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Rektors velkomst

Med dette lille hæfte vil Herning Gymnasium byde al
le nyoptagne elever velkomne til de kommende års samarbej
de, som vi håber må blive frugtbart for alle parter.

Det kan være vanskeligt nok at flytte over i en ny in

stitution med mange nye berøringsflader: nye ansigter, nye 
fag, nye krav, nye organisationsformer, og over for det u- 
kendte står man ofte ængstelig.

Men på mange måder forsøger vi at gøre overgangen lem

pelig; dette vil I meget hurtigt erfare i løbet af de før
ste dage og allerede få fornemmelsen af ved at studere de 
følgende sider. Jeg vil derfor tro, at I kan lade ængstel

sen fare og i stedet for møde op med blot og bar spændt for 
ventning; jeg skulle mene, at lærerne er omtrent lige så 
spændte som I på at se, hvordan samarbejdet med de nye vil 
forløbe.

Belærte af erfaringerne er vi optimister, og jeg byder 
derfor også den nye årgang hjerteligt velkommen.
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Velkommen!

Eleverne på Herning Gymnasium byder jer velkommen og 

håber, at I vil få 3 gode år.
Gymnasiet ligner ikke folkeskolen ret meget, og I kan 

måske få visse tilpasningsvanskeligheder i starten. Derfor 

har hver l.g-klasse en kontaktperson, der vil hjælpe jer 
over den første tid og i nogle timer tale med jer om even
tuelle problemer. Så hvis du har nogle problemer, kan du 
altid snakke med din kontaktperson.

Hvis I ønsker det, kan I på Herning Gymnasium få man

ge uforglemmelige oplevelser og et kammeratskab, I sikkert 
aldrig vil glemme. Det kræver faktisk kun, at I gider la
ve noget såvel i timerne som i jeres fritid. Bl .a. Elev
mødet, ÆB og DGS giver gode chancer for at møde spændende 
personligheder og udvikle sig selv (længere omme kan du 
læse mere om Elevmødet, ÆB og DGS).

Vi håber, at I vil være initiativrige og bidrage til 
en god tid.

På Herning gymnasieelevers vegne 
Benny J. Lauritsen, 2x
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De første skoledage

Første skoledag

Den første skoledag, torsdag den 4. august.1983, har 

skolen et særligt program.
8,00 Lærermøde for l.g's klasselærere. 

Øvrige lærere er velkomne.
8,30 Nye elever møder i festsalen.
9,00 Eleverne går klassevis med deres klasselærer til 

et klasselokale, hvor de får timeplan og skole
bøger udleveret. (Der er tale om mange bøger, 
så husk at medbringe store mapper, plastposer 

ell. 1.) Derefter byder skolen på kakaomælk og 
rundstykker i kantinen, og der bliver lejlighed 

til at se sig om på skolen. I vil blive vist 
rundt af jeres " kontaktpersoner" fra 2. og 3.g. 

De vil hjælpe jer til rette de første dage - og 
senere, hvis I har brug for det. Se oversigten 
over kontaktpersoner på næste side.

9,30 Lærermøde for 2.g's og 3.g1s klasselærere.
10,00 "Gamle" elever møder i festsalen. Derefter ske

maskrivning og bogudlevering i særlige fagloka

ler.
11,30 Lærermøde
11,45 Busafgang

Anden skoledag

Anden skoledag har vi forkortede lektioner (å 25 
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min.), således at eleverne kan aftale med læreren, hvil
ket arbejde de skal i gang med. Skoledagen vil være fær
dig kl. 11,40.

Skolens fødselsdag

Herning Gymnasium bliver 60 år i år - søndag den 14. 
august. Det bliver fejret på passende vis; du får mere at 
vide derom senere.

Hyttetur

I ugen 15.-19. 
august skal alle 

1.g-klasserne sam

men med to af deres lærere 2J dag i spejderhytte et sted i 
nærheden af Herning. Formålet er at få jer rystet sammen 
til en klasse, og at I skal lære de nye kammerater at ken
de. Skolen laver et program med forslag til aktiviteter, 
men meget vil være op til jer selv - deriblandt hele mad
lavningen, oprydning og rengøringen. Husk at træffe afta

ler om indkøb! Skolen betaler for hytterne og busserne, 
men maden skal I selv betale.

Kontaktpersonerne

1 . a
1 . b

Marianne Kristensen
Helle Rahbek Pedersen

2 . c
3. b

1 . c Majbritt Clausen 2.c
1 .X Jette Schrøder 3 . x
i .y Inge Jensen 3-y
1 .z Søren Johansen 3. x
1 . u Karin Hoffmann 2 . u
1 .0 Peter H. Nielsen 2.u

7



Østflø

Bibliotek
Fe

st
sa

l 
Ka

nt
in

e

Kontor

Rektor
Studie
vejledere

ind

CO 
O?

Plan over gymnasiet
w 
CO 
c
E > 
0



Skolen

Når du kommer ind ad hovedindgangen, ser du et stort 
rum foran dig med mange skabe, borde og stole. Det er cen
tral garderoben . I venstre side af central garderoben fører 
døre ind i festsalen og - længere henne - ind til kantinen.

Selve undervisningen foregår i faglokaler, d.v.s. at 
undervisningen i matematik foregår i ét lokale, dansk i et 

andet o.s.v.
Alle lokaler har et nummer. I stueetagen i vestfløjen, 

den fløj, der ligger nærmest hovedindgangen, har lokalerne 
numre fra 100 og opefter ("100-gangen"), ovenpå har de num

re fra 200 og opefter. I østfløjen har stueetagen numre fra 
300 og opefter, l.sal har numre fra 400 (" 400-gangen") .

I vestfløjen finder du skolens og rektors kontor, og 
længere henne i samme fløj holder studievej 1 ederne til. I 
kælderen under denne fløj er bogdepotet og elevrummet.

I østfløjen finder du på 300-gangen foruden klassevæ

relserne, 1 ærervære1 set og biblioteket.



Hjælp til selvhjælp

Studievejlederne

Der er knyttet en studievejleder til hver klasse. 
Hvem, der er din studievejleder, kan du se andetsteds 
i hæftet.

Studievejlederen har til opgave at vejlede og hjælpe 
eleverne. Det er f.eks. studievejlederen, der i en af de 
første uger af l.g giver råd og anvisninger om studie- og 
notatteknik, og senere i l.g orienterer han om de forskel
lige grenvalgsmuligheder, der er efter l.g. Selve grenval
get foregår midt i marts måned.

I 2.g bliver der givet en ret omfattende uddannelses- 

og erhvervsorientering i kl assen, sål edes at alle skulle ha
ve de bedste muligheder for at vælge den rigtige uddannelse 
eller det rette erhverv efter studentereksamen.

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

Stud ievej1 ederne har kontorer for enden af 100-gangen, 
og de har hver en fast ugentlig træffetid, hvor du uden vi
dere kan henvende dig. Du kan dog også træffe aftale om et 
besøg på et andet tidspunkt.

Skolepsykolog

Til skolen er knyttet en skolepsykolog, som har hjul
pet flere af skolens elever med forskellige slags proble
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mer. Skolepsykologen kan evt. hjælpe elever, der er ord
blinde, og han står også til rådighed, hvis man føler, at 

man har nogle psykiske problemer.
Din studievejleder - der har tavshedspligt - kan for

midle kontakten til skolepsykologen, men bliver ellers ik

ke inddraget i sagen.

Ungdomsydelse

Ungdomsydelse kan gives til unge mellem 16 og 18 år. 
Ydelsens størrelse afhænger først og fremmest af forældre
nes samlede socialindkomst, menogså af hvor mange yngre sø
skende, der er. i familien. Det er kommunen, der afgør dels 

hvor meget man kan få, dels hvad indtægtsgrænserne skal væ
re. Hvis du ikke har fået tilsendt ansøgningsskema, kan du 
få et ved at henvende dig på kommunekontoret i din hjemkom

mune.

Statens uddannelsesstøtte (S.U.)

