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Administration
Kontortid: Skoledage kl. 8.15 - 14.00

Inspektion
Inspektor, rektors stedfortræder: Finn Rosgaard
Boginspektor: Anders Sørensen
AV-inspektor: Erik Fjølner

Studievejledning
Anne Albinus: 3.b, 3.y, 3.z, 2.b, tb, 1.x
Niels Fiil: 2.u, 2.ø, tz, tu, tø
Niels Linde Nielsen: 3.a, 3.x, 2.a, 2.z, ta, tc
Finn Rosgaard: 3.u, 2.cx, 2.y, td, ty

Telefoner
Kontor: 07 22 10 66
Lærerværelse: 07 12 05 37
Elevtelefon: 07 12 83 43
Studievejlederne: 07 22 49 77
Det henstilles, at man kun i vigtige anledninger ringe, 
til kontoret for at komme i kontakt med elever.

Adresse
H.P. Hansensvej 8
7400 Herning



Velkommen

til

Herning Gymnasium

Gem dette hæfte - 

du vil ofte få brug for det.



Redaktion:

Finn Rosgaard 
&
Poul Kildsgaard



idholdsfortegnelse

Rektors velkomstVelkommen!De første skoledageSkolenHjælp til selvhjælpHvem er med til at bestemmeFællestimerAndre aktiviteterElevorganisationer & -foreningerSkolens abcAf skolens dagbogPersonaliaStudenter 1986Skolens medarbejdere
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iktil:',tte Marie Jensen (tegninger) »gens B. Jensen (tegninger ne Olesen (tegninger)e Nørholm (tegninger)m Vestergaard Olesen (fotos)



Rektors velkomst

Med dette lille hæfte vil Herning Gymnasium byde alle n optagne elever velkomne til de kommende års samarbejc som vi håber må blive frugtbart for alle parter.Ved optagelse på en ny skole støder man naturligvis på række nye forhold: nye fag, nye krav, nye arbejdsformt nye organisationsformer og nye ansigter. Alt kan forekomr nyt og anderledes, og over for det ukendte står man of ængstelig.Dette introduktionshæfte skal ses som et led i vore bestr belser på at gøre overgangen lempelig for jer. Vi beder j derfor om at studere de følgende sider grundigt. Hvis der noget, som I ønsker yderligere belyst, så henvend jer try til skolens medarbejdere. De er indstillet på at yde al mu støtte, så samarbejdet kan få en god start.Erfaringerne viser, at vi har grund til at være optimister, jeg byder derfor også den nye årgang hjerteligt velkommen
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sikommen!

art går starten til tre sjove, spændende og lærerige år her Herning Gymnasium.v om alt i begyndelsen kan virke meget anderledes i for- d til det, du er vant til, vil du hurtigt blive glad for det 3 miljø, dine nye lærere og ikke mindst dine nye kammeer.jcielt det første år her vil blive en tid, hvor du får mas- af nye oplevelser. Du vil komme til at stifte bekendt- ib med gymnasiets overdådige kantine, elevrådet og utal- e elevorganisationer, som du kan læse mere om inde i :tet o.m.a.is du kommer her med en positiv holdning til tingene og godt humør, er jeg sikker på, at der vil blive taget godt >d dig. På elevernes vegneUlla Meyer elevrådsformand



De første skoledage

Første skoledag

Kl. 8.30 skal du møde i kantinen. Eftt velkomsten skal du sammen med dine kla. sekammerater møde klassens kontaktperso som er en ældre elev, der har lovet < hjælpe jer den første tid på skolen.Der vil herefter være en række aktivitete der har til formål at gøre jer kendt me skolen og lærerne.Der bliver også udleveret bøger og skob skema, og dagen slutter omkring kl. 12 m< et lille traktement i kantinen. Busserne f de udenbys elever afgår fra pladsen v< H.P. Hansensvej kl. 13.00.
Skolens fødselsdagSkolens fødselsdag er egentlig den 14. august, men da fle af l.g-klasserne den dag er på hyttetur, vil fødselsdag blive festligholdt en anden dag. Meddelelse herom senere.
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ytteturærioden fra den 10.den 19. august il l.g'erne klassevis nmen med to af res lærere 2 1/2 dag i spejderhytte et sted i nærheden af rning. Formålet er at få jer rystet sammen til en klasse, at I skal lære jeres kammerater at kende.olen laver et program med forslag til aktiviteter, men ;get er op til jer selv - deriblandt hele madlavningen og Tgøringen. Skolen betaler hytterne, men maden skal I selv tale.
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kolen

r du kommer ind ad hovedindgangen, ser du et stort rum an dig med mange skabe, borde og sofaer. Det er cen- Igarderoben. I venstre side af centralgarderoben fører dø- ind til festsalen og længere henne ind til kantinen.ve undervisningen foregår i faglokaler, d.v.s., at undervisgen i dansk foregår i et lokale, fransk i et andet o.s.v. e lokaler har et nummer. I stueetagen i vestfløjen, den j, der ligger nærmest hovedindgangen, har lokalerne numre 100 og opefter ("100-gangen"), ovenpå har de numre fra) og opefter ("200-gangen"). I stueetagen i østfløjen des "300-gangen" i stueetagen og på l.sal er "400-gangen"."100-gangen" finder du skolens og rektors kontor, og igere henne i samme fløj holder studievejlederne til. I deren under denne fløj er bogdepotet og elevrummet."300-gangen" findes biblioteket og lærerværelset.
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Hjælp til selvhjælp

StudievejlederneDer er knyttet en studievejleder til hver klasse. Hvem, der er din studievejleder, kan du se på omslaget af 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 om de forskelli grenvalgsmuligheder, der er efter l.g. Selve grenvalget for går midt i marts måned. I 2.g bliver der givet en ret o fattende uddannelses- og erhvervsorientering i klassen, så des at alle skulle have de bedste muligheder for at væl den rigtige uddannelse eller det rette erhverv efter stude tereksamen.Men studievejlederens vigtigste opgave er dog nok at hjæ og rådgive de elever, der henvender sig personligt på stud vejlederkontoret. Studievejlederen har tavshedspligt, og der kan du trygt henvende dig med alle slags problemer - oj problemer af rent personlig art.Studievejlederne har kontorer for enden af 100-gangen, og har hver en fast ugentlig træffetid, hvor du uden videre k henvende dig. Du kan også træffe aftale om et besøg på andet tidspunkt.
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kolepsykolog1 skolen er knyttet en skolepsykolog, som har hjulpet flere skolens elever med forskellige slags problemer. Sl$olepsy- logen kan evt. hjælpe elever, der er ordblinde, og han står så til rådighed, hvis man føler, at man har nogle psykiske oblemer.n studievejleder - der har tavshedspligt - kan formidle ntakten til skolepsykologen, men bliver ellers ikke inddrat i sagen.
talens uddannelsesstøtte (S.U.)

