunne træffe én 
af studievejledeme i 3.- 4. time; 
også i hultimen, samt i formiddags
frikvarteret.
Vi har et stort materiale både ved
rørende videregående uddannelser 
og ophold i udlandet - det uddeler 
vi/låner vi ud, og det er vigtigt, at 
du selv er aktiv i tilrettelæggelse 
og gennemførelse af dine planer. 
Vi er altså vejledere, men kommer 
ikke med færdige løsninger.

ID-kort
Alle elever får et ID-kort med bil
lede. 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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Administrationen

holdertil i lokalerne 122-127.

Rektor

er Søren Brøndum, der er skolens 
pædagogiske og administrative le
der.

Inspektorer

Erik Bøegh er ledende inspektor 
og rektors stedfortræder. Han va
retager den daglige ledelse af kon
toret og elevforsømmelser.

Vibeke Erhardtsen varetager de 
daglige skemaændringer samt til
rettelæggelse af terminsprøver og 
skriftlige eksaminer. Informations
arbejdet på HG er et andet arbejds
område.

Alice Kramer, der tager sig af sko
lens økonomiske drift og af tilret
telæggelse af time-fagfordeling og 
eksamen.

Anders Sørensen er bog- og AV- 
inspektor, EDB-ansvarlig og leder 
afbiblioteket.

Sekretærer

Conny Jacobsen, der beskæftiger 
sig med løn- og personaleforhold 
samt legatforhold.

Rita Fløe Møller er skolens 
"skrankepave" og hun besvarer 
alle spørgsmål.

Ruth Ødgård er sekretær for rek
tor.

Pia Søndergaard er regnskabs
sekretær

Pedeller

Skolens pedel er Preben Salomon- 
sen.
Peder Kristensen er pedelmedhjæl
per.
De har tilsyn med skolens inven
tar, bygninger og ydre arealer.

Doris Thing Pedersen er 
bibliotekar.

Inge Nielsen passer bogkælderen.

Tove Pedersen passer 
datalokalerne.
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og Bestyrelse

Bestyrelsen består af 1 amtsråds
medlem, 2 repræsentanter fra lokal
området, 1 TAP'er, 3 forældre, 2 læ
rere og 2 elever. Rektor er skolebe
styrelsens sekretær og deltager i 
møderne uden stemmeret. Bestyrelsen fastlægger, efter ind

stilling fra rektor, det maksimale 
elevtal i klasserne, skolens fagud
bud og budget, samt ferieplan og 
ordensregler. Bestyrelsen formid
ler et samarbejde mellem skole, hjem 
og lokalområde.

Medlemmer i 1997/98 er:

Amt: Klaus Mejner Nielsen, formand 97221937

TAP:

Lokalområde:
Herning Aase Birk Nissen
Aaskov ElseLangkjær
Lokalsamfundet:

Nis Buchwaldt-Nissen

97224060
97191428

97 1188 88

Forældre: Sinikka Kangas Larsen, næstformand
Birte Kold
Bodil Frendrup

97 1223 04 
97120708 
97 119808

Lærere: Mona Jensen
Jens Jørgen Hansen

97 14 97 15
97 22 18 76

Elever: NN
NN

RitaFløe Møller 97 1432 59
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Biblioteket

Skolens bibliotek ligger på 300-gan- 
gen og er som hovedregel åbent 
hver skoledag mellem kl. 9.00 og 
13.00.
På biblioteket kan du låne bøger til 
almindelig lystlæsning - men det er 
dog mest af alt beregnet til at være 
stedet, hvor du kan hente hjælp til 
din lektielæsning og især opgave
skrivning. Du kan således hjemlåne 
bøgerne i én måned i normale pe
rioder, men dette gælder dog ikke 
for håndbøger og opslagsværker 
og heller ikke, når det drejer sig om 
bøger til f.eks. danskopgaven.
På biblioteket skal du fremvise dit 
ID-kort for kunne låne. Du kan i åbningstiden fa hjælp af 

biblioteksassistent Doris Peder
sen, som også er den, der i løbet af 
de første måneder vil give alle Ig- 
klasseme en orientering om bib
lioteksbenyttelse.
Biblioteket fungerer også som et 
arbejdsrum, hvor du kan sidde i ro 
i fri- og mellemtimer og forberede 
dine lektier eller læse aviser og tids
skrifter.

Bøger

Bøger udlånes som hovedregel 
gratis, men der er indført en ord
ning, som betyder, at du selv skal 
betale for ordbøger.
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Sproglige elever skal i følgende fag selv indkøbe:

Dansk Nudansk ordbog, Politiken, 1- eller 2-bindsudgaven 
Engelsk Ordbøger i omfang som Gyldendals røde ordbøger:

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

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

Papir og

teknisk papir: -Eleverne sørger i den daglige 
undervisning selv for 
almindeligt skrivepapir og 
milimeterpapir.
-Eleverne får i det daglige udleveret 
de øvrige tekniske papirer.

På HG ønsker vi fra skoleårets start, at de mate
matiske elever har en TI 83-lommeregner.
Skolen vil ved skoleårets start organisere et fælles
indkøb. Elever, der ønsker at erhverve en TI 83-lom- 
meregner gennem skolen, forudbetaler det nødven
dige beløb. Herefter vil det nødvendige antal blive 
anskaffet. Vi kan p.t. hjemtage lommeregnere til ca. 
700,- kr. inkl. moms.

Du skal indbinde de bøger, som skolen gratis udle
verer til dig, og du skal endvidere skrive navn, klasse 
og årstal i dem. Hvis en bog bliver borte eller udsat 
for urimelig ødelæggelse, har du erstatningspligt. 
Hvis du er utilfreds med en bogs tilstand, kan du hen
vende dig mellem 940 og 1050 i bogkælderen (under 
100-gangen).
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o Cykler og knallerter

Hvis du cykler eller kører på knal
lert til skole, skal du anbringe din 
cykel/knallert i cykelkælderen un
der østfløjen eller ved parkerings
pladsen inden for de afmærkede 
felter.
Knallertmotoren skal stoppes ved 
nedkørslen til cykelkælderen og må 
først startes, når knallerten er over 
jorden.