Når du bliver 18 år, er der mulighed for at få Statens 

Uddannelsesstøtte. Da du kan få støtte fra den første måned 
efter din 18-års fødselsdag, er det vigtigt, at du har fået 
indsendt ansøgningsskemaet et par måneder før. Ansøgnings
skemaet fås ved henvendelse til kontoret; brochuren. "Støtte
muligheder for 83/84 er udsendt sammen med dette hæfte.

Når du skal beregne, hvor meget du kan få i SU, bruger 
man forældrenes samlede korrigerede socialindkomst. Den kor

rigerede socialindkomst er forældrenes socialindkomst minus 
et fradrag for hvert hjemmeboende barn og øvrige børn under 
uddannelse. Det vil sige, at selv om dine forældre har en 
høj socialindkomst, er det alligevel muligt, at du kan få
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Sil, nemlig hvis du har søskende, der bor hjemme eller er un 
der uddannelse.

I skoleåret 1982/83 var den højeste støtte, som kunne 
ydes 12.400 kr årligt til ugifte hjemmeboende. Til ugifte 

udeboende og gifte kunne maksimalt ydes 20.400 kr årligt. 

Ved en korrigeret socialindkomst på 208.600 kr og derover 
faldt støtten væk. Disse beløb vil for det kommende skole
år blive sat noget op.



Hvem er med til at bestemme?

Gymnasiet er en eksamensskole,og for at sikre ensar
tede retningsiinjer fører Undervisningsministeriet det pæ
dagogiske tilsyn med alle gymnasier og HF-kurser i hele 
landet.

Det er Ringkøbing amtskommune, der ejer skolen, og 

det er derfor også Ringkøbing amtsråd, der bevilger pen

gene til skolens drift. Amtsrådets undervisnings- og kul
turudvalg træffer de økonomiske og administrative afgørel
ser .

Eleverne

Gymnasiets elever kan gøre deres indflydelse gældende 

gennem flere kanaler (se figuren på næste side).

Hver klasse vælger en repræsentant til Elevmødet, der 

er det samme som et elevråd. Elevmødet indbydes til at sen
de repræsentanter til at deltage i lærerrådsmøderne, når 
man dér behandler forslag, som eleverne har en direkte in
teresse i .

Elevmødet vælger også repræsentanter til Fællesudval
get. Fællesudvalget består af fire elever, fire lærere og 
rektor. I Fællesudvalget kan man stort set tage alle sager 
op til behandling, dog ikke sager der vedrører en enkelt 
elev eller lærer. Fællesudvalget er nok skolens vigtigste 
demokratiske organ, hvor medlemmerne næsten altid er i 
stand til at diskutere sig frem til enighed.

Endelig er eleverne repræsenteret med to repræsen
tanter i Skolerådet. Skolerådets vigtigste opgave er at
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Skolerådetorvuiei autti
- varetager samarbejdet mellem skole og I 

hjem. 4
-godkender ugeskemaet og ordensregler, 
-stiller forslag til anskaffelse af materiel 
og til budget.

il

i HH

Rektor

formand

Fællesudvalget
-varetager samarbejdet mellem elever 
og lærere.

-træffer beslutning om fællestimer og 
studiekredse.

-driver kantinen.
-stiller forslag til ordensregler og ta
ger stilling til fester m.m.

M i
formandformand

Elevmødet
-varetager elevernes interesser 
over for skolen.

ÆT 
►

-evt. kontakt med DGS/GLO.

Lærerrådet
-varetager lærernes interesser 
over for skolens ledelse, direk
toratet og amtet.

-tager stilling til forsøgsunder
visning.

n

Klasserne Lærerne
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varetage samarbejdet mellem skole og hjem.
Foruden indflydelsen på skolen har eleverne også ind

flydelse på undervisningen og dens indhold.
Om samarbejdet i klassen hedder det i bekendtgørelsen 

om gymnasieskoler (12. juni 1981) således:
"Ved begyndelsen af undervisningen skal læreren 
enten sammen med eleverne udarbejde en plan for 
arbejdet i efterårshal våret eller gøre eleverne 
bekendt med en sådan plan. For de senere faser 
i undervisningen gælder, at læreren og eleverne 
drøfter regelmæssigt undervisningen. Eksamensop
givelserne udvælges i samråd med eleverne."
Det er klart, at disse bestemmelser ikke kan efterle

ves 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.

Forældrene

Forældrene har ikke samme indflydelse på et gymnasium, 

som de har på en folkeskole. Det skyldes dels, at en stor 

del af eleverne er fyldt 18 år og dermed myndige, dels at 
undervisningen i ret høj grad er styret gennem Undervis- 
ningsmini s ter iets pædagogiske tilsyn.

Forældrene er dog repræsenteret i Skolerådet, som i 
nogen grad kan sammenligned med et skolenævn. Der afholdes 
valg til Skolerådet hvert andet år, næste gang i 1984. I 

øjeblikket repræsenteres forældrene af Dorte Brinck-Jensen, 
tlf. 19 15 43, og Birte Samsøe-Schmidt, tlf. 26 70 46.

Det skal understreges, at forældrene altid er velkom
ne til at rette henvendelse til lærerne, klassens studie
vejleder og skolens administration (rektor).
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Mindst 8 gange om året vil den almindelige undervis

ning blive aflyst, og alle elever og lærere vil i stedet 
samles til en såkaldt fællestime. Ved disse fællestimer 

bydes på forskelligartede programmer med indbudte optræ
dende. Det kan være aktuelle emner, musikalsk underhold
ning eller teaterforesti 11 i nger.

Bagefter er der ofte mulighed for diskussion. I er 
velkomne til at komme med forslag til programmerne, som 
fastlægges af fællesudvalget.

Fra sidste skoleår kan nævnes følgende fællestimer: 
Et Per Højholdt show med oplæsning fra bl.a. "Gittes mo
nologer", en miniopera, et musikprogram med Benny Holst 
og Arne Wurgler, Ikast gymnasiums " Caba-ikke-ret-meget" , 
et spændende og underholdende causeri om ernæring ved 
Lars Okholm, en diskussion om sikkerhedspolitik og en 
danseforestilling med Ann Grosset og Sher Geurtz.
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Andre aktiviteter

Korsang

Skolekoret er for den

sangglade, som ønsker at dyr
ke sang og kammeratskab ud 
over det, som lader sig prak

tisere inden for skemaet.

Skolekoret er ikke kun 
for den øvede sanger; betin

gelsen for at være med er pri

ind for sagen. En godmært, at man som god kammerat går 
korstemme er ikke det samme som en operastemme og omvendt.

Korets indadvendte aktivitet består af julekoncert 
og forårskoncert, og at vi hvert år synger til dimissions
festen .

Hvis det er noget for dig, bør du hurtigst muligt hen

vende dig til Henrik Klintholm, så du kan komme med fra 
starten.

Skolekomedier

Hvert år, afhængig af energi og interesse, produceres 
en eller flere foresti11 i nger. De medvirkende er som regel 
elever, der har dramatik som tilvalgsfag, men principielt 

er der også åbnet for andre. Interesserede kan henvende sig 
til dramaturgilæreren.
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Idræt

Udover de 2 obligatoriske timer i idræt har skolen mu

lighed for at tilbyde de bevægelsesglade elever deltagelse 
i den frivillige idræt. Vi kan her beskæftige os med emner 
som basketball, badminton, volleyball, hockey, trampolin
spring, rytmisk gymnastik o.l. Nogle er med på "motionsni

veau", mens andre er mere ambitiøse og deltager i diverse 
turneringer på landsplan. Vi har haft hold med i bl.a vol

leyball, basketball og håndbold.



Elevorganisationer & -foreninger

Elevmødet (EM)

Elevrådet på Herning Gymnasium hedder Elevmødet. Det 
holder møde, når der er behov for det, enten i et spise
frikvarter eller efter skoletid. I EM sidder der en repræ

sentant for hver klasse, der vælges 2 gange om året (der 
vælges også en suppleant), men møderne er åbne for alle ele
ver, dog har hver klasse kun een stemme.

Hvert halve år vælges 2 personer, der form i dier kon
takten til rektor, og de indkalder til elevrådsmøde. End
videre vælges der 4 personer til fællesudvalget, hvori rek
tor og 4 lærere også sidder. Fællesudvalget beskæftiger sig 
bl.a. med fællestimer, kantine og økonomiske spørgsmål. Des
uden vælges der en DGS-repræsentant, der formidler kontak

ten til DGS, og en GLO-repræsentant, der formidler kontak
ten til GLO.