ir du bliver 18 år, er der mulighed for at få Statens Ud- nnelsesstøtte. Da du kan få støtte fra den første måned ter din 18 års fødselsdag, er det vigtigt, at du har fået dsendt ansøgningsskemaet et par måneder før. Ansøgnings- emaet fås ved henvendelse til kontoret; brochuren "Støt- muligheder for 87/88" er udsendt sammen med dette hæf-ir du skal beregne, hvor meget du kan få i SU, bruger du ae forældres samlede korrigerede socialindkomst. Den korri- rede socialindkomst er forældrenes socialindkomst minus et adrag for hvert hjemmeboende barn og øvrige børn under dannelse. Det vil sige, at selv om dine forældre har en j socialindkomst er det alligevel muligt, at du kan få SU, mlig hvis du har søskende, der bor hjemme eller er under dannelse.>r skoleåret 1987/88 er den højeste støtte, som kan ydes, . 16.500 årligt til ugifte hjemmeboende. Til ugifte udebo
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ende og gifte kan maksimalt ydes kr. 27.000 årligt. Ved korrigeret socialindkomst på kr. 274.700 og derover fale støtten væk.Der er i foråret 1987 indgået et politisk forlig i Folketing om forbedringer af SU. Forliget vil dog først få virkning 1 støtteåret 1988/89.
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vem er med til at bestemme?

mnasiet er en eksamensskole, og for at sikre ensartede ningslinier fører Undervisningsministeriet det pædagogiske ;yn med alle gymnasier og HF-kurser i hele landet.i er Ringkjøbing amtskommune, der ejer skolen, og det er for også Ringkjøbing amtsråd, der bevilger pengene til lens drift. Amtsrådets undervisnings- og kulturudvalg træf- de fleste overordnede økonomiske beslutninger.
avernennasiets elever kan gøre deres indflydelse gældende gen- i flere kanaler (se figuren på næste side).jr klasse vælger en repræsentant til Elevrådet. Elevrådet )ydes til at sende repræsentanter til at deltage i lærer- imøderne, når man der behandler forslag, som eleverne en direkte interesse i.trådet vælger også repræsentanter til Fællesudvalget, som tår af fire elever, fire lærere og rektor. I Fællesudvalget man stort set tage alle sager op til behandling, dog ik- sager, der vedrører en enkelt elev eller lærer. Fællesud- ?et er nok skolens vigtigste demokratiske organ, hvor ilemmerne næsten altid er i stand til at diskutere sig n til enighed.lelig er eleverne repræsenteret med to repræsentanter i
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Amtsrådet Skolerådet

Tekn./adm. person.

or\uiei truet
| -varetager samarbejdet mellem skole og I 

hjem. i

Forældrene H -godkender ugeskemaet og ordensregler.
-stiller forslag til anskaffelse af materiel 

—► og til budget.
tt

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.

formand

Elevrådet
-varetager elevernes interesser 
over for skolen.

- evt. kontakt med DGS/GLO.

| formand ■

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

-tager stilling til forsøgsunder
visning.

I I I
Klasserne I I I Lærerne
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)lerådet. Skolerådets vigtigste opgave er at varetage sam- iejdet mellem skole og hjem.-uden indflydelsen på skolen har eleverne også indflydelse undervisningen og dens indhold.i samarbejdet i klassen hedder det i bekendtgørelsen om nnasieskoler (25. maj 1984) således:"Ved begyndelsen af undervisningen skal læreren enten sammen med eleverne udarbejde en plan for arbejdet i efterårshalvåret eller gøre eleverne bekendt med en sådan plan. For de senere faser i undervisningen gælder, at læreren og eleverne i fællesskab planlægger arbejdet. Læreren og eleverne drøfter regelmæssigt arbejdet."t er klart at disse bestemmelser ikke kan efterleves lige ’.rkt i alle fag, og at der fra begge sider må udvises takt skønsomhed. Men har begge parter god vilje og sund for- t, skulle der være gode muligheder.
kældreneældrene har ikke samme indflydelse på et gymnasium, i de har på en folkeskole. Det skyldes dels, at en stor af eleverne er fyldt 18 år og dermed myndige, dels at ervisningen i ret høj grad er styret gennem Undervis- gsministeriets pædagogiske tilsyn.ældrene er dog repræsenteret i Skolerådet, som i nogen d kan sammenlignes med et skolenævn. Der afholdes valg Skolerådet hvert andet år, næste gang i skoleåret 8/89. I øjeblikket repræsenteres forældrene af Ole Juul, 

07 12 74 20, og Mogens Frank, tlf. 07 12 53 82. Det 1 understreges, at forældrene altid er velkomne til at ret- henvendelse til lærerne, klassens studievejleder og rektor.
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Fællestimer

Mindst 8 gange om året vil den almindelige undervisn blive aflyst, for at alle elever og lærere kan samles til såkaldt fællestime.Emnerne for fællestimerne fastlægges af Fællesudvalget, n forinden har alle på skolen haft mulighed for at st forslag. Emnerne kan spænde meget vidt: fra musika underholdning og teater til politisk prægede møder. Ef møderne er der ofte mulighed for diskussion mell eleverne og de indbudte talere eller debatører.I det forløbne skoleår var der en fællestime i forbinde med skolens fødselsdag, hvor nogle af skolens elever me professionelt underholdt. Niels Krøjgaard Jensen viste b sit trylleshow.Forud for elevernes arbejde for Flygtning -86 talte H Hvid Larsen, Dansk Flygtningehjælp om generelle flygtnin problemer, og i november gav pianisten Mogens Dalsgaard meget levende indføring i nogle af musikkens mesterværkeI december overværede eleverne Teamteatrets opførelse "Din for evigt Johnny", og i februar havde Paul Hammer et causeri over "Vi er alle historikere". Årets sid fællestime var om det alvorlige AIDS-problem.
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Andre aktiviteter

KorsangSkolekoret er for den sangglade, som ønsker at dyrke sang og kammeratskab ud over det, som lader sig praktisere inden for skemaet.Skolekoret er ikke kun for den øvede sanger; 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 traditionelle aktiviteter består af julekoncert og f årskoncert, og at vi hvert år synger til dimissionsfest Hvis det er noget for dig, bør du hurtigst muligt henvei dig til Henrik Klintholm, så du kan komme med fra starte



rætover de 2 obligatorisketimer i æt har skolen mulighed for at ayde de bevægelsesglade elever Itagelse i den frivillige idræt, in kan her beskæftige sig med tiviteter som basketball, volley- Il, hockey, rytmisk gymnastik . Nogle er med på "motionsni- au", mens andre er mere ambi- >se og deltager i diverse turneger på landsplan.har haft hold med i bl.a. volleyball, basketball og hånd- Id. Du har mulighed for sammen med kammerater fra sko- i at låne en gymnastiksal eller boldhallen efter skoletid til ks. badminton. Hvis du er interesseret, skal du henvende ; til en af idrætslærerne.