Data

Vi har på Herning Gymnasium 
PC'ere med printere. På maskiner
nes harddiske ligger programmer 
som f.eks. Word 6.0, Exel 5.0 og 
Word Perfect 5.1. Maskinerne skal 
først og fremmest bruges i forbin
delse med undervisningen, men 
der er mulighed for at låne dem i fri- 
og mellemtimer, samt efter skole
tid indtil klokken 1600.

Datakonsulent

er Kaj Laursen og Anna 
Baunsgaard. De passer skolens 
EDB-udstyr, sørger for ajourføring 
af programmer og vejleder skolens

Dkg/kfs
Danmarks Kristelige Gymnasiast- 
bevægelse/Kristeligt Forbund for 
Studerende er en gruppe unge 
kristne, som mødes i spise
frikvarteret hver torsdag i lokale 202 
for at diskutere forskellige emner 
og holde andagt. Af og til findes 
der på noget i fritiden bla. nytårs
frokost og biografture. I starten af 
skoleåret er der weekend-ryste- 
sammen-tur.
Hovedformålet er, som unge stu
derende på HG, at have et kristent 
fællesskab, hvor alle, der har lyst, 
kan mødes.

Dueslag_____________  
findes på gangen udenfor lærer
værelset. Her har hver lærer sit rum 
med initialer. En liste over lærerne 
hænger på siden af dueslagene.
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Eksaminer og årsprøver

En studentereksamen omfatter 10 eksaminer, normalt 4 skriftlige og 6 
mundtlige. Desuden er der ved afslutningen af 1. og 2.g en række års
prøver:
lg:
0-2 mundtlige eksaminer 
ingen skriftlig eksamen

2-g:

0-2 mundtlige eksaminer
skriftlig eksamen i engelsk (sprog
lige) eller matematik (matemati
kere)

Efter afslutningen af 2.g har alle 
eksaminer.

1-3 mundtlige årsprøver
danskopgave (1 uge)
skriftlig årsprøve
i engelsk (sproglige ) eller
i matematik (matematikere)

1-3 mundtlige årsprøver 
skriftlig årsprøve i dansk
skriftlige årsprøver i 2-årige fag på 
højt niveau

elever normalt aflagt to mundtlige

3 .g:
4 mundtlige eksaminer
3 skriftlige eksaminer

Elever med 3 høj niveau-fag har 3 mundtlige og 4 skriftlige eksaminer.

Ekskursioner/studieture

I din gymnasietid vil du sandsyn
ligvis komme til at deltage i en 
eller flere ekskursioner/studieture.

Ved indenlandske ekskursioner 
dækker gymnasiet transportom
kostninger, men der skal ved fler
dagesekskursioner regnes med ud
gifter til kost og overnatning.

Ved ekskursioner, der går til ud
landet, skal eleverne selv betale 
alle udgifter, der er forbundet her
med.
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Elevråd

se side 8 i 1 .g-afsnittet.

Elevstøtteforening

Foreningen yder støtte til ekskur
sioner og udvekslingsrejser. Man 
skal indsende en ansøgning til rek
tor for eventuelt at kunne få et til
skud. Der bliver i hvert tilfælde fore
taget en vurdering af behovet, og 
derfor skal der være tale om velbe
grundede ansøgninger.

Ferieplan 1997/98
Alle datoerne er feriedage.
F.eks. pinseferie fra og med 30/5 til 
og med 1/6.

Skoleåret starter 5/8
Efterårsferie 11/10-19/10
Juleferie 20/12-4/1
Vinterferie 7/2-15/2
Påskeferie 4/4 - 13/4
St. Bededag 8/5
Kr. Himmelfartsdag 21/5
Pinseferie 30/5 - 1/6
Sommerferie 20/6

F ORMIDDAGSSAMLING

Hver tirsdag klokken 9 40 er der 
fællessamling for hele gymnasiet; 
den vil typisk vare 15 -20 minutter. 
Her gives der information af fælles 
interesse for eleverne og der er 
mulighed for, at klasser eller hold 
på skift kan optræde med et nummer 
af en eller anden art eller fortælle 
de andre elever om oplevelser fra 
f.eks. en studietur.

Forsømmelser

Fritagelse for undervisning, 
MØDEPLIGT, SYGEMELDING.

Der er mødepligt til alle timer i alle 
fag, og alle skriftlige opgaver, der 
stilles, skal afleveres.
Ved begyndelsen af hver time fø
rer læreren en liste over fravæ
rende.
Skolen giver ikke fri til noget. Det 
er dit - og hvis du er under 18 år 
også dine forældres - ansvar, at du 
følger undervisningen. Men hvis 
du af særlige grunde er nødt til at 
forsømme undervisningen, vil sko
len gerne orienteres om det ved 
skriftlig eller telefonisk henven
delse til rektor.

Hvis dit fravær i blot et fag over
stiger 15%, vil du modtage en 
skriftlig advarsel. Hvis du er under 
18 år, sendes den til dine forældre i 
anbefalet brev. Ellers får du selv 
advarslen og skal kvittere for mod
tagelsen.
Hvis du har modtaget en skriftlig 
advarsel og dit fravær ikke reduce
res i tilstrækkeligt omfang, overfø
res du uden yderligere varsel til at 
aflægge eksamen på særlige vil
kår.
Det betyder, at du skal til eksamen 
i alle fag og i fuldt pensum. Du får 
en skriftlig meddelelse herom, nor
malt omkring I .februar.
Hvis du ikke hører noget fra kon
toret, er der normalt ingen proble
mer med dine forsømmelser.
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Du er velkommen til at henvende 
dig til ledende inspektor Erik 
Bøegh, hvis du ønsker at se en 
oversigt over dit fravær og drøfte 
eventuelle problemer. Træffetid 
vedrørende forsømmelser medde
les ved opslag ved skoleårets be
gyndelse.
Har du brug far en lægeerklæring 
som dokumentation for fravær, skal 
du selv betale den.