I EM varetager man elevernes interesser og tager stil
ling til forslag, der kommer fra eleverne. Så hvis du har 
et forslag, så mød op på et elevrådsmøde og fremsæt det. I 
år har vi bl.a. arbejdet med mødepligt, emneuge o.m.a.

DGS

DGS er en faglig organisation. I DGS arbejder man med 
problemer, som kan opstå, og de interesser, man har, når 
man er gymnasieelev. Det kan være spørgsmål om overbelæg
ning, mødepligt, klassekvotient, SU o.s.v. Det kan jo ik
ke undgåes, at der er mange meninger om disse ting, men i
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DGS beskæftiger man sig med det, fordi de vedrører de fle
ste gymnasieelever.

I DGS har man kollektiv medlemsskab, d.v.s. at det er 
elevrådene, som melder sig ind efter en afstemning på sko
len. Efter en høring med DGS tager man en afstemning, hvor 
du kan være med til at afgøre, om skolen skal være medlem 

af DGS.

Desværre er Herning Gymnasium ikke medlem; dette skyl
des nok hovedsagelig, at man ikke ved nok om DGS. Så vi hå
ber meget, at du vil sætte dig ind i, hvad DGS står for. 
Dette kan du få lejlighed til gennem elevrådsarbejde, hø
ringer og piecer.

Synes du, DGS står for noget fornuftigt, kan du selv 
melde dig ind i DGS; det koster kun 15 kr. pr. år.

ÆB

ÆB er Herning Gymnasiums 
såkaldte kulturelle forening. 
Det vil sige, at vi laver ar
rangementer, hvor elever på 
Herning Gymnasium kan være 
sammen. Årligt afholdes der 
ca. 8 fester og 2 andre arran
gementer. Så der er rig mulig
hed for at være sammen uden 
for skoletiden til meget for
skellige arrangementer. Som 
eksempel på ÆB-arrangementer kan nævnes Jomfru Ane Band,
Buz stop, Sneakers, Luna, Ublabu og mange andre.

ÆB er en ELEVORGAN I SAT I ON , så du har selv mulighed 
for at være med til at bestemme ÆB1 s arrangementer. Du kan 
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blive medlem af ÆB for 10 kr. årligt; det betyder, at du 

til hvert ÆB-arrangement kommer ind til rabatpris, og at 

du får stemmeret på ÆB's generalforsamling, der afholdes 
2 gange årligt. På generalforsamlingen vælges en bestyrel
se, der består af 11 elever, som står for alle arrangemen

ter indtil næste generalforsamling.
Vi håber, at vi vil se jer til mange ÆB-arrangemen- 

ter. Vi håber, at mange af jer vil melde jer ind i ÆB og 

give jeres støtte til os på den måde. Velkommen i ÆB. På 

bestyrelsens vegne.

Opinion

OPINION er elevernes blad på Herning Gymnasium. Det 
er altså også dit blad. Gennem de sidste år har OPINION 
været inde i en positiv udvikling, hvad angår indhold, ud
seende, s i deta 1 og ikke mindst redaktionen. Det er en udvik
ling, der gerne skulle fortsætte. Derfor har du også et an

svar. Du kan også være med til at skabe OPINION. Det er vig 
tigt, at du gør det ved at skrive debatindlæg, artikler, 
digte eller tegne til OPINION. OPINION skulle gerne afspej
le, hvad der sker på Herning Gymnasium.

Indlevering af dine artikler kan ske til redaktionen 
på DEAD-LINE-dagen, d.v.s. det tidspunkt hvor du senest kan 

aflevere dine artikler, hvis de skal med i næste nr. Der bl 
ver opslag om, hvornår det er dag for DEAD-LINE.

Redaktionen holder til i elevrummet under 100-gangen, 
og her er de som regel hver tirsdag i 3. frikvarter. Redak
tionen består af 3., 2. og l.g'ere (frøer), og bladet udkom 
mer, når der er stof til det. Det betyder også, at du kan g 
med ind i redaktionen - og være med i arbejdet med indsamli 
af artikler, renskrivning, layout, trykning, samling og sal 
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og sikre, at OPINION udkommer jævnligt.
Redaktionen holder hyggelige møder og giver dig nogle 

oplevelser, som midt i gymnasiets ellers så trivielle arbej
de lyser op og giver tiden i gymnasiet en ekstra dimmension 
kort sagt gør OPINION til OPINION FOR FOLKET.

Redaktionen

Nøddeknækkeren

Vi vil igen i år byde velkommen til alle, der har 

lyst at kikke op i NØDDEKNÆKKEREN. Det er sikkert ikke 

alle, der ved, hvem vi er. Vi er en gruppe unge, som alle 

har en personlig tro på Gud, og som har oplevet Ham som 
en virkelighed i vores liv. Vi samles hver onsdag i spi- 
sef r i kvarteret i lokale 202.

Vi har ikke et fast program for hver gang. Men for 
det meste snakker vi om, hvad vi går og oplever og beder 
sammen, nogle gange synger vi også. Men vi er åbne over 
for nye forslag, hvis du har nogle. Du behøver ikke selv 
at tro for at komme. Du kan komme, hvis du har spørgsmål, 
som du ønsker at få besvaret eller også, hvis du bare er 
nysgerrig.

ALLE ER VELKOMNE.
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Konservative Gymnasiaster (KG)

KG er en forening, der på Herning Gymnasium blev star

tet sidste år med det formål at samle de elever, der støt
ter den konservative holdning i almindelighed, og danne et 
borgerligt alternativ til de såkaldte fagorganisationer, 
der under neutrale bogstav-kombinationer som DGS, DUS, GLO, 
LAK o.s.v. søger at fremme yderliggående synspunkter.

KG arbejder desuden på dels at fremme de konservative 
synspunkter i almindelighed og dels på at gennemføre visse 
ændringer i det eksisterende skolesystem.

KG på 1andsbasi s.
KG har over hele landet ca. 100 foreninger, hvor over 

3500 elever arbejder på at fremme KGs sag.
KGs landsorganisation udgiver jævnligt avisen "Profil", 

der uddeles gratis til alle interesserede.

Møder.

Der holdes jævnligt møder - som regel i spisef ri kvar
tererne, hvor alle er velkomne.

Indmel del se.
Hvis du ønsker at melde dig ind i KG eller bare høre 

nærmere, kan du bare henvende dig til formanden Knud Schø- 
ler, 3ø, eller et af de øvrige medlemmer, eller du kan kom

me til et af møderne, som forinden vil blive annonceret o- 
ver højttaleranlægget.
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Liberale Gymnasiaster (LG)

Liberale Gymnasiaster på Herning Gymnasium er en ny 
gymnasieforening for elever, der vil være med til at præ

ge uddannelsesforholdene for de 16 - 19 årige i en mere 

fri og flexibel retning.
Liberale Gymnasiaster finder, at gymnasiets struktur 

efterhånden er blevet noget forældet og utidssvarende. Der
for ønsker vi en samordning af ungdomsuddannelserne for at 
nedbryde de stive skel mellem teoretiske og praktiske ud
dannelser. Uddannelserne på det 10.-12. skoleår skal op
bygges efter modulprincippet, så den enkelte elev selv kan 
sammensætte sin uddannelse efter egne interesser og person
lige evner. Dette overordnede mål kan realistisk set næppe 

opfyldes de første par år, hvorfor vi også beskæftiger os 
en del med, hvad vi kan gøre for at forbedre gymnasiet in

denfor de nuværende rammer.
Først og fremmest vil vi gøre undervisningen mere sam

fundsrelevant. Der gøres i gymnasiet uhyggeligt lidt for 
at orientere eleverne om, hvad man kan bruge lærdommen til, 
når man engang er færdiguddannet. Dette skaber ofte mang
lende interesse for de pågældende fag blandt eleverne. LG 

mener derfor, at kontakten mellem gymnasiet og det omgiven
de samfund skal styrkes. Brug af gæstelærere, virksomheds
besøg m.v. kan være med til at styrke interessen for under
visningen. Hvis man henlægger bare en lille del af under
visningen uden for gymnasiets beskyttede rammer, vil man 
efter endt uddannelse få meget lettere vilkår.