dendørs fodbold
19



Elevorganisationer & -foreninger

ElevrådetElevrådet er det organ, som skal varetage elevernes interi ser og meninger, hvilket vil sige: Det er elevernes muligt for medbestemmelse. Desuden er elevrådet talerør melh klasserne og FU.Hver klasse vælger to gange om året en elevrådsrepræsentE samt en suppleant, hvorefter der på det konstituerende elt rådsmøde vælges en formand, næstformand, sekretær og k; serer blandt klasserepræsentanterne. Disse fire personer F hver især et vist ansvar. Formanden opstiller dagsorden, ir kalder til møderne og er ansvarlig for, at elevrådet fung rer.Næstformanden skal træde i formandens sted, hvis denne forhindret. Sekretæren udfærdiger referat af elevrådsmøder og udfører andet papirarbejde.Kassereren fører elevrådets økonomi; amtet yder årligt vist beløb til elevrådet.Hvis elevrådet skal have nogen mulighed for at vareta elevernes interesser bedst muligt, er det vigtigt, at a klasser deltager aktivt i arbejdet.Jeg håber, at den nye årgang vil bidrage med nye ideer ting, der kunne tages op i elevrådet, og ikke mindst håb jeg, at de vil bibringe elevrådet nye kræfter.Ulla Meyer elevrådsformand 
20



nske Gymnasieelevers Sammenslutning er en faglig organi- ion for gymnasieelever. Heraf følger, at man i DGS be- jftiger sig med de problemer og interesser, vi som gym- deelever har/får. Det kan være spørgsmål om klassekvo- nt, indeklima, elevdemokrati o.s.v., i det hele taget de ner, der tages op i det enkelte elevråd.esom det er elevrådets opgave at varetage elevernes fag- s interesse lokalt, er det DGS's opgave at varetage disse landsplan. Forholdet mellem det enkelte elevråd og DGS ;ger på en vekselvirkning. Det er det enkelte elevråds ak- itet, der er fundamentet i DGS, men det er DGS's opgave koordinere og videreudvikle aktiviteterne, således at vore les problemer kan løses.rfor har DGS kollektivt medlemskab, d.v.s. at det er det ime elevråd, der melder sig ind efter en høring med DGS d efterfølgende afstemning. Her er DU altså med til at øre, hvorvidt skolen skal være medlem af DGS."udover er der mulighed for at blive individuelt medlem. " du er medlem, kan du til enhver tid bruge DGS. Hvis har problemer med SU'en, eksamen, karaktererne eller ;et andet, kontakter du bare organisationen, som har erfa- 
l fra andre elever, som har været i samme situation. S yder altså en service som erfaringsudveksler. Et individt medlemsskab koster kun 1 kr. om året.eløbende kører DGS noget regionalt arbejde. D.v.s. at der oides møder med elever fra gymnasier i Ringkøbing amt, foregår erfaringsudveksling af elevrådsarbejdet på de 8 inasier i amtet, og her kan man hente meget inspiration det videre arbejde på det enkelte gymnasium. Her vælges å en repræsentant - en amtssekretær - til den landsdæk- de bestyrelse, som tegner organisationen imellem stormø- ne.
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Det er eleverne, der bedst ved, hvor skoen trykker, så leos gennem DGS gøre gymnasiet bedre ....... sammen.Hanne Luke, 1,
KFSKFS (Kristeligt forbund for studerende og skoleungdom) er en del af et verdensomspændende, upolitisk forbund. Et forbund, der arbejder med et fundamentalistisk bibelsyn. Et forbund, der betragter Bibelen som Guds sande og urokkelige ord.Vi er en KFS-gruppe her på Herning Gymnasium, som saml (hver onsdag) i spisefrikvarteret. Du er meget velkommen at kigge indenfor for at se, om det er noget for dig! Kc og dan din egen mening om det, vi tror på - det må tro alt have været en temmelig god løgn, hvis den har kunn bestå i næsten 2000 år, og stadig flere bliver overbevist 01 at løgnen er en løgn!

Ulrik Birk Nissen, 3.b
Konservative Gymnasiaster (KG)KG er en forening, der på Herning Gymnasium blev startet 1983 med det formål at samle de elever, der støtter d( konservative holdning i almindelighed, og danne et borgerli, alternativ til de såkaldte fagorganisationer, der und' 
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jutrale bogstavkombinationer som DGS, GLO, LAK o.s.v.>ger at fremme yderliggående synspunkter.G arbejder desuden på dels at fremme de konservative nspunkter i almindelighed og dels på at gennemføre visse idringer i det eksisterende skolesystem. For gymnasiets dkommende ønsker vi bl.a. større valgfrihed m.h.t., hvor- n man ønsker at ens skema skal se ud, og mødefrihed. 3 har over hele landet ca. 100 foreninger, hvor over 3500 ever arbejder på at fremme KG's sag.Ts landsorganisation udgiver jævnligt avisen "Gymnasia- 3n", der uddeles gratis til alle interesserede.ns du ønsker at melde dig ind i KG eller bare høre nærere, kan du henvende sig til formanden, Claus Gjørret, 3z.
Claus Gjørret, 3.z
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Skolens abc

Administrativ inspektionHerunder hører bl.a. midlertidige skema- og lokaleændringer, tilrettelæggelse af årsprøver og eksaminer (herunder reeksamination og sygeeksamen), statens uddannelsesstøtte og kørselsgodtgørelse (buskort).Inspektor Finn Rosgaard har kontor på 100-gangen.
AdresseforandringHvis du ændrer adresse, skal det hurtigst muligt medde skolens kontor.
BiblioteketSkolens bibliotek ligger på 300-gangen og er åbent hver skoledag mellem kl. 8.15 og 13.00. Hovedreglen er, at skolens bøger kan hjem lånes af eleverne, men det gælder dog ikke håndbøger og opslagsværker. Når du skal låne en bog, henvender du dig til biblioteksassistent Doris Pedersen eller 
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debliotekar Erik Bøegh, som vil hjælpe dig med at udfylde nødvendige. Dit ID-kort (se afsnittet om dette) fungerer a lånerkort. Lånetiden er en måned.-uden at låne bøger kan du låne en diskette, der kan be- tes i skolens edb-maskiner. På disketten ligger der et stbehandlingsprogram og edb-sproget COMAL80. Lånetiden 14 dage.lioteket fungerer også som et arbejdsrum, hvor du er kommen til i en fritime at forberede dig eller læse i ;le af de fremlagte aviser og tidsskrifter.vil i løbet af den første måned få en orientering i bi- )teksbenyttelse, således at du får lettere ved at finde den ivendige faglitteratur.
isforbindelser:ebilernes køreplaner er lavet således, at det er muligt at frem til gymnasiets første time. De fleste busser holder rutebilstationen, hvorfra der er forbindelse til gymnasiet.er 6., 7. og 8. time går der bus til rutebilstationen; bus-le kører ret kort tid efter, at det har ringet ud.
iskorts afstanden fra dit hjem til skolen er idst 11 km, er du berettiget til gratis nsport med tog eller bus. Ansøgnings- maer kan afhentes på skolens kontor.
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BøgerAlle bøger udleveres gratis, og de skal bindes ind, før du bruger dem. 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 udleveret bogs tilstand, kan du henvende dig til boginspektor Anders Sørensen, som hver dag træffes i 4. time i bogkælderen (under 100-gan- gen).Når du har afsluttet et fag f.eks. engelsk eller tysk for n tematikerne efter l.g, skal alle det pågældende fags bø; afleveres.
Cykler & knallerterHvis du cykler eller kører på knallert til skole, kan du j bringe din cykel/knallert i cykelkælderen under østfløjen ler ved parkeringspladsen inden for de afmærkede felt Knallertmotorerne skal stoppes ved nedkørslen til kældei og må først startes igen, når knallerten er over jorden.
EDBI EDB-rummet, i lokale 303, har vi 10 Piccoline-datamater med diskettestationer og printere. De skal først og fremmest bruges i 
26