Hvis du selv af ren nysgerrighed 
ønsker at få en udskrift af din 
fraværsregistrering, kan du bestille 
den på kontoret ved at udfylde en 
blanket og betale 10 kr. Normalt kan 
udskriften afhentes dagen efter. 
Indtægterne herfra tilfalder ubeskå
ret Herning Gymnasiums Elev
støtteforening.

Specielt vedrørende
FRITAGELSE FOR IDRÆT

Hvis du på grund af sygdom øn
sker fritagelse for idrætsundervis
ning, skal du aflevere en speciel læ
geerklæring, hvor lægen skal an
give varigheden og omfanget af fri
tagelsen. Den særlige blanket fås 
på kontoret.

Er hindringen for din deltagelse 
umiddelbart synlig, f.eks. et bræk
ket ben, kan rektor fritage dig helt 
eller delvis - uden at der foreligger 
lægeattest.

FRIVILLIGE AKTIVITETER

Udenfor skoletiden er der mulighed 
for at deltage i en række frivillige 
arrangementer, bla. billedkunst, 
idræt, kor og deltagelse i årets mu
sical.

Kor

Skolekoret er for den sangglade, 
som ønsker at dyrke sang og kam
meratskab ud over det, som lader 
sig praktisere inden for skemaet. 
Skolekoret er ikke 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 operastemme og 
omvendt.
Korets officielleaktiviteter består af 
forårskoncert og af, at vi hvert år 
synger til dimissionsfesten.



...Frivillige aktiviteter

Idræt

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 tids
punkter, hvor gymnastiksalene ikke 
er i brug. Kontoret orienterer nær
mere via opslag. jr

Man kan også deltage i skolens 
interne turneringer - de såkaldte 
klasseturneringer, hvor idræts
holdene dyster med hinanden på 
hold bestående af både piger og 
drenge.

Endvidere deltager skolen i gym- 
nasietumeringer på landsplan.

Idrætslærerne orienterer nærmere 
om ovenstående, når undervisnin
gen er kommet i gang, og du er selv
følgelig også altid velkommen til at 
spørge.

Kreativt projekt 1997- 
1998

De Elendige
Overskriften siger ikke noget om 
de medvirkende i Jesus Christ 
Superstar, som var HG's kreative 
projekt i skoleåret 1996-97. Og 
forhåbentlig siger det heller ikke 
noget om dette års musical
deltagere. Det er derimod titlen på 
dette års kreative projekt.
Det er Victor Hugo, der har skre
vet en roman med den titel, og den 
har inspireret Alain Boublil og 
Claude-Michel Schbnberg til en 
musical, der har gået verden rundt 
med meget stor succes.

Vi har tidligere arbejdet med et af 
deres produkter, "Den franske re
volution", men mange kender også 
deres efterfølgende: "Les 
Misérables", "Miss Saigon" og den 
nyeste "Martin Guerre".
1998 er Herning Gymnasiums 75 
års jubilæumsår, så der skal alle 
sejl sættes til for at gøre årets 
forestilling, "De elendige", til en 
god oplevelse for såvel medvir
kende som publikum. Derfor går 
vi igang med forberedelserne 
straks ved skoleårets start. Og 
dette er en indbydelse til at med
virke, både til elever ogforældre'. 
For kommende l.g'ere og skolens 
øvrige elever er der som sædvan
lig mulighed for at deltage i alle 
funktioner både på og udenfor sce-
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nen. Der er brug for kor, orkester, 
sufflør, kostumefolk, sminkefolk, 
scenografer, PR-folk, videofolk, 
lysfolk, lydfolk, m.m.
Og der vil - som sædvanlig - 
blive forsyngning for dem, der 
ønsker at have solistroller.

Da projektet er meget krævende, 
går arbejdet allerede igang lige 
efter sommerferien og både dem, 
der vil være solister, og dem, der 
vil synge i kor på scenen, skal del
tage i korarbejdet fra august til 
februar.
Normalt arbejder vi i 7.-8. time 
onsdag, men mange skal regne 
med dele af weekende i januar.
For forældre er der også mulig
hed for at deltage.
Den såkaldte mødrehjælp har i 
flere år eksisteret med en ret fast 
besætning, hvoraf flere slet ikke 
har børn på HG længere, men de 

kan helt sikkert bruge hjælpende 
hænder til det kommende projekt. 
Endelig modtager vi gerne mate
rialer, bla. stof.

Elever, der ønsker at deltage, skal 
melde sig lige efter sommerfe
rien, og elever, der gerne vil være 
solister, kan straks afhente noder 
til forsyngningen på kontoret.

Forældre, der gerne vil deltage en
ten som materiale sponsor, som 
praktisk hjælper eller på anden vis, 
kan henvende sig på skolens kon
tor (tlf. 97 22 10 66 mellem 900- 
1500) og efterlade et telefonnum
mer, så vil de blive kontaktet af en 
af os.
Vi glæder os til endnu en stor op
levelse - også ved opførelserne de 
5 sidste dage i januar.
Bo Esbjørn Larsen, Niels Ebbe
sen Bay og Annette Koldkjær 
Højlund.
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Hjejlen______________ 
er Herning Gymnasiums skoleblad, 
der er fastlagt til at udkomme tre 
gange om året. I arbejdsgruppen 
sidder der mindst to elever, to lærere 
og en inspektor, som er udpeget af 
rektor. Hjejlen skal gerne være et 
blad, hvor elever, lærere og andre 
mennesker med interesse for 
gymnasiet kan deltage 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!

Hultime

Hver tirsdag i 3. time har skolen et 
"hul" i skemaet. Denne hultime bru
ges til møder, lektiehjælp, diskus
sioner i klassen osv.

Indflydelse

PÅ UNDERVISNINGEN

Gymnasiets elever er sikret indfly
delse på undervisningen gennem 
bekendtgørelsen om gymnasiesko
ler:
"Ved begyndelsen af undervisnin
gen skal læreren enten sammen 
med eleverne udarbejde en plan 
for efterårshalvåret eller gøre ele
verne bekendt med en sådan plan. 
For de senere faser i undervisnin
gen gælder, at læreren og eleverne 
i fællesskab planlægger arbejdet. 
Læreren og eleverne drøfter regel
mæssigt 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 mu
ligheder.