En anden ting, LG vil arbejde for, er at ændre SU, Sta
tens Uddannelsesstøtte. De nuværende støttemuligheder er al
deles socialt uretfærdige, og vi mener således, at der sna
rest må gennemføres en reform på dette område. Uddannel
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sessøgende over 18 år, skal have en uddannelsesstøtte, der 

er uafhængig af forældrenes indkomst og formue, og som i 
1 983-kr. skal kunne dække de reelle leveomkostninger, nem
lig 38.000. Støtten skal bestå af 50% stipendie og 50% 
stats1ån 1 i gel i gt fordel t over det samlede studieforløb.

Liberale Gymnasiaster på Herning Gymnasium har et 
langt mere omfattende program, end det her har været mu

ligt at skitsere. Hvis du vil vide mere om den liberale 
gymnasieforening, eller hvis du vil være medlem, så hen
vend dig til Peter Nielsen, 2u, eller Jens Clemmensen, 2ø, 
der kan give dig yderligere oplysninger.



Koncentrat! on . . .

Inspiration. . .



Skolens abc

Administrativ inspektion

Herunder hører bl.a. midler

tidige skema- og lokaleændrin

ger, tilrettelæggelse af års
prøver og eksaminer (herunder 
reeksamination og sygeeksamen), 
statens uddannelsesstøtte og 
kørselsgodtgørelse (buskort). 
De administrative inspektorer 
har kontor ved rektors kontor 
på 100-gangen.

Adresseforandring

Hvis du ændrer adresse, skal det hurtigst muligt medde

les skolens kontor.

Biblioteket

Skolens bibliotek ligger på 300-gangen 
og er åbent hver skoledag mellem kl. 8 
og 1215. Hovedreglen er, at skolens bø

ger kan hjemlånes af eleverne, men det 
gælder dog ikke håndbøger og opslags
værker. Når du skal låne en bog, 
skal du henvende dig til biblio
teksassistent Doris Pedersen el
ler skolebibliotekaren Anne Al- 
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binus, som vil hjælpe dig med at udfylde det nødvendige. 

Dit ID-kort (se afsnittet om dette) fungerer som låner
kort. Lånetiden er en måned.

En stor del af skolens biblioteksbøger befinder sig ikke 

på skolebiblioteket, men ude i de forskellige fags depo
ter. Hvis du skal låne en af disse bøger, skal du henven

de dig til din faglærer.

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

Der er en række regler for biblioteksbenyttelse, og de 

er slået op på biblioteket. Den vigtigste regel er, at 
du har pligt til at erstatte en bog, som ikke afleveres.

Busforbindelser

Rutebilernes køreplaner er lavet således, at det er muligt
at nå frem til gymnasiet til første time. De fleste bus
ser holder på rutebilstationen, hvorfra der er forbindel

se til gymnas i et.

Efter 6., 7. og 8.

busserne kører ret

time går der bus til rutebilstationen;

kort tid efter, at det har ringet ud.

Buskort

Hvis afstanden fra dit hjem til skolen er mindt 9 km, er 
du berettiget til gratis transport med tog eller bus. An
søgningsskemaer kan afhentes på skolens kontor.
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Bøger

Som I har været vant til det fra fol
keskolen, får I alle skolebøger ud

leveret gratis. De skal bindes ind, 
før I skal til at bruge dem, og I 

skal skrive navn, klasse og års
tal i dem. Hvis en bog bliver bor

te eller bliver udsat for urime
lig ødelæggelse, har man erstat
ningspligt. I har krav på at 
få udleveret en "pæn" bog - 
er den ikke det, så gå til
boginspektor og hør, om han kan skaffe en anden. Bogin

spektor Finn Rosgaard træffes på inspektorkontoret og i 
bogkælderen (under 100-gangen). Når I har afsluttet et 
fag, f.eks. engelsk eller tysk efter l.g for matemati
kerne, skal alle fagbøger afleveres. Dette gælder selv
følgelig også, hvis man holder op og forlader skolen i 
løbet af året.

Cykler & knallerter

Hvis du cykler eller kører på knallert til skole, kan 
du anbringe din cykel/kna11ert i cykel kælderen under 
østfløjen eller ved gymnastiksalene. Knallertmotorer 
skal stoppes inden nedkørsel til kælderen og må først 
startes igen, når knallerten er over jorden.
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EDB

en maskine, kan du skrive dig på et 
samme rum. Man kan højst reservere 

pr. dag, dog maksimalt fire timer

Vi råder på skolen 
over nogle minida

tamater, som også 

står til elevernes 
rådighed. Maskiner
ne er placeret i 
et lokale på 100- 
gangen, og hvis du 
ønsker at reservere 
skema, der hænger i 

en maskine to timer 
pr. uge.

Eksamen

Studentereksamen består af en skriftlig og en mundtlig del. 

Den skriftlige eksamen omfatter på samtlige grene 4 prøver 
(alle i 3.g). Den mundtlige eksamen omfatter i alt 6 fag, 

som bliver udvalgt af Undervisningsministeriet og først of
fentliggjort umiddelbart før eksamen. Fagene kan variere 
fra skole til skole, fra klasse til klasse og fra gren til 
gren.

En eller flere af disse mundtlige prøver kan aflægges ef
ter 1. eller 2.g i fag, der bliver afsluttet på dette tids
punkt. For sproglige elever drejer det sig om geografi ef
ter l.g og om latin, oldtidskundskab og matematik efter 2.g. 
På matematisk linie afsluttes engelsk/tysk efter l.g, old
tidskundskab, geografi og kemi efter 2.g.

For at bestå studentereksamen kræves af såvel årskarakte-
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rer som eksamen skarakterer , at gennemsnittet er mindst 5,5, 
og at summen af de to laveste karakterer plus gennemsnit
tet af de øvrige er mindst 13. Den sidstnævnte betingelse 
kaldes 13-regelen.

Ekskursioner

I din gymnasietid vil du uden 
tvivl komme til at deltage i en 
eller flere ekskursioner. Der 
er tradition for, at geografi, 
samfundsfag, historie og biologi 
arrangerer ekskursioner, men de 

er ikke obligatoriske i noget 

fag. Amtet betaler udgifterne 
til transport og eventuelle en-
tréer og yder et tilskud til kost og ophold.

Elevtelefon

finder du til venstre, når du kommer ind ad hovedind

gangen. Det er en mønttelefon, med nummeret 12 83 43.

Evaluering (vurdering)

Det er naturligt, at eleverne gerne vil have en mere udfør
lig vurdering af deres faglige standpunkt end den, der lig
ger i blot at få en karakter udleveret to gange om året. 
Derfor har lærerne forud for karaktergivningen en samtale 
på tomandshånd med eleverne, hvor det faglige standpunkt 

diskuteres, og hvor der eventuelt gives råd om, hvordan 
det kan forbedres. Der foretages også en form for løbende 
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evaluering i forbindelse med aflevering af skriftlige op

gaver. Endelig kan elever og lærer i fællesskab evaluere 
undervisningen og på den måde eventuelt finde frem til an

dre arbejdsformer.

Forsikring

Eleverne vil normalt være dækket af for
ældrenes familieforsikring. Skolen y- 

der ikke erstatning i tilfælde af ty
veri; det anbefales ikke at medbringe 
for mange penge (tyveri af penge dæk- 
kes heller ikke af fami 1 iefor s ikrin- 
gen). Hvis en elev f.eks. i en gymna
stiktime eller en kemitime ved et hæn
deligt uheld får ødelagt tøj eller 
briller, er der mulighed for at få erstatning. Hvis man me
ner sig berettiget til erstatning, skal man henvende sig 

til rektor.

Forældrekontakt

Når 
vet 
des

den 
t i 1 
der

første terminskarakter er gi- 

l.g'erne omkring jul, afhol- 
forældremøder for de enkelte 

klasser i januar/februar. Forældrene får her mulighed for 

at konsultere de enkelte faglærere (eleverne er også vel
komne). Ved et fælles kaffebord bliver der mulighed for 
at diskutere mere almindelige forhold omkring skolen og 
elevernes skolegang.