lervisningen, både i 30-timerskurset, som alle l.g'ere skal /e, og i de fag, der vil benytte dem.r er mulighed for at låne dem i fritimer og efter skole- efter nærmere angivne regler; spørg datavejleder Claus egersen.kan på biblioteket låne en diskette i 14 dage. Disketten ieholder bl.a. tekstbehandlingsprogrammet SKRIV og pro- immeringssproget COMAL80.
<samenidentereksamen består af en skriftlig og en mundtlig del. n skriftlige eksamen omfatter på samtlige grene 4 prøver le i 3.g). Den mundtlige eksamen omfatter i alt 6 fag, n bliver udvalgt i Undervisningsministeriet og først entliggjort umiddelbart før eksamen. Fagene kan variere skole til skole, fra klasse til klasse og fra gren til gren.eller flere af de mundtlige prøver kan aflægges efter 1. sr 2.g i de fag, der bliver afsluttet på dette tidspunkt. 
■ sproglige elever drejer det sig om geografi efter l.g og latin, oldtidskundskab og matematik efter 2.g. På mate
tisk linie afsluttes engelsk/tysk efter l.g, oldtidskundskab, )grafi og kemi efter 2.g." at bestå studentereksamen kræves af såvel årskarakterer n eksamenskarakterer, at gennemsnittet er mindst 5,5, og summen af de to laveste karakterer plus gennemsnittet de øvrige er mindst 13. Den sidstnævnte betingelse kaldes -regelen.
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EkskursionerI din gymnasietid vil du uden tvivl komme til at deltage i en eller flere ekskursioner eller studieture. Ekskursioner er ikke obligatoriske i noget fag, men der er tradition for, at visse fag (f.eks. geografi, historie og samfundsfag) arrangerer dem.Skolens ekskursionskonto dækker transportomkostninger, der ydes ved flerdagesekskursioner et mindre tilskud til hv elev til kost og logi.Ved studieture (ekskursioner til udlandet) må eleverne s« betale transportomkostningerne. Der ydes ikke tilskud kost og logi.Samme regler gælder for de klasser, som deltager i udve! 
linger med klasser fra andre gymnasier. (Vi har udvel lingsaftaler med Duborgskolen i Flensborg og med Holrr strand i Norge).
EmneugeEn gang i løbet af din gymnasietid kommer du til at deli ge i en emneuge eller nogle temadage. I disse dage er c ingen almindelig undervisning, men elever og lærere, tværs af klasserne, arbejder sammen om løsning af fæl opgaver (eksempler på tidligere temaer: vækst og grænser 1 vækst, Herning Kommune, miljøet på gymnasiet og flygtn ge).
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valuering (vurdering):t er naturligt, at eleverne gerne vil have en mere udfør- vurdering af deres faglige standpunkt end den, der ligger )lot at få en karakter udleveret to gange om året. Derfor der også i årets løb ske en løbende evaluering (bedøm- dse) af den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Eva- iringens form må aftales mellem lærer og elever, men vil ;e være en samtale på tomandshånd.delig kan elever og lærer i fællesskab evaluere undervis- igen og på den måde eventuelt finde frem til andre ar- jdsformer.
^sten for 2.g ernejverne i 2.g har de sidste tre år amarbejde med forskellige lærere angeret en fest for deres foræl- : og lærere. Ud over fælles spis- g klassevis har der været under- dning ved drama- og musikhold, r festen har forældrene mulighed samtaler med lærerne.
)rmiddagssamlinggang om ugen, på skiftende ugedage, der efter 2. time blive ringet ind til •middagssamling, som typisk vil vare 15 minutter.
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Her er der mulighed for at give informationer af fælles i teresse for alle elever, og her har man mulighed for at o træde med et eller andet, der ligger ens hjerte nært! I kan - alene eller sammen med andre - vise en sketch, syn; en sang, give et nummer på kontrabassen, eller hvad du øvrigt har lyst til. Den eneste betingelse er, at du meld det til rektor i forvejen, og at det kan rummes inden f de tidsmæssige rammer.
Forsikring

Eleverne vil normalt være dækket af forældrenes familieforsikring. Skolen yder ikke erstatning i tilfælde af tyveri; det anbefales, at man ikke medbringer for mange penge (tyveri af penge dækkes heller ikke af familieforsikringen). Hvis en elev f.eks. i en gymnastiktime eller en kemitime ved et hændeligt uheld får ødelagt tøj eller briller, er der mulighed for at få erstatning. Hvis du i et sådant tilfælde mener dig berettiget til erstatning, skal du henvende dig til rektor.
ForældrekontaktI september måned vil der blive arrangeret aftenmøder kis sevis for l.g'erne og deres forældre, hvor der vil være m lighed for at træffe lærerne, og hvor der vil blive orienter om overgangen fra folkeskole til gymnasium.I januar/februar holdes der forældremøde for de enkelte 1. klasser. Forældrene får her mulighed for at konsultere fagi;
30



rne (eleverne er også velkomne). Ved et fælles kaffebord ver der mulighed for at diskutere forhold omkring skolen elevernes skolegang.mudover er forældrene naturligvis altid velkomne til at ntakte skolen. Man kan henvende sig til klassens lærere, studievejlederen og til rektor. Se telefonnumrene andet- ids i hæftet.
■itagelse for religiont er en betingelse for at blive fritaget for religion, at in tilhører et trossamfund uden for folkekirken.
itagelse for undervisningt tillades kun i ganske særlige tilfælde, at eleverne får til at forsømme undervisningen. Hvis du vil anmode om :agelse på under to dage, skal du henvende dig til inspek- Finn Rosgaard. Rektor afgør om længere tids fravær kan iepteres.gekonsultation, tandlægebesøg og køretime skal lægges in for skoletid og er ikke gyldig grund til at forsømme.
lemte sager)len har ikke noget ansvar for glemte sager. Trøjer, van- etc. samles i kælderen under 100-gangen - måske kan m være heldig at finde sine tabte sager der.
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ID-kortAlle elever får et ID-kort med billede. Det viser, at du er elev på skolen, og man bruger det, når man vil låne bøger eller vil ind til fester på skolen.
KantinenKl. 9,00 - 13,05 er kantinen åben. Her kan du styrke dig og slappe af i frikvarterer, i mellemtimer og i spisepausen. Her findes et righoldigt udvalg af sunde og fristende varer, kolde og varme, faste og flydende til overkommelige priser, som i øvrigt fastsættes af Fællesudvalget. Kantinen drives af Ditte Pedersen og hendes persona Du skal - selvfølgelig! - selv rydde ordentligt op efter d Kantinens meget lave priser forudsætter, at der ikke sbruges lønnet personale til at rydde op efter eleverne.
KaraktergivningI alle fag gives der standpunktskarakterer i december måned og årskarakterer i maj måned - i alle afgangsfag gives der desuden en standpunktskarakter i marts måned. Herudover vil der i en del fag blive givet karaktei i årets løb i forbindelse med prøver og hjemmeopgaver.
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ummeregner

