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Rektors velkomst

Med dette lille hæfte vil Herning Gymnasium byde alle ny- 
optagne elever velkomne til de kommende års samarbejde, 
som vi håber må blive frugtbart for alle parter.

I bliver de første, der skal tage studentereksamen efter den 
nye gymnasiestruktur, der træder i kraft til august i år. Det 
tidligere grengymnasium forsvinder og erstattes af det så
kaldte tilvalgsgymnasium, hvor I i 2. og 3.g kan vælge en
kelte fag efter eget ønske og behov. I vil i løbet af gym
nasietiden få grundig vejledning af jeres studievejleder, så I 
får mulighed for at træffe det rigtige valg.

Ved optagelsen på en ny skole støder man naturligvis på en 
række nye forhold: nye fag, nye krav, nye arbejdsformer, 
nye organisationsformer og nye ansigter. Alt kan forekomme 
ukendt og anderledes, og over for det ukendte står man ofte 
ængstelig.

Dette introduktionshæfte skal ses som et led i vore bestræ
belser på at gøre overgangen lempelig for jer. Vi beder jer 
derfor om at studere de følgende sider grundigt. Hvis der er 
noget, som I ønsker yderligere belyst, så henvend jer trygt 
til skolens medarbejdere. De er indstillet på at yde al mulig 
støtte, så samarbejdet kan få en god start.

Erfaringerne viser, at vi har grund til at være optimister, og 
jeg byder derfor også den nye årgang hjerteligt velkommen.
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Velkommen!

Snart går starten til tre til tider trælse og kedelige år, til 
andre tider sjove og spændende, men altid lærerige år her på 
Herning Gymnasium.

Selv om alt i begyndelsen kan virke meget anderledes i for
hold til det, du er vant til, vil du hurtigt blive glad for det 
nye miljø, dine nye lærere og ikke mindst dine nye kamme
rater.

Specielt det første år her vil blive en tid, hvor du får mas
ser af nye oplevelser. Du vil komme til at stifte bekendt
skab med gymnasiets overdådige kantine, elevrådet og utal
lige elevorganisationer, som du kan læse mere om inde i 
hæftet o.m.a.

Hvis du kommer her med en positiv holdning til tingene og 
et godt humør, er jeg sikker på, at der vil blive taget godt 
imod dig.

På elevernes vegne

Jens Røyen 
elevrådsformand
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De første skoledage

Første skoledag

KL 8^0 skal du møde i kantinen. Efter 
velkomsten skal du sammen med dine klas
sekammerater møde klassens kontaktperson, 
som er en ældre elev, der har lovet at 
hjælpe jer den første tid på skolen.

Der vil herefter være en række aktiviteter, 
der har til formål at gøre jer kendt med 
skolen og lærerne.

Der bliver også udleveret bøger (mange bø
ger - husk plasticposer!) og skoleskema, og 
dagen slutter omkring kl. 12 med et lille 
traktement i kantinen. Busserne for de 
udenbys elever afgår fra pladsen ved H.P. 
Hansensvej kl. iS,©©.

Skolens fødselsdag

Skolens fødselsdag er den 14. august og bliver sædvanligvis 
festligholdt på forskellig måde. Meddelelse herom senere.
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Hyttetur

I perioden fra den 10. 
til den 19. august 
skal l.g'erne klassevis 
sammen med to af 
deres lærere 2 1/2 dag i spejderhytte et sted i nærheden af 
Herning. Formålet er at få jer rystet sammen til en klasse, 
og at I skal lære jeres kammerater at kende.

Skolen laver et program med forslag til aktiviteter, men 
meget er op til jer selv - deriblandt hele madlavningen og 
rengøringen. Skolen betaler hytterne, men maden skal I selv 
betale.
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Skolen

Når du kommer ind ad hovedindgangen, ser du et stort rum 
foran dig med mange skabe, borde og sofaer. Det er cen
tralgarderoben. I venstre side af centralgarderoben fører dø
re ind til festsalen og længere henne ind til kantinen.

Selve undervisningen foregår i faglokaler, d.v.s., at undervis
ningen i dansk foregår i et lokale, fransk 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 numre fra 
200 og opefter ("200-gangen"). I stueetagen i østfløjen 
findes "300-gangen" i stueetagen og på l.sal er "400-gangen".

På "100-gangen" finder du skolens og rektors kontor, og 
længere henne i samme fløj holder studievejlederne til. 1 
kælderen under denne fløj er bogdepotet og elevrummet.

På "300-gangen" findes biblioteket og lærerværelset.