Invitationen til disse forældrekonsultationer sendes 
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til hjemmene med eleverne.

Herudover er forældrene naturligvis altid velkomne til 
at kontakte skolen. Man kan henvende sig til klassens læ
rere, til studievejlederen og til rektor. Se telefonnumre

ne andetsteds i hæftet.

Skolen har de to sidste år gennemført et arrangement 
for 2.g-eleverne og deres forældre, hvor der var mulighed 
for at overvære en demonstrationstime i et fag, og hvor 
der bagefter var samvær under mere festlige former med 
klassens lærere.

Fritagelse for religion

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

Fritagelse for undervisning

Det tillades kun i ganske særlige tilfælde, at eleverne 
får lov til at forsømme undervisningen. En anmodning om 

fritagelse skal i god tid fremsættes over for rektor.

Lægekonsultation, tandlægebesøg og køretime kan lægges 
uden for skoletiden og er ikke gyldig grund til at for
sømme undervisningen.

Glemte sager

Skolen har ikke noget ansvar for glemte sager. Trøjer, 
vanter ets. samles i kælderen under 100-gangen - måske 
kan man være "heldig" at finde sine tabte sager der!
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Grenvalget

I løbet af l.g (midt i marts) skal alle elever vælge, 
hvilken gren de vil gå på i 2. og 3.g.
Sproglige vælger mellem: Matematikerne vælger mellem:
Nysproglig gren Matematisk-fysisk gren,
og Samfundsfagi iggrenog
Samfundssproglig gren Naturfaglig gren

Studievej 1 ederne giver orientering om de forskellige gre

ne, således at du har bedre forudsætninger for at træffe 
dit valg.

ID-kort

Alle elever får 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.

Kantinen

8,45 - 13,00 er kantinen åben. Her kan I 
styrke jer og slappe af i fri kvarterer, 
i mellemtimer og i spisepausen. Her fin
des et righoldigt udvalg af sunde og 
fristende varer, kolde og varme, faste 
og flydende til overkommelige priser.

med

Her bliver I 
af kanti nens

myndigt og venligt betjent 
personale. Men det kan knibe 

venligheden, hvis bordene i kantinen og garderoben flyder 
med madpapir og flasker. Den slags hører hjemme i de op
stillede affaldsposer og kasser. Takl
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Karaktergivning

Der gives karakterer to gange om året til alle klasser - 

standpunktskarakterer i december eller januar og årska

rakterer i maj måned. Herudover vil der i en del fag bli
ve givet vejledende karakterer i årets løb i forbindelse 
med prøver og hjemmeopgaver.

Lommeregner

Alle elever på matematisk linje og samfunds- 

sproglig gren får tilbud om at låne en lom- //

meregner. Lommeregneren kan bruges til //
skriftlig eksamen i matematik, fysik, /& & /

samfundsfag og biologi. toain .___

Læreres fravær

Når en lærer er fraværende på grund af sygdom, ekskursio

ner el 1 . lign., sker der ændringer i klassens skema. Ad
ministrativ inspektor undersøger, om en af klassens andre 

lærere har fri og kan overtage klassen i sit eget fag, el
ler om klassen skal have fri. Skemaændringerne bliver slå
et op på kontorets opslagstavle lige inden for hovedind
gangen.

Vikar i den fraværende lærers fag kan kun komme på tale, 
når en lærer er sygemeldt for en længere periode.

Lærerkandidater

For at blive ansat som gymnasielærer skal man efter af
sluttet universitetsuddannelse gennemgå et 5 måneders 
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kursus på et gymnasium, hvor man dels overværer og dels 

står for undervisningen i bestemte klasser under vejled
ning af den pågældende faglærer. I denne periode kaldes 
man lærerkandidat. De seneste år har v.i på Herning Gymna
sium haft 4-6 lærerkandidater pr. halvår. Hver af dem føl
ger normalt 3-5 klasser, så også din klasse vil sikkert 
komme til at møde en lærerkandidat i flere fag.

Medbestemmelse

Se afsnittet "Hvem er med til at bestemme".

Mødepligt

Der er mødepligt i gymnasiet samt pligt til at aflevere 

de skriftlige opgaver. Baggrunden for mødepligten er, at 
eleverne ikke skal til studentereksamen i alle fag og hel

ler ikke skal opgive alt det gennemgåede stof.

Et stort fravær kan medføre, at en elev ikke indstilles 
til eksamen på normale vilkår, og det betyder, at eleven 
skal til eksamen i alle fag og skal opgive alt, hvad der 
er læst i de forskellige fag.

Når en elevs fravær opgøres, ser man ikke på, hvad der er 
årsagen til fraværet, idet alle former for fravær princi

pielt regnes for lige. Hvis en elev har et stort fravær, 
vil han/hun modtage et mundtligt varsel, og hvis det sto
re fravær fortsætter, tildeles der eleven et skriftligt 
varsel. Herefter vil eleven - hvis der ikke sker ændrin
ger i fremmødet - blive indberettet til Direktoratet for 
gymnasieskolerne og HF. Det er herefter Di rektoratet, der 
afgør, om eleven skal have lov til at at gå til studenter
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eksamen på normale vilkår.

Se i øvrigt afsnittet "SYGEMELDING".

Nøgler

Der er i central garderoben et lille skab til 
hver elev. Nøgler til skabene udleveres af
indre inspektor til eleverne i l.g ved sko
leårets begyndelse. Du skal betale et depo
situm på 20 kr. for at få en nøgle, og hvis
du mister denne, bortfalder depositum. Nøg

len skal afleveres, når du går ud af skolen.

Oprykning

Ved et 1ærerforsamlingsmøde umiddelbart før sommerferien 
overvejer lærerne, om skolen skal tilråde en elev at la
de sig oprykke i næste klasse, eller om eleven bør rådes 
til at gå klassen om. Eleven og dennes forældre beslut
ter derefter selv, om de vil følge skolens råd.

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 studie
vejlederen.

Hvis du mener, at du er ordblind, men endnu ikke har få
et det konstateret, bør du også henvende dig til studie
vejlederen og oplyse dette. Der kan da eventuelt gives 
supplerende undervisning.
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Papir

Skolen udleverer i et vist omfang gratis papir til brug 
for noter og skriftlige opgaver.

Reeksamination

Enkelte fag afsluttes med mundtlig studentereksamen alle

rede efter 1. eller 2.g. En elev kan komme i en ubehage

lig situation, hvis han/hun ved denne eksamen får en me
get lav karakter, fordi denne karakter tæller med ved den 
endelige studentereksamen.

Der er derfor givet mulighed for, at en elev kan komme til 
eksamen igen lige efter sommerferien. Betingelsen for en 
sådan reeksamination er, at eleven i det pågældende fag 

har en årskarakter på 5 eller derover, og at han/hun til 
eksamen får 00 eller 03.

Hvis en elev har fået 00 eller 03 i årskarakter i et fag, 
der afsluttes efter 1. eller 2.g, og klassen ikke kommer 
til studentereksamen i faget, har eleven ret til at blive 
eksamineret i faget i august/september.

En elev, der ønsker at blive reeksamineret, skal så hur
tigst som muligt, og i alle tilfælde før sommerferien, gi
ve skolens kontor meddelelse herom.

Rygning

Rygning er tilladt i central garderoben og østkantinen, men 
ikke tilladt i vestkantinen, klasselokalerne og på gange
ne .
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Statens uddannelsstøtte (S.U.)

Se afsnittet: "Hjælp til selvhjælp".

Stipendier

Til skolen er der knyttet følgende fonde, der uddeler sti
pendier til nuværende og gamle elever: Herning Gymnasiums 
Stipendiefond (portioner a1 800 og 1600 kr.), Herning Gym
nasiums Jubi 1æumsstipendiefond (kr. 1 000 ), Murermester 

Bangs legat (800 og 1600 kr.). Købmand Anker Pallesens Stu

dielegat (2000 kr.), Tandlæge Harald Jørgensens Skolelegat 
(2 portioner a1 1200 kr.), Preben Sommers legat (500 kr.), 

Chr. Eriks legat (50 kr.). De første 5 legater uddeles ef
ter ansøgning; ansøgningsfrist 1. juni. Nærmere oplysning 

ved opslag.