bruges til
Surv' w

le elever får udleveret en lommeregner, imært til brug i fagene matematik, fysik,nfundsfag og biologi. Den må "iftlig eksamen i disse fag.rsyn din lommeregner med et bagsiden med dit navn, klasse 
'ær-DCmærkat og års-

rsvinder eller ødelægges lommeregneren, er du erstatnings- gtig. Har du problemer i øvrigt med lommeregneren, så nvend dig hos boginspektor Anders Sørensen i bogkælderen ider 100-gangen, træffes hver dag mellem kl. 10,50 og ,45).
ereres fraværr lærere er fraværende på grund af syg- n, ekskursioner eller lignende, kan der ske dringer i klassens skema. Inspektor under- *er, om en anden lærer kan overtage klas- i, eller om klassen skal have fri. Skemaæn- ngerne bliver slået op på kontorets op- gstavle lige inden for hovedindgangen.is en lærer ikke møder op ved timens begyndelse, skal itoret kontaktes.tar i den fraværende lærers fag kan kun komme på tale, ■ en lærer er sygemeldt for en længere periode.
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LærerkandidaterFor at blive ansat som gymnasielærer skal man efter afsh tet universitetsuddannelse gennemgå et 5 måneders kursus et gymnasium, hvor man dels overværer og dels står for t dervisningen i bestemte klasser under vejledning af den p gældende faglærer. I denne periode kaldes man lærerkandid; Antallet af lærerkandidater er faldet meget stærkt, og kan på Herning Gymnasium nok regne med højst at få 1 lærerkandidater pr. halvår.
MødepligtDer er mødepligt i gymnasiet samt pligt til at afleve skriftlige opgaver. Baggrunden for mødepligten er, at eleve ne ikke skal til studentereksamen i alle fag og heller ik skal opgive alt det gennemgåede stof.Et stort fravær kan medføre, at en elev ikke indstilles eksamen på normale vilkår, og det betyder, at eleven si til eksamen i alle fag og skal opgive et eksamenspensu som kan være 2-3 gange så stort som det normale.For 1. og 2.g'ernes vedkommende kan et stort fravær bet de, at de ikke får lov til at gå til eksamen, og det er er betydende med, at de er tvunget til at gå klassen om.Se i øvrigt afsnittet "SYGEMELDING".
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øgler;r er i centralgarderoben et lille skab til hver sv. Nøgler til skabene udleveres af Erik Fjølner eleverne i l.g ved skoleårets begyndelse. Du al betale et depositum på 40 kr. for at få en gie, og hvis du mister denne, bortfalder deposi- m. Nøglen skal afleveres, når du går ud af sko- i.
prykningd et lærerforsamlingsmøde før sommerferien overvejer læ- me, om skolen skal tilråde en elev at lade sig oprykke i ste klasse, eller om eleven bør rådes til at gå klassen . Eleven og dennes forældre beslutter derefter selv, om vil følge skolens råd. Elever, der er fyldt 18 år, kan v træffe beslutningen.
rdblindheddblinde elever kan ved eksamen få visse dispensationer, is du allerede har fået konstateret, at du er ordblind, vil ; være en fordel straks at meddele det til din studievejle- '. Hvis du mener, at du er ordblind, men endnu ikke har Jt det konstateret, bør du også henvende sig til studievej- leren og oplyse dette. Der kan da eventuelt gives supple- ide undervisning.
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ReeksaminationEnkelte fag afsluttes med mundtlig studentereksamen aller de efter 1. eller 2.g. En elev kan komme i en ubehage situation, hvis han/hun ved denne eksamen får en meget 1 karakter, fordi denne karakter tæller méd ved den endeli studentereksamen.Der er derfor givet mulighed for, at en elev kan komme eksamen igen lige efter sommerferien. Betingelsen for sådan reeksamination er, at eleven i det pågældende fag F en årskarakter på 5 eller derover, og at han/hun til eksam får 00 eller 03.Hvis en elev har fået 00 eller 03 i årskarakter i et f; der afsluttes efter 1. eller 2.g, og klassen ikke kommer studentereksamen i faget, har eleven ret til at bli eksamineret i faget i august/september.En elev, der ønsker at blive reeksamineret, skal så hurt som muligt, og i alle tilfælde før sommerferien, give skok kontor meddelelse herom.
RygningRygning er tilladt i centralgarderoben og østkantinen, men ikke tilladt i vestkantinen, klasselokalerne og på gangene.
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tatens uddan nelsstøtte (8.U.)afsnittet "Hjælp til selvhjælp".
•ipendierskolen er der knyttet en række fonde, der uddeler sti- idier eller legater til fortsatte studier til elever fra Her- g Gymnasium: Herning Gymnasiums Stipendiefond, Herning mnasiums Jubilæumsstipendiefond, Murermester Bangs Le- , Købmand Anker Pallesens Studielegat og Tandlæge Ha- d Jørgensens Skolelegat.søgningsskema udleveres på kontoret og afleveres inden 1. i. Tildeling sker på grundlag af ansøgerens økonomiske hold. Derudover uddeler lærerforsamlingen Preben Sommers Chr. Eriks legat. Disse kan ikke søges.
udiekredseer forslag fra lærere og elever kan Fællesudvalget give adelse til at lave studiekredse efter skoletid.
udierejseris en klasse og nogle af dens lærere kan blive enige om , er der mulighed for at tage på en studierejse til udlan- andet land. Det er dog en betingelse, at forarbejdet til en og det faglige udbytte af rejsen opgives som eksa- nsstof. En studierejse har normalt en varighed på en uge, eleverne skal selv betale næsten alle udgifterne.
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Hvis en elev bliver syg før eller under studentereksamen føler sig forhindret i at gennemføre eksamen på rime måde, skal vedkommende snarest give besked herom til si lens kontor og ansøge om tilladelse til at gå til sygeek men. Ansøgningen skrives på en særlig blanket, der udleve på kontoret, og indsendes til Undervisningsministeriet, ef at lægen har attesteret den.Sygeeksamen omfatter alle de prøver, som eksaminanden grund af sygdommen ikke har kunnet fuldføre.
NB! Hvis en elev på trods af sygdommen gennemfører prøve, kan han/hun ikke gå til sygeeksamen i faget.
Sygemeld ing/Sygeundervisn i ngHvis du på grund af sygdom har måttet forsømme undervisningen, skal du den første skoledag efter forsømmelsen aflevere en sygeseddel på kontoret med angivelse af sygdommens art og varighed. Seddelen skal være underskrevet af en af dine forældre eller din værge. Du må dog selv skrive under, hvis du er fyldt 18 år. 
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is sygdommen er langvarig, skal skolen tilbyde sygeunder- ning, så det er vigtigt, at skolen på et tidligt tidspunkt besked, hvis det formodes, at et fravær bliver af længevarighed.
jrminsprøverr afholdes terminsprøve to gange i 3.g i ttes med prøve til studentereksamen.
j landsrejsert har de senere år været almin- igt, at 2.g-klasserne i efterårsien arrangerer en samlet rejse udlandet. I nogle tilfælde delta- en af klassens lærere i en så- i rejse, men normalt arrangeres serne af eleverne og planlæg-på elevernes initiativ. Der er mulighed at få tilladelse til at anvende en eller skoledage til en udlandsrejse, hvis rejsen ■ karakter af en ekskursion, således at i har direkte forbindelse med undervisgen i et eller flere fag.
dvekslingsstudentert år får skolen besøg af studenter i USA, Canada, Australien eller andre 