Undervisning er elevers og lærers 
fælles ansvar. Derfor er det natur
ligt, at man løbende drøfter under
visningen og elevernes arbejde, 
således at man kan få det bedst 
mulige udbytte.

Kantine
Kantineleder er Ditte Stagsted, der 
står for den daglige drift. Desuden 
er Ruth Ask og Ulla M. Lauridsen 
ansat som medhjælpere.
Varetyper: Smørebrød, pitabrød, 
lune retter 2 -3 gange om ugen, for
skellige typer boller, mælkeproduk
ter, frugt, drikkevarer og slik.
I kantinen er der selvafrydning. 
Det betyder, at man rydder op ef
ter sig!
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Karaktergivning

I henhold til bestemmelserne skal 
der i gymnasiet ud over årskarak
teren gives mindst én, evt. to 
standpunktkarakterer. De nærmere 
tidspunkter fremgår af kalenderen 
i Hjejlen.

Kontakt

Skole-Hjem

September. Her inviteres foræl
drene til 1. g'eme klassevis til det 
såkaldte "Girafmøde". Her præ
senteres klassen, dens lærere ("gi
rafferne"!) og de forskellige fag for 
forældrene.
November: I november afholdes et 
arrangement for 2. g, hvor der ud
over mulighed for samtale med 
klassens lærere vil være under
holdning.
Januar: S kole-Hj emsamtale for 1. 
g. Her er der mulighed for at tale 
med lærere fra klassen. Desuden 
vil studievejlederen i løbet af afte
nen tage generelle forhold omkring 
skolen op.
Februar: Tiden for det traditions
rige Kongebal. Her er det 3. g'eme 
selv, der inviterer.

Det skal understreges, at foræl
drene altid er velkomne til at rette 
henvendelse til gymnasiet - til rek
tor, til klasselæreren, til klassens 
studievejleder og til de enkelte læ
rere.

Kopiering____________
Ønsker du at kopiere til privat
forbrug - eller skal du kopiere un
dervisningsmateriale, som læreren 
ønsker, du skal have, kan du be
nytte den kopimaskine, der står 
foran bogkælderen under 100-gan- 
gen. Dine egne kopier kan du be
tale ved at købe et kopikort, som 
koster 50 kr. for 100 kopier. Er der 
tale om undervisningsmateriale, 
som skolen skal betale, låner du 
lærerens kort.

Lektieværksted______
Hver tirsdag i 3. time er det mu
ligt at få hjælp i fagene matema
tik, fysik og kemi.
Nærmere følger ved opslag.

Mødepligt
Se Forsømmelser.

Oprydning
Det er en selvfølge, at du rydder 
op efter dig overalt på gymnasiet. 
Det gælder især, når du forlader et 
undervisningslokale, og når du går 
fra kantinen, efter du har spist din 
mad. Efter den sidste time sættes 
stolene op under bordene, for at 
rengøringspersonalet nemmere 
kan komme til at gøre ordentlig 
rent.
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Daglige skemaændringer samt 
meddelelser fra kontoret findes på 
opslagstavlen lige indenfor ind
gangsdøren.
Til venstre for festsalen findes 
opslagstavler til kulturelle arrange
menter.
Til venstre for selve indgangsdø
ren er elevopslagstavler.

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 studie
vejleder. Hvis du mener, at du er 
ordblind, men endnu ikke har fået 
konstateret det, bør du henvende 
dig til din studievejleder og oplyse 
dette. Der kan da eventuelt gives 
supplerende undervisning.

Ordensregler_________
På Herning Gymnasium har vi ikke 
et sæt skrevne ordensregler. Kunne 
man klare sig med uskrevne sæd
vaner, ville det også være det bed
ste. Men når vi er så mange men
nesker forsamlet i en og samme 
bygning hver dag, er det nogle 
gange nødvendigt at nedskrive 
disse sædvaner. Og man kan na
turligvis overveje om et sæt af reg
ler og love er nødvendig.
Men det er vigtigt at understrege, 
at de få regler, der er, tager udgangs
punkt i tre overordnede regler:

1. Vi skal alle være her.
2. Der skal være en god tone 

PÅ SKOLEN - MELLEM ELEVER OG 

LÆRERE OG MELLEM ELEVERNE 

INDBYRDES.

3. Man skal passe på tingene. 
For at undervisningen i klassen 
kan fungere godt, er det vigtigt:
- AT DU NATURLIGVIS MØDER VELFOR

BEREDT

- AT DU MØDER TIL TIDEN OG AFLE

VERER OPGAVER TIL TIDEN

- AT DU DELTAGER AKTIVT OG KON

STRUKTIVT I UNDERVISNINGEN.

For at samarbejdet på skolen kan 
fungere godt, er det vigtigt, 
- at du kun ryger, hvor det er tilladt 
- at du kun spiser og drikker i kan
tinen (ikke i klasselokalerne) 
- at du rydder op efter dig og dine 
kammerater i klasselokalet 
- at du rydder op efter dig og dine 
kammerater i kantinen.

Samarbejdet mellem alle parter på 
skolen - elever, lærere og teknisk
administrativt personale - er en for
udsætning for, at vi kan gøre vores 
fælles arbejdsplads, Herning Gym
nasium, til et godt sted at lære og 
være.

PUMA______________  
er en forkortelse for de fire faste 
udvalg på HG: Perspektivudvalget, 
Undervisningsudvalget, Miljø
udvalget og endelig Aktivitets
udvalget.
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REKTOR

Elevråd Pædagogisk Råd
Ferspektivudvalget består af:

1 inspektor, udpeget af rektor, fmd. for Pædagogisk Råd, 4 lærere, valgt af PR, 2 
elever, valgt af Elevråd

Udvalget arbejder med den pædagogiske udvikling på skolen

Undervisningsudvalget består af:

1 inspektor, udpeget af rektor, 4 lærere, valgt af Pædagogisk Råd, 2 elever, valgt af 
Elevråd

Udvalget træffer beslutning om fordeling af de økonomiske ressourcer til 
undervisningsmidler. Efter retningslinjer fra amtsråd, bestyrelse og rektor.