Hvis en elev bliver syg før eller under studentereksamen 
og føler sig forhindret i at gennemføre eksamen på rimelig 
måde, skal vedkommende snarest give besked herom til sko
lens kontor og ansøge om tilladelse til at gå til sygeeksa
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men. Ansøgningen skrives på en særlig blanket, der udleve
res på kontoret, og indsendes til Undervisningsministeriet, 
efter at lægen har attesteret den.

Sygeeksamen omfatter alle de prøver, som eksaminanden på 
grund af sygdommen ikke har kunnet fuldføre.
NB: Hvis en elev på trods af sygdom gennemfører en prøve,

kan han/hun ikke gå til sygeeksamen i faget.

Sygemelding

Hvis du på grund af sygdom har måttet for
sømme undervisningen, skal du den første 
skoledag efter forsømmelsen aflevere en sy- 
geseddel på kontoret med angivelse af syg

dommens art og varighed. Seddelen skal væ
re underskrevet af en af dine forældre el
ler din værge. Dog må du selv skrive un

der, hvis du er fyldt 18 år.

Hvis sygdommen er langvarig, kan skolen tilbyde sygeunder- 
visning, så det er vigtigt, at skolen på et tidligt tids
punkt får besked, hvis det formodes, at et fravær fra sko
len bliver af længere varighed.

Terminsprøver

afholdes to gange i 3.g i de fag, der afsluttes med 
skriftlig prøve til studentereksamen.
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Udlandsrejser

Det har de senere år været almin
deligt, at 2.g-kl asserne i efter
årsferien arrangerer en samlet 
rejse til udlandet. I mange til
fælde deltager en af klassens læ
rere i en sådan rejse, men normalt 

arrangeres rejserne af eleverne og 
planlægges på elevernes initiativ. 
Der er mulighed for at få tilladel
se til at anvende en eller to skole
dage til en udlandsrejse, hvis rejsen har karakter af en 
ekskursion, således at den har direkte forbindelse med un
dervisningen i et eller flere fag.

Ud veks I i ngsstudent

Hvert år får skolen besøg af ud
vekslingsstudenter fra USA, Cana
da, Australien eller andre lande. 
De bliver optaget i en familie i 
Herning eller omegn i et år og 

følger undervisningen i en klasse (som regel 2.g). Når de 

har lært nok dansk, deltager de i undervisningen sammen 
med de andre elever. Husk at snakke dansk med dem! Du har 
også mulighed for at komme til udlandet et år - bl.a. Ame
rican Field Service og Rotary sender hvert år danske gym

nasieelever til "high schools" og lignende i fjerne lande 
- spørg efter oplysninger hos din studievejleder.
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Ungdomsydelse

Se afsnittet: "Hjælp til selvhjælp".

Årsprøver

Sidst i maj skal 1. og 2.g til skriftlige årsprøver, de 
sproglige l.g'ere skal til prøve i dansk, tysk og engelsk, 

matematikerne i dansk og matematik. Mundtlige "årsprøver" 
afholdes i juni, i to eller tre fag (afh. af om klassen 
skal til studentereksamen eller ej). Klasserne aftaler med 

de enkelte faglærere, om man vil afholde egentlig årsprøve, 
repetitionskursus eller eventuelt arrangere en ekskursion.



Af skolens dagbog

f r. d. 6. aug. Skolens fødselsdag fejredes bl.a. med et fæl

lestimearrangement, hvor Per Højholdt læste 
op af "Gittes monologer".

on.d. 1.sep. Lars Okholm fortalte i fællestimen om ernæ- 

ring og hel bred.

ma.d.11. okt. Jens Toft, MF, og oberstløjtnant Ib Jørgen
sen debatterede i fællestimen forsvarsproble- 

mer og magtbalance.

ma.d.15.nov. Operatruppen "Scalaen" opførte "Bryllupsrej

se" af Svend S. Schultz med tekst af Tavs 
Neiendam og Holger Boland.

ti.d.30.nov . Ann Grosset og Cher Geurtze fremførte ny dans
ny musik med elevøvelser i de to følgende ti
mer.

nov.-dec. Udstilling af norsk litografi.

on.d.22.dec. Ved juleafslutningen talte pastor Gotfred 
Larsen, og drama-, musik- og formningshold 

opførte et dramatiseret folkeeventyr: "Dyre
ne hjælper".

t i . d . 4 . j an. Elever fra Ikast Gymnasium opførte deres egen 
"Cabaret".

to.d.10.feb. 2.g-fest for elever, forældre og lærere med 
demonstration af undervisning, fællesspis
ning, opførelse af "Hurra, det blev en pige"
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(dramaholdet i 2byxz), folkedans og rock til 
musik af elever og lærere.

fr.d.11.mar. Det traditionelle "Kongebal", arrangeret af 
3.g, gennemførtes med stor tilslutning af 

elever, forældre og lærere. Efter en vellyk

ket revy og en stilig lanciers åbnedes bal
let, der fortsatte til kl. 1^; bagefter 

var der natsuppe og dans for arrangørerne.

ti.d.25.mar. Skolekoret under ledelse af Henrik Klint
holm opførte ved en aftenforestilling Ebbe 
Kløvedal Reichs "Til kamp mod dødbideriet" 
med musik af dirigenten. Umiddelbart deref
ter tog koret under ledelse af Klintholm og 

rektor til Hernins venskabsby Holmestrand, 

hvor stykket blev opført for eleverne i den 
udvidede skole.



Studentereksamen 1982
3.a

N = nysproglig

1. Anne Marie Agerskov, N 13. Birgit Hansen, S
2. Ann Pia Andersen, N 14. Peter Laier Holme, N
3. LeneBak,S 15. Liselotte Jespersen, N
4. Karen Bennett, N 16. Jette Kai 1 estrup, N
5. Merete Borre, S 17. Henrik Lodahl Madsen, S
6. ErikBundesen, S 18. Jens Gammelgaard Nielsen,
7. Pia Brincker Christensen, N 19. Morten Søby Nielsen, N
8. Amy Corydon-Petersen, N 20. Charlotte Olesen, N
9. Birgitte Erenskjold, S 21. Lisbeth Pedersen, N

10. Anne Dorte Fredensborg, S 22. Pia Westphal1 , S
1 1 . Karen Albæk Groth, N 23. Ole Østergaard, N
12. Anne-Marie Hansen, N

3.b
i. Louise Ascanius-Madsen, S 13. Lise Møller, S
2. Birgitte Baadsgaard, S 14. Anni Kjær Nielsen, N
3. Marianne Baadsgaard, N 15. Helle Thorø Nielsen, S
4. Mette Fogt, S 16. Laila Pedersen, S
5. Jette Grøn, N 17. Mi chael Pedersen , S
6. Sandra E.Hansen,S 18. Michael Bjerg Petersen, S
7. Elisabeth Egholm Jacobsen, S 19. Vibeke T . Poulsen, S
8. LisbetJakobsen,N 20. Inge P. Rasmussen, N
9. Ulla Lyngs Jensen , S 21 . Jan Styr, S

10. Lene Jørgensen, S 22. Jytte Tas, N
1 1 . Hel 1e Lorenzen, S 23. Frank Bryde Thornild, S
12. Lene Mogensen, S 24. Tina Troel sen , S

3. c
i. Lisbeth Barslund, S 12. Lars Kryger, S
2. Birthe Bloksgaard, S 13. Merete Midtgaard, N
3. UllaChristensen,S 14. Gitte Have Mikkelsen, N
4. BirgitEriksen.S 15. Søren Mogensen, N
5. Michael Dormann Frandsen, S 16. Lisbeth Sikjær Nielsen, N
6. Lise Krarup Hansen, S 17. Susanne E. Nielsen, N

S = samfundssprogli g
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7. Birgitte Mose Jensen, N 18. Anne Mette Pedersen, N