de fag, der af-

39



lande. De bliver optaget i en familie i Herning eller orne i et år og følger undervisningen i en klasse (som regel 2. Husk at tale dansk med dem, så de hurtigt får mulighed i at deltage aktivt i timerne.Du har også mulighed for at komme til udlandet et år bl.a. American Field Service og Rotary sender hvert mange danske gymnasieelever til "high schools" og lignende fjerne lande. Spørg efter oplysninger hos din studievejled< Men gør det i god tid inden oktober.
Årsprøver

Sidst i maj måned skal l.g'erne til skriftlige årsprøver, sproglige l.g'ere skal til prøve i dansk, tysk og engelsk, ir tematikerne i dansk og matematik. Mundtlige årsprøver : holdes i juni i to eller tre fag (afhængig af om klassen si til studentereksamen). Klasserne aftaler med de enkelte f; lærere, om man vil afholde egentlig årsprøve, repetitionsk sus eller eventuelt arrangere en ekskursion.
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Koncentration...

spiration...
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Af skolens dagbog

1986
6. august Første skoledag efter sommerferien.

14. august Skolens fødselsdag blev markeret med fællestime i festsalen. Skolens medvirkede. Lisbeth Pedersen 3.u spill med stor virtuositet på flygel, og N Krøjgård Jensen 3.u sluttede af med festligt trylleshow.

Motorsavsmasakren!Niels Krøjgaard har S Visti i guillotinen.
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september Stort heldagskorstævne med deltagelse af elever fra 9 gymnasier. Stævnet blev ledet af Erling Kuulberg, Århus. Dagen sluttede med en vellykket og velbesøgt koncert.
oktober Fællestime om Flygtning -86. Efter en diasfremvisning om flygtninge i Sudan redegjorde Hans Hvid Larsen, Dansk Flygtningehjælp, for nogle generelle flygtningeproblemer.
november Mere end 300 af skolens elever deltager i projektet Herning Gymnasium for Flygtning -86. Eleverne stillede deres arbejdskraft til rådighed for virksomheder o.a. Det indtjente beløb - 45.684 kr - går ubeskåret til Flygtning -86.

)gle af de elever, der organiserede "Herning Gymnasium r Flygtning -86"
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19. november

28. november

Pianisten Mogens Dalsgaard gav en spirerende og lærerig indføring i nogle musikkens mesterværker, krydret r musikhistoriske indslag om de enkf komponister.En gruppe lærere opførte MOBY DICK skolens øvrige personale og elever. Bagel var der klassevis fællesspisning, og afte sluttede med dans i kantinen.Overskuddet på ca 9.000 kr gik til Flygtr -86.

"Moby Dick" i fri fortolkning af nogle af gymnasiets lærei
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l./l1 dec. Teamteateret opførte "Din for evigt Johnny". Af pladsmæssige grunde blev der givet 4 forestillinger på Teamteateret i Nygade.
december Juleafslutning i festsalen. 3.g-dramaholdet opførte "Jul i Nøddebo Præstegård".

37
februar Studieorientering for alle 2. og 3.g-klasser i time 5, 6 og 7.
februar Fællestime med Paul Hammerich over emnet "Vi er alle historikere". Efter et meget levende foredrag sluttede arrangementet med en historisk quiz.
marts Kongebal
april P. Ebbesen, Kræftforskningsinstituttet, Århus, holdt et lærerigt foredrag om AIDS
april Forårskoncert med sædvanlig storforældredeltagelse
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En voldsom kylling og en biskop fik latteren til at rung festsalen
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jrsonalia

ANG0 1986 Hanne Larsen efter 7 måneders beskæftigelse.2 1986 Adjunkt Steen Gregersen Hansen søger sin afsked.1987 Tuula Einshøj efter 7 måneders beskæftigelse.
SANG0 1986 Tuula Einshøj ansættes som medhjælp på kontoret.2 1986 Inge Nielsen ansættes som teknisk medhjælper1987 Else Hyldal Yde som medhjælp på bibliotek, i skolebogssamling og på kontoret.
IERKANDIDATER 1986/87ir 1987 Cand. mag. Lone Suhr, dansk
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Studenter 1986
3.a
Anna Britta Dinesen, N
Mette Hindkjær, N 
Charlotte Høybye, N
Sanne Jensen, N
Liselotte Højriis Jeppesen, S 
Karen Buhl Johannsen, S 
Lone Kiær, S
Anette Holmberg Larsen, N 
Tommy Kjærgaard Lauridsen, S 
Brigitta Lauritsen, N

Charlotte Møller, S
Mette Nielsen, N 
Michael W. Nørby, S 
Helle Søndergaard Olesen, N 
Maibrit Olesen, N 
Anette Skov Pedersen , S 
Wencke Vibæk Pedersen, S 
Lene Rahbek, S 
Birgitte Sahl, N 
Kirsten Amalie Uhrskov, N

3.b
Charlotte Bjerregrav Andersen, S
Sefika Arpaci, N
Lisbeth Christensen, S
Lone Sloth Christiansen, S
Ulla Cilliborg, S
Annie Engelbredt, S
Hanne B.T. Gjedsø, S
Kirstine Foldager Jensen, S
Mette Krogh Jensen, S
Anne Vibeke Jeppesen, S
Inge Kjær, S
Lena Lindvig, N

Helle Lodberg, S
Jane Pouline Madsen, N 
Susanne Nielsen, S 
Birgit Olesen, S 
Charlotte Olsen, N 
Anette Schack M. Pedersen, 
Marianne Bjerg Pedersen, N 
Eva Marie Rasmussen, N 
Tina Gyldendal Stefansen, N 
Christian Bang Søndergaard, 
Carsten Thygesen, S