JNÆljøudvalget består af:

1 inspektor, udpeget af rektor, 3 lærere, valgt af Pædagogisk Råd, 3 elever, valgt 
af Elevråd

Udvalget kan udarbejde forslag til forbedring af gymnasiets fysiske ram
mer. Udvalget kan ligeledes udarbejde forslag til ændring i kantinens 
udbud, ligesom kantinens drift drøftes.

.Aktivitetsudvalget. Består af 1 inspektor, udpeget af rektor, 3 lærere, valgt af

Pædagogisk Råd, 3 elever, valgt af Elevråd
Udvalget tager initiativ til aktiviteter på skolen, der ligger ud over den 
daglige undervisning. Udvalget evaluerer og drøfter introduktions
forløbet for kommende 1. g’ere og evt. forbedringer af forældremøder.

For alle udvalg gælder, at man arbejder med konsensus. Opnås enighed 
ikke, træffer ledelsen beslutning. Man kan kun lade sig vælge til ét 
udvalg.
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Ringetider

Tirsdag: "Skemahul" fra 9M-1050

Time 1-2 g05_ ^40

Time 3-4 1 o00-1 135
Time 5 1 205- 1 2 5°
Time 6 1 3 00- 1 3 45
Time 7 1 3 50- 1 4 35
Time 8 1 4 40- 1 5 25

Rygning
er kun tilladt udendørs.

Skemaændringer

-daglige
Som følge af læreres sygdom, 
tjenstligt fravær, ekskursioner/ 
studieture, lærerkandidatbesøg o. 
1. kan det være nødvendigt at fore
tage ændringer i det daglige skema. 
Disse ændringer foretages af in
spektor og bekendtgøres ved op
slag på opslagstavlen ved indgan
gen.

Stipendier_______
Til skolen er knyttet en række fonde, 
der uddeler stipendier eller legater 
til elever fra Herning Gymnasium: 
Herning Gymnasiums Stipendie
fond, Herning Gymnasiums Jubi
læumsfond, Murermester Bangs le
gat og Tandlæge Harald Jørgen
sens Skolelegat.

Ansøgningsskema udleveres på 
kontoret og afleveres inden den 1. 
juni. Derudover uddeler lærer
forsamlingen Preben Sommers og 
Chr. Eriksens legat. Disse kan ikke 
søges.

Studievejledningen
Studievej lederne fordeler sig på 
klasserne på følgende måde:

Kirsten Colstrup (C): 
l.b, l.d,2.b,2.y,3.b,3.t.

Annette Koldkjær Højlund (AH): 
l.c, l.y,2.a,2.x,3.a,3.z.

Niels Linde Nielsen (NL): 
l.t, l.z,2.c,2.t, 3.x,3.d.

Anna Wilkens (AW):
l.a, l.u,2.d,2.u,3.c,3.u,3.y.
- se iøvrigt årsplan på modstående 
side.

S.U. - Statens_________ 
Uddannelsesstøtte
Hovedreglen for tildeling af Sta
tens Uddannelsesstøtte er, at man 
fra kvartalet efter at man er fyldt 18 
år, kan få et grundbeløb på ca. 1100 
kr. om måneden. Ud over grundbe
løbet kan der ydes yderligere støtte 
afhængig af forældres indtægt, og 
denne forældreafhængighed varer 
til man er fyldt 20 år. Man får støtte 
som hjemmeboende (med mindre 
der er grund til dispensation), 
mens man er i en ungdomsuddan
nelse, og indtil man er fyldt 20 år.
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Arsplan for studievejledningen
Studievejlederne kommer ind i klassen efter denne plan:

Klasse Måned Timer Emne

1-g- august 
september 3 studieteknik og arbejdsvaner
oktober 1 SU
november - intro-samtaler
december 
januar 
februar 
marts

3 valgfagsorientering

april 1 eksamensorientering
maj

2-g- august 
september 
oktober

1 studieteknik

november 
december

1 uddannelseskaravane

januar 1 studieorienterende møde
februar 
marts 
april 
maj

3 valgfag

3.g. august 
september 
oktober

1 3. års-opgave

november 
december

1 uddannelseskaravane

januar 
februar 3 uddannelses- og erhvervsvalg: 

EDB, fremtidsskema, optagelses 
regler, KOT, SU, udland, m.m.

3 Studieorienterende møde
marts 
april

- fremtids-samtaler

maj
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Udvekslingsstudent
Hvert år får skolen besøg af stu
derende fra USA, Canada, Austra
lien eller andre lande. De bliver op
taget i en familie i Herning eller 
omegn i et år og følger undervis
ningen i en klasse (som regel 2.g). 
Du har også mulighed for at 
komme til udlandet et år - bla. 
American Fields Service og Rotary 
sender hvert år mange danske ele
ver til High Schools og lignende i 
fjerne lande. Oplysninger fås hos 
din studievejleder. Men få den i 
god tid inden oktober.

arbejde til kende og komme med 
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 generalforsamlingen.

Bestyrelsen består udelukkende af 
elever, som arrangerer festerne, 
f.eks. julebal og studenterbal, og 
andre arrangementer. Sammen får 
vi en masse gode, uforglemmelige 
oplevelser, udfordringer samt 
kammerater.

ÆB (Æ-Bindstouew)
Æ Bindstouw, måske bedre kendt 
som ÆB, er bare en af Herning 
Gymnasiums mange aktiviteter. 
ÆB er en kulturel forening, der 
slog sine rødder helt tilbage i 1926 
og har i alle disse år haft til op
gave at opfylde gymnasieelevernes 
behov for bl.a. fester og fredags
cafeer.
Som elev på Herning Gymnasium 
er du automatisk medlem af ÆB 
og har dermed adgang til alle vo
res arrangementer. Ønsker du at få 
indflydelse på ÆB’s arbejde, kan 
du møde op på generalforsamlin
gen. Her har du mulighed for at 
give netop din mening om ÆB’s
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Målsætning 97
Det er Herning Gymnasiums for
mål at formidle almendannende og 
studieforberedende undervisning i 
overensstemmelse med de af Fol
ketinget vedtagne love og Under
visningsministeriets bekendtgørel
ser - inden for de af Ringkjøbing 
Amt bevilgede økonomiske ram
mer.