8. Lars F. V. Jensen, N 19. Karen Høst Poulsen, S

9. Anne-Mette Kjær, S 20, Helle M . Schultz , N

10. Birgitte N. Knudsen, S 21 . Anna Siggaard, S

11. Gi tte Korshøj. S

3.x

22. Vivi E . Tvilum, S

i. Lene Andersen, N 10. B i rthe Merri1d , N

2. Per Buus , F 11 . Gitte Nielsen, N

3. L i tten Bøjgaard , N 12. Grethe Nielsen, N

4. Heidi D a1u g g e , N 13. Steen Haxholm Olesen, F

5. Søren Jessen, F 14. Elly M. Pedersen, F

6. Leif Ravn Johansen, F 15. Hanne Rudmose, N

7. Finn Møller Kristensen, F 16. Erik Simonsen, F

8. Heidi Larsen, N 17. Peter Sørensen, N

9. Jørgen Lissner, N

3.y

18. Jan N. Tarbensen, F

i. Jonna Bertram, F 12. Susanne Kristensen, N

2. Birgitte Eriksen, N 13. Thomas Rahbek Kohler, S

3. Svend Erik Fjord, F 14. Heidi G. Lorentzen, N

4. Anette Gammelgaard, N 15. Lisbeth Mølgaard, F

5. Anette Brinch Hansen, N 16. Jens Vestergaard Nielsen,

6. Peder B. Jakobsen, N 17. Laila B. Pedersen, N

7. Dorte Ladefoged Jensen, N 18. Niels Jørgen Rasmussen, F

8. Dorte Nørgård Jensen, N 19. Vagn Møller Stougaard, F

9. Dorthe PouTsgaard Jensen, N 20. Elvin Munk Thalund, F

10. L i sbeth H. Klausen , N 21 . Jens B . Thuesen , N

11. Bo Peter Kristensen, N

3.z

22. Knud Bjerg Vang, N

i. Dorthe S. Andersen, N 12. Arne Kirkeby-Thomsen, N

2. Jørgen Andersen, S 13. Johnny Mikael Larsen, S

3. Kirsten Schmidt Bie, N 14. Gunner Bjerg Mikkelsen, N
4. Peter Bruhns, N 15. Michael Due Nielsen, N

N = nysproglig S = samfundssproglig
F = matematisk-fysisk gren N = naturfaglig gren S = mat.samf.gren
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5. Jørgen Ebbe Christensen, S 16. Anne-Mette Pedersen, N
6. Michael Green-Andersen, S 17. Kirsten Juul Rasmussen, N
7. Finn Høghøj Iversen, N 18. Lars Rasmussen, F
8. Yvonne Iversen, N 19. Per Roli ghed, F
9. Jette Jensen, N 20. Mette Strøbech, N

10. Kim Sønderup Jepsen, S 21 . E1 i nor Søby , N

11. Elisabeth Jørgensen, F 22. Peter Tybo

3.u
1. Jens Milter Bundgaard, N 12. Helle S. Mogensen , S

2. Søren B. Engsted, S 13. Ole Nielsen, F

3. Peter Byg Hansen, F 14. Anette N i tschke , S

4. Carsten Henriksen, F 15. Frank N o r d a h 1 , N

5. Jens Henrik Jakobsen, S 16. Anders Nykjær, F

6. Jesper Buch Jakobsen, S 17. Ole Overgård, N

7. Anette Jensen, S 18. Jimmy Pajbjerg, F

8. Dorte Kirkegaard, S 19. Lars Vestergaard Pedersen,

9. Jesper Ravn Larsen, S 20. Anette Kertsch-Sahlholdt, S

10. Leif K. Larsen, S
11. Keld Lauridsen, N

21 . Claus Ostergaard, S

3.ø
1. Henrik Bjerregrav, S 12. Jens Bo N i el sen , S

2. René S. Dinesen, S 13. Per L. Nielsen, F

3. Lars Hansen, F 14. Charlotte 01esen , S

4. Bjarne Henriksen, S 15. Carsten R. Pedersen, S

5. Michael Buur Hove, F 16. Else Inger Sahlholdt, N

6. Jan Jakobsen, S 17. Henrik Schultze, F

7. Michael Jensen, S 18. Torben Sne i bjerg, S

8. Bo Kølbæk Johansen, N 19. Annemarie Tøttrup, F

9. Benny Kristensen, F 20. Erik Viinberg, S

10. Henrik S. Mortensen, F
11. Ib N i el sen , F

21 . Lars Jørgen Vollesen, S

F = matemati sk-fys i sk gren N naturfaglig gren S = mat.samf.gren
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1 . Signe Agerbo, N

2. Bente Nørgaard Clausen, N
3. Knud Damgaard, N
4. Peder Christian Dideriksen,
5. Benny Gottfredsen, S
6. Ulla Hansen, N
7. Lene Dahl Jensen, N
8. Niels Kofoed, S
9. Arne Daniel Kristensen, F

F = matema ti sk-fys i sk gren N =

10. Helle Kristensen, S

11. Kurt Holm Kristiansen, F
12. I nger Lauri tsen , F

F 13. Ulla Lenger, S
14. Mette Mie Nielsen, S
15. Niels Michael Nielsen, N
16. Jeanette Philipsen, N
17. Christian 0. Sal by, N

18. Gitte S c h u 11 z , N

= naturfaglig gren S = mat.samf.gren



Personalia

Afgang:

pr. 31. juli 1982:

Adjunkt, cand.scient John Hansen
Adjunkt, cand.scient Georg Hermann

pr. 30. november 1982:

Lektor, cand.mag. Kamma Christensen

pr. 9. juni 1983:

Kontorelev Inger Rasmussen efter endt uddannelse

Tilgang pr. 1. august 1982:

Adjunkt, cand.scient Kristian Holst

Adjunkt, cand.mag. Peter Aurø har fået sin orlov uden 

Ion forlænget 1.8.1982 - 31.7.1983.

Lektor, cand.mag. Erik Merrild har besørget et vikariat 
i latin under en kollegas barselsorlov.

Et andet bars el svikariat i matematik og fysik blev be
sørget af kolleger.

Lektor, cand.mag. Kamma Christensens timer blev for stør
stedelens vedkommende overtaget af årsvikar, cand.mag. 
Annette Højlund.

Korrespondent Lisbeth Mortensen er pr. 11. august 1982 
tiltrådt en stilling som medhjælp på bibliotek og kon
tor.

50



Lærerkandidater 1982-83.

Efterårssemester 1982:
Cand.mag. Else Birgitte Eisenhardt, dansk - dramatik 
Cand.mag. Hans Nybo, historie - oldtidskundskab 
Cand.phil. Jens-Jørgen Pedersen, dansk 
Cand.scient. Allan Sandholt, biologi 
Cand.scient. Henry Thomsen, matematik

Forårssemester 1983:
Cand.phil. Adrian Arsinevici, engelsk
Cand.mag. Mette Hø i ri i s, dansk - dramatik
Cand.mag. Else Flarup Knudsen, historie - engelsk 
Cand.mag. Per Lindved, historie - oldtidskundskab 
Cand.scient. Ole Olesen, fysik - matematik



Skolens medarbejdere 
1982/83

rk
E. Dreyer Jørgensen 
rektor 
Spinkebjerg 16 
Gjellerup 
tlf. 11 86 13 
tysk

Ød
Ruth Ødgaard 
sekretær 
Bellmansvej 7
Lind 
tlf. 12 77 62
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F1
Rita F1øe Møller 
sekretær
Grove
Sunds 
tlf. 14 32 59

J a
Connie Jakobsen 
sekretær 
Griegsvej 22 
Lind 
tlf. 12 56 96

Inger L.N. Rasmussen 
kontorelev 
Skovbrynet 11
6900 Skjern 
tlf. 35 29 33
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Lisbeth Mortensen 
bi bl.medhj.
Pal 1 esvej 6 
6920 Videbæk 
tif. 17 28 34

Doris Thing Pedersen 
bi blioteksassistent 
Fri j senborgvej 15 
tlf. 26 73 04

Preben Salomonsen 
pedel
Hern i nq Gymnas ium 
tlf. 22 17 05
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Inger Jensen 
kantineleder
Glentevej 52 
tlf. 12 49 23

Gerda Axelsen 
kanti nemedh jæ.l per 
Grundtvigsvej 20 
tlf. 12 36 61

Ruth Ask 
kantinemedhjælper
Vi valdisvej 14 
tlf. 12 38 08

55



Al
Anne Al bi nus 
adjunkt, bi bl. 
Solvænaet 18 
tlf. 12 94 60 
fransk

TA
Thorkil Axelsen 
adjunkt
Revlingens Kvarter 50 
tlf. 22 48 69 
samfundsfag, fransk

Bi
Bente Bisgaard 
adjunkt
Offenbachsvej 7 
tlf. 12 92 24 
fransk
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JB
Jonna Byri el 
adjunkt 
"Skovhuset"
Frausing 8620 Kjellerup 
tlf. 06 - 88 63 70 
dansk

Bø
Erik Bøegh 
adjunkt
Thit Jensensvej 42 
7430 Ikast 
tlf. 15 50 23 
dansk, latin, oldt.