3. c
Gitte Guldager Bested, S
Tine Bus, N
Nicole Marie Cardosa, N 
Jens Møller Christensen, S
Kirsten Egsgaard-Pedersen, S

Edel Hansen, N
Malene Siggaard Hansen, N
Torben Hansen, S
Tina Helenius, S
Gitte Nørgaard Iversen, N
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r Jakobsen, N
Trabjerg Johannesen, N 

s Bak Lund, N 
e Berit 0. Nielsen, N 
! Bastrup Olsen, N 
anne Pagh, S

Laila Anette Petersen, N
Pia Kolling Petersen, N
Pia Vels Poulsen, N
Vibeke Rødebæk Thinggaard, S
Søren Hammer Westmark, N

Nysproglig S = Samfundssproglig

C

e Mette Lynge Andersen, S 
hael Bjelbæk, N
rlotte Kirstine Danielsen, N 
di Duch, F
te Hauerbach Fisker, F 
irik Næsted Hjorth, F 
;tte Jensen, N
ten Vorgod Johansen, S 
istina Kjeldsen, F 
mas Larssen, F 
ina Ørum Moritz, N 

> Martin Møller, F

Morten Stylsvig Nielsen, N 
Erik Nordahl, N
Asbjørn Nybo, S
Peter Pallesen, S
Helle Abrahamsson Pedersen, F
Mette Refstrup, F
Dorrit Wagenblast Sørensen, N 
Margit Schmykker Sørensen, S 
Henning Isager Troelsen, F 
Ann-Britt Hejselbæk Truelsen, S 
Claus Wittarp, F
Kim Vium, F

y
Brødsgaard, F 

ms Hillerup Christensen, S 
riann Blangstrup Dahl, S 
ild Dieckmann, N 
rt Dieckmann, N 
j Merrild Hareskov, S 
;er Mørch Hauge, S 
rit Thornvig Jensen, F 
Ile Nørholm Jensen, N 
chael Rygaard Jensen, S 
ils Henrik Juul, S 
la Birgitte Kristensen, F 
is Damgaard Laugesen, F 
Ile Juhl Lund, S

Bettina Surkjær Mogensen, N
Bodil Herta Kirstine Nielsen, F
Brian Tholstrup Nybo, F
Kim Vestergaard Olesen, F
Søren Bjerg Petersen, F
Niels Poulsen, F
Lene Lysgaard Pedersen, N
Lene Nybo Refsgaard, N
Eva Schultze, F
Tinna Sørensen, N
Jan Mogens Thomsen, S
Peter Boel Troelsen, F
Morten Vesterager, F
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3.z
Lasse Søndergaard Christensen, S
Lone Facius, N
Mette Green-Andersen, N
Bjarne Grue, S
Martin Hansen-Baun, S
Birgitte R.M. Hesselvig, F 
Gert Skibsted Jakobsen, N 
Kristian Foldager Jensen, F 
Lisbeth Møller Jensen, N 
Poul F. Vestergaard Jensen, N

Mogens Lindholt Lauridsen, 1
Michael Madsen, F
Malene Midtgaard, S 
Lars Skovby Nielsen, F
Marianne Præst, N
Jesper Quist, F
Simon Stampe, N
Jens Peter H. Sørensen, S 
Marianne R. Østergaard, N 
Claus Aagaard, F

3.u
Jette Tværmose Andersen, N 
Lone Skibbild Christensen, F 
Mai-Britt Christensen, F 
Tina Damk.jær Christensen, N 
Ulla Christiansen, N 
Jan Garst, F 
Anders Hansen, S 
Jonna Evy Jensen, N 
Berit Kirstine Knudsen, N 
Christina Hauge Knudsen, N 
Carsten Højmose Kristensen, F 
Thomas Eg Kristensen, F 
Jens Holger S. Larsen, F 
Michael Larsen, F

Christian Nielsen, F
Karsten Schjødt Nielsen, N 
Michael Nybo, S
Morten Kirkegaard Pedersen, 
Poul Pedersen, N 
Rene K.H. Pedersen, F 
Rene Petersen, S 
Gitte Rindom, N 
Michael Schou, F 
Anette Sommer, N 
Michael Svendsen, N 
Jani Sørensen, N
Henrik Ormstrup Vestergaan

3.0
John Andersen, N
Lone Kjems Brunse, N 
Henriette Dahlgaard, F 
Claus Frølund Damgaard, F 
Katrine Dreyer Engkilde, S 
Anita Hansen, S
Jens Quortrup Hansen, F 
Michael Brinch Hansen

Søren Hundahl Jacobsen, F 
John Jensen, F
Kim Holst Jensen, N
Anette Kristensen, N 
Inger Søby Kristensen, N 
Gitte Larsen, N
Christina Engelbrecht Madser 
Karsten Skytte Maabjerg, N
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:ina Nielsen, N 
jn Nielsen, S 
i Nottmeier, F 
inne Nybo, F 
tte Pedersen, F

Lisbeth Pedersen, F
Per Holdgaard Pedersen, F
Ulla Refshammer, N 
Michael Simonsen, S 
Poul Vestergaard, N

mat-fysisk gren N = naturfaglig gren S = mat.samf.gren

nissionen 1986
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Skolens medarbejdere 
1986/87

Aladjunkt Anne Albinus studievejleder Brændgårdvej 67 tlf. 07 12 94 60 fransk

kantinemedhjælper Ruth AskVivaldisvej 14 tlf. 07 12 38 08
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TAadjunkt Thorkil AxelsenBøgens Kvarter 98 tlf. 07 22 48 69 samfundsfag, fransk

Bi adjunkt Bente Bisgaard Offenbachsvej 7 tlf. 07 12 92 24 fransk, spansk

JB adjunkt Jonna Byriel Skovløbervej 1 8600 Silkeborg tlf. 06 82 24 26 dansk
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EBadjunkt Erik Bøegh bibliotekarVirkelystvej 27550 Sørvad tlf. 07 43 85 59 dansk, latin, oldtidskundskab

Chlektor Vagn Age ChristensenHerregårdsparken 3 tlf. 07 22 32 56 historie, oldtidskundskab

KClektor Karen Else ChristoffersenAnemonevej 10 tlf. 07 22 19 41 fransk, russisk
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Coadjunkt Kirsten ColstrupJagtvej 52Hammerum tlf. 07 11 69 65 fransk, musik

SDadjunkt Stig DinsenLyngens Kvarter 179 tlf. 07 22 49 67 engelsk, fransk

Enlektor Kirsten EngsnapEngkrogen 25 tlf. 07 12 39 18 fransk
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Elektor Carsten EngsnapEngkrogen 25 tlf. 07 12 39 18 dansk, religion, oldtidskundskab

Flektor Niels Fiil studievejlederA.P. Møllersvej 12 tlf. 07 22 13 40 matematik, kemi

EFadjunkt Erik FjølnerAV-inspektorTjajkof skisvej 14 tlf. 07 22 50 06 samfundsfag, geografi
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CGadjunkt Claus Gregersen datavejlederDalgasalle 29 tlf. 07 21 14 14 matematik, fysik