Herning Gymnasium vil prioritere 
de faglige sider af skolens aktivi
teter højest. Med faglighed forstås 
den faglighed, der knytter sig til 
undervisningen i de enkelte fag og 
til tværfagligheden, når fagene ar
bejder sammen. Men vi vil også 
betragte elevernes evne til at or
ganisere projekter som en del af de 
kvalifikationer, et moderne gym
nasium skal hjælpe eleverne til at 
opnå. Vi vil betragte gymnasiet 
som elevernes primære arbejds
plads. Og vi vil også fra skolens 
side give eleverne både medspil og 
modspil til at udvikle deres evner 
og deres personlighed. Vi vil der
for stille store krav til eleverne 
både i og udenfor undervisningen, 
men vi skal naturligvis hele tiden 
udvikle måden, vi gør det på.
I bestræbelsen på at løse denne 
overordnede opgave på bedste 
måde vil vi især sætte fokus på:

a. Undervisningen, der skal give 
eleverne mulighed for fordybelse, 
så de bibringes 

l.-et solidt fagligt grundlag, der 
gør dem i stand til at løse opgaver 
på et højt fagligt niveau,
2. gode arbejdsvaner, så de bliver 
i stand til at arbejde målbevidst og 
præcist med de opgaver, de bliver 
stillet overfor,
3. indsigt i læreprocessens krav, så 
de bliver i stand til at tage medan
svar for deres egen læring og der
med bliver bedre i stand til at vi
dereuddanne sig i takt med æn
drede krav og udfordringer,
4. gode kommunikationsevner, så 
deres evner til at udtrykke sig både 
mundtligt og skriftligt - med ind
dragelse af informationsteknologi 
- styrkes,
5. bevidsthed om egne kulturelle 
værdier,
6. forståelse og respekt for omver
denen, så de bliver bedre til at 
handle konstruktivt i et ansvarligt 
fællesskab med andre, og selvtil
lid og lærelyst, så arbejdsglæden 
styrkes og evnen til både undren 
og begejstring stimuleres.

b. Skolens fysiske rammer, der 
skal vedligeholdes og forbedres på 
en sådan måde, at:
1. bygningen danner den optimale 
ramme om både undervisning og 
faglig fordybelse for både elever 
og lærere,
2. fællesområdets indretning æn
dres, så det kan danne ramme om 
et behageligt arbejdsmiljø,
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3. skolens kantine er veludstyret 
og tilbyder et alsidigt sortiment be
stemt af elevernes og medarbejder
nes behov.

Disse overordnede mål har vi kon
kretiseret i en lang række delmål, 
som i perioden 1997-98 blandt 
andet med hensyn til undervisnin
gen omfatter:
- at der ved skoleårets start forelig
ger en afleveringsplan for elever
nes skriftlige arbejde, og at denne 
overholdes af alle lærere,
- at skemaet dels tilrettelægges med 
en hultime, der muliggør gruppe
arbejde og lektieværksted, og dels 
tilrettelægges, så den fremmer fag- 
lig fordybelse og variation i 
arbejdsformerne; vi vil udvikle nye 
tilrettelæggelser af undervisnin
gen med halve blokdage og 
dobbelttimer i videst mulige om
fang,
- at der løbende gennemføres en 
kvalificeret evaluering (både 
skriftligt og mundtligt) af under
visningen som helhed; vi forven
ter, at hver lærer inden juleferien 
skal have gennemført en skriftlig 
evaluering af undervisningen på 
sine hold og resultatet skal være 
genstand for drøftelse i klassen 
med henblik på tilrettelæggelse af 
undervisningen i forårssemestret, 
- at eleverne i videst muligt omfang 
får adgang til at anvende infor
mationsteknologi i undervisnin
gen og alle elever tilbydes grund
kursus i biblioteksbrug og informa
tionssøgning,

- at alle elever får et tilbud om del
tagelse i internationale projekter, 
herunder udvekslingsrejse eller 
studierejse i 2. g,
- at give eleverne mulighed for at 
deltage i musisk-kreative projek
ter ved siden af den skemalagte un
dervisning,
- at gymnasiets skoleliv ved 
morgensamlinger, musik- og 
dramaaftener, idrætsarrangementer, 
juleafslutning, forårskoncert og - 
udstilling, cabaretaften, dimission 
og også de skiftende elev
arrangerede fester præges af en 
fortsat kvalificeret udvikling af en 
musisk og kreativ skole, og
- at rektor bruger mere tid på at følge 
skolens undervisning,
- at gymnasiets 75 års jubilæum i 
1998 markeres tydeligt.

Med hensyn til skolens fysiske 
rammer vil vi især koncentrere op
mærksomheden i perioden 1997- 
98 om:
- at fortsætte renoveringen af na
turvidenskabelige lokaler
- at udarbejde projektforslag til ny
indretning af fællesområdet og ind
gangspartiet,
- at samle biblioteksfunktionen i 
østkantinen, der også skal danne 
ramme om et elevcentreret media
tek med adgang til internet og in
ternationale databaser,
- at opfylde kravene om et røgfrit 
miljø på skolen

Søren Brøndum 
rektor
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Hvad sker der på HG i 1997/98?
Redaktionen har valgt nogle af de væsentligste kommende begivenhe
der ud og omtaler dem kort. Listen kan selvfølgelig ikke blive komplet, 
alene af den grund at en stor del af det kommende skoleårs aktiviteter 
slet ikke er planlagt endnu.

Blokdage
På HG forsøger vi fortsat at udvikle vore erfaringer med blokdage. Blok
dage er dage, hvor man har ét fag i fire af dagens timer. Dette giver 
spændende muligheder for en anderledes, sammenhængende undervis
ning, i stedet for de normale, mindre doser.
Undervisningen kan foregå såvel på skolen som uden for skolen.

Jubilæum
I august 1998 har HG 75 års jubilæum. Vi begynder allerede i dette 
skoleår at fejre os selv. Det sker i foråret 1998 med forskellige kunst
udstillinger, ligesom årets musical bliver jubilæumsmusicalen (se nær
mere om denne under frivillige aktiviteter i håndbogen).