Ch
Vagn Age Christensen 
lektor
Herregårdsparken 3 
tlf. 22 32 56 
historie, engelsk, oldt.
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KC
Karen Else Christoffersen 
adjunkt
Anemonevej 10 
tlf. 22 19 41 
fran s k , russisk

Co
Kirsten Colstrup 
adjunkt
Jagtvej 52 
Hammerum 
tlf. 11 69 65 
fransk, musik

SD
Stig Dinsen 
adjunkt
Lyngens Kvarter 179 
tlf. 22 49 67 
engel sk, fransk

58



En
Kirsten Engsnap 
lektor 
Engkrogen 25 
tlf. 12 39 18 
fran s k

E
Carsten Engsnap 
lektor
Engkrogen 25 
tlf. 12 39 18 
dansk, religion, oldt.

F
Niels F i i 1 
lektor, studievejl.
A. P. Møl 1ersvej 12 
tlf. 22 13 40 
matematik, kemi
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EF
Erik Fjølner 
adjunkt
T ja i kofsk i svej 14 
tlf. 22 50 06 
samfundsfag, geografi

Kl
Henrik Klintholm Hansen 
timelærer, korleder 
Fynsgade 4 
tlf. 22 00 48 
musik

KH 
Kristian Holst 
adjunkt
Vester Møllevej 220 
8280 Trige 
tlf. 06 - 23 05 16 
kemi, fysik
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Ho
Jens Hostrup 
lektor 
Schumannsvej 9 
tlf. 12 70 53 
engel sk, tysk

AH
Annette K o 1 d k j æ r Højlund 
adjunkt
Karensmindevej 31
8260 Viby J.
tlf. 06 - 29 06 88
dramaturgi, dansk

Je
Frede Jensen 
lektor t

H.C. Ørstedsvej 101 
tlf. 12 96 16 
historie, dansk
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Ki
Poul Kildsgaard 
studielektor, studievejl.
Th. N i el sen sgade 53 
tlf. 12 52 85 
samfundsfag, historie

VJ
Sten Visti Jensen 
adjunkt T T T
Østre Kirkevej 381 
tlf. 22 21 42 
dansk, oldtidsk.

PJ
Preben Jonassen 
adjunkt 
Solvænget 18 
tlf. 12 94 60 
matemati k
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H v
Kristian Hvid Jørgensen 
timelærer
Birk 
tlf. 11 68 51 
gymnasti k

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

Kr
Birgit Krægpøth 
timelærer
Kloster, Holmsland 
Ringkøbing 
tlf. 33 73 97 
gymnasti k
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Mo
Eva Mose Larsen 
1e k to r 
Mindegade 17B 
tlf. 12 28 35 
dansk

Le
Peter Lenler-Eriksen 
adjunkt
Agårdsvej 31
7480 Vildbjerg 
tlf. 13 19 95 
biologi

FM
Finn Madsen 
adjunkt 
Toftager 2 
T j ø r r i n g 
tlf. 26 83 27 
kemi , fysi k
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DM
Grethe Dahlstrøm Madsen 
adjunkt t t
Grønni ngen 5
7200 Grindsted 
tlf. 05 - 32 18 83 
latin

Mk
Per Mark 
studielektor 
Krogsgårdsvej 15,Hvam 
8620 Kjellerup 
tlf. 06 - 66 75 48 
matemati k

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

65



BM
Bent Mertner
1 ektor, adm.insp.
Leharsvej 1 
tlf. 12 74 07 
fysik, kemi

N
Henning Nielsen 
adjunkt 
Bjørslevvej 4 
Ki bæk 
tlf. 19 16 07 
biologi

L i
Niels Linde Nielsen 
adjunkt, studievejleder 
Danasvej 34 
tlf. 12 85 22 
geografi
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SN
Søren Nissen 
adjunkt .
Brændgårdsvej 61 1 
tysk, oldt. , dansk

Ve
Bent Vestergaard Olesen 
lektor, skemalægger 
Laubsvej 15 
tlf. 12 29 97 
matemati k

AO
Anne Overgaard 
adjunkt .
Holmparken 31 dør 3 
tlf. 22 50 85 
engel sk , gymnasti k
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BP
Bjørn Pedersen 
adjunkt 
Brombærhaven 38 
8250 Lystrup 
tlf. 06 - 22 35 16 
engelsk, fransk

Kj
Jens Kjærby Rasmussen 
adjunkt 
Rønnealle 114 
7451 Sunds 
tlf. 14 23 04 
biologi , gymnast i k

Ra
Jørgen Rasmussen 
adjunkt 
Straussvej 19 
tlf. 22 31 47 
tysk, gymnastik
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Rd
Poul Børge Rosendahl 
adjunkt
Erik Menvedsvej 22 
8800 Viborg 
tlf. 06 - 61 35 42 
engelsk, tysk

Ro
Finn Rosgaard 
adjunkt, studievejl., 
bog inspektor
N.W. Gadesvej 9
tlf. 22 28 03 
historie, engel sk

Sa
Karen Marie Sanden
adjunkt TT , 
Rosengade 2311 
8000 Arhus C 
formni ng
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Sc
Birgit Schaarup 
adjunkt 
Handelsvej 9 
tlf. 22 07 29 
dansk, hi storie

OS
Ord in Skjæveland 
studielektor
Børgiumvej 32 
tlf. 26 74 53 
hi storie , engel sk

BS
Beate Skou 
t i mel ærer 
Ør re
tlf. 13 60 94 
formning
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Sk
Knud E. Skou 
timelærer 
Ørre 
tlf. 13 60 94 
formn i ng

St
Erik Stabeli 
lektor
Børgiumvej 64 
tlf. 26 88 46 
fysik, matematik

AS
Anders Sørensen 
adjunkt
Serup Tinghøjvej 9
8632 Lemming 
tlf. 06 - 85 53 85 
dansk, religion
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Sø
Ole Skovgaard Sørensen 
adjunkt
Holmparken 7S dør 3 
tlf. 22 58 69 
matematik, fysik

T
Hans Jørgen Thomsen 
adjunkt 
Spøttrupvej 30 
tlf. 26 83 31 
historie, religion

Th
Niels Henrik Thormann 
adjunkt 
"Tre Ege"
Nr . Kol1 und
tlf. 12 95 38 
samfundsfag, historie
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VP
Tordis Vang-Pedersen 
adjunkt
Blomstervej 7
Ske!høje
8800 Viborg 
tlf. 06 - 66 14 95 
geografi

EV
Eva Veibæk 
adjunkt 
Anholtsgade 16s ' 
8000 Arhus C 
tlf. 06 - 15 44 32 
dansk, engel sk



Til notaten



Ferieplan 1983-84
Herning Gymnasiums ferieplan for det kommende skoleår 
bliver som følger (de nævnte dage medregnes):

Sommerferie 1983 til on. d. 3. aug.
Efterårsferie 
Juleferie 
Vinterferie 
Påskeferie 
Bededag 
Kristi Himmelf. 
Grundlovsdag 
Pinseferie 
Sommerferie

fra lø. d. 15. okt. til sø. d. 23. okt. 
fra fr. d. 23. dec. til on. d. 4. jan. 
fra lø. d. 11. feb. til sø. d. 19. feb. 
fra lø. d. 14. apr. til ma. d. 23. apr. 
fr. d. 18. maj 
to. d. 31. maj
ti. d. 5. juni
fra lø. d. 9. juni til ma. d. 11. juni 
fra lø. d. 23. juni

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