Kl timelærer Henrik Klintholm korleder Fynsgade 4 tlf. 07 22 00 48 musik

KHadjunkt Kristian HolstVester Møllevej 220 8280 Trige tlf. 06 23 05 16
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Holektor Jens HostrupMonradsgade 28 tlf. 07 12 70 53 engelsk, tysk

AHadjunkt Annette Koldkjær HøjlunVestergade 368600 Silkeborg tlf. 06 82 02 92 dramaturgi, dansk

Ki studielektor Poul Kildsgaard Th. Nielsensgade 53 tlf. 07 12 52 85 samfundsfag, historie
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Jasekretær Connie JakobsenGriegsvej 22Lind tlf. 07 12 56 96

VJ adjunkt Sten Visti Jensen Østre Kirkevej 38 III tlf. 07 22 21 42 dansk, oldtidskundskab

kantinemedhjælper Ruth JohansenVivaldisvej 17tlf. 07 22 03 01
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PJlektor Preben JonassenSolvænget 18 tlf. 07 22 38 18 matematik, fysik

Hvtimelærer Kristian Hvid Jørgens« Birktlf. 07 11 68 51 gymnastik

MJadjunkt Michael Dyreborg JørgenHolmparken 5 dør 3 tlf. 07 12 48 59 fysik, matematik
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kontorelev Charlotte Kjær Nørregade 68tlf. 07 12 18 42

AKadjunkt Alice Kramer Kikkenborgvej 23 tlf. 07 22 48 54 matematik, fysik

Krtimelærer Birgit KrægpøthKloster, Holmsland6950 Ringkøbing tlf. 07 33 72 67 gymnastik
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Molektor Eva Mose LarsenMindegade 17B tlf. 07 12 28 35 dansk

Leadjunkt Peter Lenler EriksenÅgårdsvej 317480 Vildbjerg tlf. 07 13 19 95 biologi

SMadjunkt Steen Baldersvej 17 8900 Randers tlf. 06 42 84 historie, latin
Noer Madsen

85
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Mkstudielektor Per Mark Krogsgårdsvej 15, Hvam 8620 Kjellerup tlf. 06 66 75 48 matematik

Mllektor Johan MaulA.P. Møllersvej 2 tlf. 07 12 09 38 kemi, fysik

pedel Lars Møller Nis Petersensvej 24 tlf. 07 22 39 69
63



F1sekretær Rita Fløe MøllerGrove7540 Haderup tlf. 07 14 32 59

Nlektor Henning NielsenBjørslevvej 46933 Kibæk tlf. 07 19 16 07 biologi

tekn.medhj. Inge Nielsen Brændgårdvej 43 st.tlf. 07 22 42 53
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Liadjunkt Niels Linde Nielsen studievejleder Danasvej 34 tlf. 07 12 85 22 geografi

SNadjunkt Søren NissenBrændgårdvej 61 I tysk, oldtidskundskab, dansk

Velektor Bent Vestergaard Olesen skemalægger Laubsvej 15 tlf. 07 12 29 97 matematik
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AOadjunkt Anne Overgaard Holmparken 3 dør 3 tlf. 07 22 50 85 engelsk, gymnastik

BPadjunkt Bjørn Pedersen Lundingsgade 28 III 8000 Aarhus C tlf. 06 18 45 78 engelsk, fransk

kantineleder Ditte Pedersen Milehøjen 10 tlf. 07 26 96 02
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biblioteksass. Doris Thing PedersenFrijsenborgvej 15tlf. 07 26 73 04

Kjadjunkt Jens Kjærby RasmussenRønnealle 1147451 Sunds tlf. 07 14 23 04 biologi, gymnastik

Raadjunkt Jørgen RasmussenStraussvej 19 tlf. 07 22 31 47 tysk, gymnastik
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Rdadjunkt Poul Børge Rosendahl Erik Menvedsvej 228800 Viborg tlf. 06 61 35 42 engelsk, tysk

Roadjunkt Finn Rosgaard studievejleder, inspektor N.W. Gadesvej 9 tlf. 07 22 28 03 historie, engelsk

pedel Preben SalomonsenH.P. Hansensvej 12tlf. 07 22 17 05
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Scadjunkt Birgit SchaarupHåndelsvej 9tlf. 07 22 97 29dansk, historie

OSstudielektor Ordin SkjævelandBørglumvej 32 tlf. 07 26 74 53 historie, engelsk

BS timelærer Beate Skou Ørre tlf. 07 13 60 94 formning
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Sk timelærer Knud E. Skou Ørre tlf. 07 13 60 94 formning

Stlektor Erik Stabeil Børglumvej 64 tlf. 07 26 88 46 fysik, matematik

ASadjunkt Anders Sørensen boginspektorSerup Tinghøjvej 9 8632 Lemming tlf. 06 85 53 85 dansk, religion
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Søadjunkt Ole Skovgaard SørensenHolmparken 7 st. dør 3 tlf. 07 22 58 60 matematik, fysik

Tadjunkt Hans Jørgen ThomsenSpøttrupvej 30 tlf. 07 26 83 31 historie, religion

Thlektor Niels Henrik Thormann"Tre Ege"Nr. Koliund tlf. 07 12 95 38 samfundsfag, historie
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VPlektor Tordis Vang-Pedersen Blomstervej 7Skelhøje8800 Viborg tlf. 06 66 14 95 geografi

EVadjunkt Eva Veibæk Anholtsgade 16 st.tv. 8000 Århus C tlf. 06 19 50 32 dansk, engelsk

Ødsekretær Ruth ØdgaardBelIm ansvej 7Lind tlf. 07 12 77 62
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rkrektor Ove Grønbæk ØstergaardP. Malmkjærsvej 8Sejs8600 Silkeborg tlf. 06 84 62 71 fysik, matematik
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:erieplan for 1987/88
terning Gymnasiums ferieplan for det kommende 
koleår bliver som følger (de nævnte dage medreg- 
les):

987:
Sommerferie 
Efterårsferie 
uleferie

: (Man. d. 22. juni til man. d. 3. aug.) 
: Man. d. 19 okt. til fre. d. 23. okt.
: Ons. d. 23. dec. til

fre. d. 1. jan. 1988

988:
finterferie 
’åskeferie
>t. Bededag 
Cristi 
iimmelfartsdag 
’inseferie 
Sommerferie

: Man. d. 15. feb. til fre. d. 19. feb.
: Man. d. 28. marts til man. d. 4. april
: Fre. d. 29. april

: Tors. d. 12. maj
: Man. d. 23. maj
: Man. d. 20. juni

de nævnte dage er medregnet).

Ringetider
I. lektion 8.15- 9.00 5. lektion 12.10-12.55
’. lektion 9.10- 9.55 6. lektion 13.05-13.50
k lektion 10.05-10.50 7. lektion 14.00-14.45
L lektion 11.00-11.45 8. lektion 14.55-15.40
Spisepause 11.45-12.10