A-udvalget
- laver 8. oktober en tema-dag over emnet rusmidler. Dagen kommer til 
at indeholde bl.a. foredrag og work-shops. Udvalget glæder sig til at 
præsentere dagen i sin helhed.

3.ÅRSOPGAVE
3 .årsopgaveugen er i år fra fredag den 12. december til fredag den 19. 
december. I begyndelsen af skoleåret vil der komme en pjece angående 
opgaveugen. Pjecen indeholder vejledning og en tidsplan.



Gymnasiets medarbejdere
Teknisk Administrativt Personale

Ruth Ask 
Kantinemedhjælp 
Vivaldisvej 14 
97 12 38 08

EB
Erik Bøegh

Ledende inspektor
Virkelystvej 2, 7550 Sørvad 
97 43 85 59

VE
Vibeke Erhardtsen

Inspektor
Trehøjevej 65, 7480 Vildbjerg 

97 13 34 36

CJ
Connie Jakobsen

Sekretær
Griegsvej 22, Lind 
97 12 56 96



AK
Alice Kramer

Inspektor 
Kikkenborgvej 23 
97 22 48 54

Ulla Meyer 
Lauridsen 
Kantinemedhjælper 
Porsvænget 37 
97 21 18 58

Peder Kristensen 
Pedel 

Gisselfeldsvej 73 
97 26 86 02

RF
Rita Fløe Møller 

Sekretær
Vistorpvej 21, 7450 Haderup 

97 14 32 59

Inge Nielsen

Teknisk medarbejder
Mylius Erichsensvej 31 
97 22 42 53

Tove Pedersen 
Data-assisrent 

Sven Dalgaårdsvej 5 
7430 Ikast 

97 15 51 59



DP
Doris Thing Pedersen 
Biblioteksassistent 
Frijsenborgvej 15 
97 26 73 04

Milehøjen 10 
97 26 96 02

PS
Preben Salomonsen 

Pedel
H. P. Hansensvej 12

97 22 17 05

Ditte Stagsted

Kantineleder

Pia Søndergaard 
Sekretær 

Hyvilsvej 36 A 
20 44 62 94

AS
Anders Sørensen

86 85 53 85

Inspektor
Serup Tinghøjvej 9, 8632 Lemming

RØ
Ruth Ødgaard

Sekretær
Bellmansvej 7, Lind 

97 12 77 62



HGs LÆRERE
AA 

Anne Albinus 
Vivaldisvej 17 

97 21 60 61 
Fransk

TA
Thorkil Axelsen 
Bøgens Kvarter 98 
97 22 48 69
Samfundsfag, fransk, 
erhvervsøkonomi

AB
Anna Baunsgaard 

Sejs Søvej 68 
8600 Silkeborg 

86 84 51 78
IT-konsulent
Engelsk, tysk

NB
Niels Ebbesen Bay

Remmevej 15
7430 Ikast
97 15 56 36
Musik, geografi

Bm
Marianne Birkmose 

Dalgasgade 45 A st. tv. 
97 12 57 62 

Dansk, idræt



B
Bente Bisgaard

Hans Tausensvej 19
8800 Viborg
86 61 18 72
Fransk, spansk

LB
Lise Merete Bluthgen

Ahavevej 24
8600 Silkeborg 

86 82 07 79 
Historie, engelsk, spansk

MB
Mette Breinholt

Vesterbakken 19
8600 Silkeborg 
86 80 68 24
Biologi, tysk

SB
Søren Brøndum

Finsensgade 7 
97 21 40 30

Samfundsfag, geografi, 
erhvervsøkonomi

EB
Erik Bøegh

Virkelystvej 2
7550 Sørvad

97 43 85 59
Dansk, latin, 
oldtidskundskab

ÅC
Vagn Age 

Christensen 
Herregårdsparken 3 

97 22 32 56 
Historie



KC
Karen Else

Christoffersen

Anemonevej 10
97 22 19 41
Fransk, russisk q

Kirsten Colstrup

Studievejleder
Porsevej 15

7500 Holstebro
97 42 27 10

Fransk, musik
SD
Stig Dinsen

Snerlens Kvarter 8
97 21 51 33
Engelsk, fransk

LD
Lisbet Djurhuus 
Valdemarsvej 53

97 12 13 62
Dansk

SE
Steen Ellemose

Sinding Hedevej 39
8600 Silkeborg
86 86 73 04
Fysik, kemi

VE
Vibeke Erhardtsen 

Trehøje vej 65
7480 Vildbjerg

97 13 34 36
Historie, idræt



F
Niels Ful

A. P. Møllersvej 12
97 22 13 40
Matematik, kemi, naturfag

CG
Claus Gregersen 

Datavejleder og 
fagkonsulent

A. P. Møllersvej 14
97 21 14 14

Matematik, fysik, 
datalogi, naturfag

BH
Bent Hagelskjær

B avnehøj vej 4
8370 Hadsten
86 91 42 87
Samfundsfag, religion

Hv
Anette Hvidtfeldt Hansen 

Bredgade 59 III th.
97 12 70 10 

Idræt
JH
Jens Jørgen Hansen

Parkvej 59
7400 Herning
97 22 18 76
Fysik, matematik, 
naturfag

KB
Katrine Bruno Hansen 

Rodelundvej 48
8680 Ry 

86 89 88 45 
Musik, dansk



SH
Susanne Hansen

Sinding Hedevej 39 
8600 Silkeborg 
86 86 73 04
Kemi, biologi

KH
Kristian Holst

Vestermøllevej 220 
8380 Trige 

86 23 05 16 
Kemi, fysik, naturfag 

H
Jens Hostrup

Hj øllund vej 27 A
Amborg, 7400 Herning 
97 38 41 38
Engelsk, tysk

AH
Annette Koldkjær

Højlund 
Studievejleder 
Vestergade 36 

8600 Silkeborg 
86 82 02 92

Dansk, dramatik 
EJ
Eva Møller

Jensen

Stendalen 107
8850 Bjerringbro 
86 68 46 64
Dansk, tysk

HJ
Henning Rode 

Jensen 
Sdr. Ringgade 45 

8000 Århus C 
86 11 77 83

Dansk, engelsk



J
Mona Jensen

Høgildgårdvej 17, Arnborg 
97 14 97 15
Tysk, billedkunst

PJ
Peter Lundby Jensen

Erik Bøghsvej 10 
8230 Åbyhøj 

86 25 29 75
Samfundsfag, musik

VJ
Sten Visti Jensen

Østre Kirkevej 38 
97 22 21 42
Dansk, oldtidskundskab, 
filosofi

MJ
Michael Dyreborg Jørgensen

Holmparken 5, 1 dør 3 
97 12 48 59

Fysik, matematik, naturfag

PK
Poul Kildsgaard

Studielektor
Th. Nielsens Gade 53
97 12 52 85
Samfundsfag, historie

UK
Ulla Mosegaard

Kjærulff

Rossinisvej 6 
97 21 60 98

Dansk, religion



AK
Alice Kramer 
Kikkenborgvej 23 
97 22 48 54
Matematik, fysik, 
naturfag EK

Erik Peter 
Kristensen 

Knud Rasmussensvej 11 
97 21 13 92 

Kemi, naturfag, 
teknikfag

BL
Bo Esbjørn Larsen 
Rossinisvej 13 
97 22 51 91
Historie, billedkunst, design

EM
Eva Mose Larsen 

Mindegade 17 B 
97 12 28 35

Dansk 
KL
Kaj Laursen 
Datakonsulent
Sigrid Undsetsvej 222 B 
9220 Ålborg 0 
98 15 27 20
Matematik, datalogi

PL
Peter Lenler-Eriksen 

Ågårdsvej 31 
7480 Vildbjerg 

97 13 19 95
Biologi



ML
Mia Christine Lobdrup

Langelandsgade 218 3. th.
8200 Århus N
86 16 87 21
Musik, tysk

SM
Steen Noer Madsen

Fonnesbechgade 9n 
97 21 16 69 
86 42 84 85

Historie, latin

PM
Per Mark

Studielektor
Søndergade 13
8620 Kjellerup
86 88 26 95
Matematik, naturfag

Mo
Poul Moberg Hasen 

Vestparken 40 
7400 Herning 

97 22 38 88
Engelsk

JM
Jørgen Møller
Åbyvej 32
8230 Åbyhøj
86 15 71 71
Dansk, tysk

BN
Birgit Nellemann 

Bækkegaardsvej 37 
7850 Stoholm 

97 54 25 02
Dansk, historie



GB
Gert Bonde Nielsen

Vidkærvej 9
8660 Skanderborg
86 94 66 34
Dansk

GN 
Gitte Nielsen 

Grønnegade 4 1. th.
8000 Århus C 

86 12 85 24
Dansk, psykologi

N
Henning Nielsen

Bjørslevvej 4
6933 Kibæk
97 19 16 07
Biologi

NL
Niels Linde Nielsen

Studievejleder
Danasvej 34 
97 12 85 22

Geografi

SN
Søren Nissen

Hans Egedesvej 30
97 22 39 38
Tysk, dansk, 
oldtidskundskab

OH
Kirsten

Oldmark-Hansen 
Pebermyntevej 65 II 

8800 Viborg 
86 60 34 17

Engelsk, fransk



BV
Bent Vestergaard

Olesen

Laubsvej 15
97 12 29 97
Matematik, naturfag

JV
John Vestergaard

Olesen

Nørholmvej 27 
97 12 56 60

Matematik, fysik, 
naturfag

AO
Anne Overgaard

Holmparken 3
97 22 50 85
Engelsk, idræt

BP
Bjørn H. Pedersen

H. C. Ørstedsvej 21E, 2.1 
97 12 53 67

Engelsk, fransk

JR
Jørgen Rasmussen

Straussvej 19
97 22 31 47
Tysk, Idræt

Helle Rasmussen 
Brorsonsvej 35 II tv. 

97 12 22 36 
Idræt

HR



RR
Roland Rasmussen

Holtevej 22
8000 Århus C
86 11 60 14
Samfundsfag, idræt

OS
Ordin Skjæveland 

Studielektor
Holmparken 3 st. ooo4 

97 22 62 70
Historie, engelsk

BS
Beate Skov

Ørre Byvej 40
97 13 60 94
Billedkunst

AS
Anders Sørensen

ES
Erik Stabell

Børglumvej 64
97 26 88 46

Fysik, matematik

Serup Tinghøjvej 9
8632 Lemming
86 85 53 85
Dansk, religion

S
Ole Skovgaard

Sørensen

Holmparken 7
97 22 58 69

Matematik, fysik, naturfag



T
Hans Jørgen 
Thomsen 
Lavhedevej 34 
7500 Holstebro 
97 40 37 50 
Historie, religion

NT
Niels Henrik 

Thormann

Fejerskovvej 10 
Nr. Kollund 

Samfundsfag, 
historie

IT
Iver Thøgersen

Brorsonsvej 35 II tv.
97 12 22 36
Idræt

VP
Tordis

Vang-Pedersen 
Hans Tausensvej 16 

8800 Viborg 
86 60 39 21

Geografi

AW
Anna Wilkens 
Studievejleder 
Østerled 8, Snejbjerg 
97 16 II 84 
Tysk, religion



Ferieplan 97/98
97
Skoleårets start 
Efterårsferie 
Juleferie

5/8
11/10- 19/10

20/12 -4/1

98
Vinterferie
Påskeferie
St. Bededag
Kr. Himmelfartsdag
Pinseferie 
Sommerferie

7/2 - 15/2
4/4- 13/4

8/5
21/5

30/5 - 1/6
20/6

Ringetider
Time:
1.-2.
3.-4.
5.
6.
7.
8.
Tirsdag "skemahul"
4. time

g05_Q40 

1000-1135 
1205-1250 
13°°-1345 
1350-1435 
1440-1525 
940-1050 
1050-1135

Kantinens åbningstider
755-8°5

940-10°°
1135-1255