9



Hjælp til selvhjælp

Studievejlederne

Der er knyttet en studievejleder 
til hver klasse. Hvem, der er din 
studievejleder, kan du se på om
slaget 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 forskellige 
valgmuligheder, der er efter l.g. Selve valget foregår i 
marts måned. I 2.g bliver der givet en ret omfattende ud
dannelses- og erhvervsorientering i klassen, således at alle 
skulle have 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 studie
vejlederkontoret. Studievejlederen har tavshedspligt, og derfor 
kan du trygt henvende dig med alle slags problemer - også 
problemer af rent personlig art.

Studievej lederne har kontorer for enden af 100-gangen, og de 
har hver en fast ugentlig træffetid, hvor du uden videre kan 
henvende dig. Du kan også træffe aftale om et besøg på et 
andet tidspunkt.
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Det ny gymnasium

Vi synes på Herning Gymnasium, at det valg du skal foreta
ge mellem sproglig og matematisk linie er det vigtigste for 
dig i øjeblikket.

I løbet af l.g vil din studievejleder orientere om de forskel
lige valgmuligheder, der findes i 2. og 3.g på Herning Gym
nasium, og hun/han vil hjælpe dig med at foretage dine valg.

På de næste to sider, kan du se hvordan gymnasiet er op
bygget, og du kan se hvilke fag det sandsynligvis er muligt 
at vælge på Herning Gymnasium.

Det ny gymnasium
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Sproglig linie
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Engelsk 
Tysk 
Fransk 
Spansk 
Russisk

Latin 
Samfundsfag 
Musik

Latin, Biologi, Samfundsfag 
Erhvervsøkonomi, Datalogi, 
Dramatik, Musik, Idræt 
Billedkunst 
kun i 3.g: 
Geografi, Matematik 
Fysik, Kemi

Beg. spr. er 
Fransk, Spansk 
eller Russisk

1. Du skal have mindst to valgfag på højt niveau.
2. Heraf skal mindst et være et sprogfag.
3. Hvis du vælger samfundsfag på højt niveau, skal du vælge enten biologi, geografi, 

eller kemi på mellemniveau.
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Matematisk linie.
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Matematik Samfundsfag 12. eller 3. g. spr. 2 er
Fysik Biologi Latin, Kemi Fransk, tysk
Engelsk Musik Musik, Billedkunst, spansk eller
Fransk 
Tysk 
Spansk 
Russisk

Kemi Samfundsfag, Biologi, 
Datalogi, Erhvervsøkonomi, 
Dramatik, Idræt, Billedkunst 
Kun i 3. g: 
Geografi

russisk

1. Du skal have mindst to valgfag på højt niveau.
2. Heraf skal mindst et være enten matamatik, fysik, kemi, biologi, musik eller samfundsfag.
3. Hvis du vælger biologi på højt niveau, skal du vælge kemi eller geografi på mellemniveau.
4. Hvis du vælger samfundsfag på højt niveau, skal du vælge enten biologi, geografi eller kemi 

på mellemniveau.
5. Hvis du vælger kemi eller musik på højt niveau, skal du yderligere vælge mindst et af fagene 

matematik eller fysik på højt niveau.
6. Hvis du vælger både matematik og fysik på højt niveau, skal du vælge kemi på mellemniveau.
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Ny rektor

Adjunkt Søren Brøndum tiltræder den 1. august embedet som 
rektor ved Herning Gymnasium og afløser hermed Ove 
Østergaard, som har valgt at vende tilbage til arbejdet som 
studielektor ved Silkeborg Amtsgymnasium.

Søren Brøndum er uddannet cand.mag. med fagene samfunds
fag og geografi, og han har siden suppleret sin uddannelse 
med en eksamen i Statskundskab. Han har været ansat ved 
Tørring Gymnasium, men har de sidste par år haft orlov, 
hvor han har været erhvervskonsulent i Horsens Kommune.
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Hvem er med til at bestemme?

Gymnasiet er en eksamensskole, og for at sikre ensartede 
retningslinier fører Undervisningsministeriet det pædagogiske 
tilsyn med alle gymnasier og HF-kurser i hele landet.

Det er Ringkjøbing amtskommune, der ejer skolen, og det er 
derfor også Ringkjøbing amtsråd, der bevilger pengene til 
skolens drift. Amtsrådets undervisnings- og kulturudvalg træf
fer de fleste overordnede økonomiske beslutninger.

Eleverne

Gymnasiets elever kan gøre deres indflydelse gældende gen
nem flere kanaler (se figuren på næste side).

Hver klasse vælger en repræsentant til Elevrådet. Elevrådet 
indbydes til at sende repræsentanter til at deltage i lærer
rådsmøderne, når man der behandler forslag, som eleverne 
har en direkte interesse i.

Elevrådet vælger også repræsentanter til Fællesudvalget, som 
består af fire elever, fire lærere og rektor. I Fællesudvalget 
kan man stort set tage alle sager op til behandling, dog ik
ke sager, der vedrører en enkelt elev eller lærer. Fællesud
valget 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 repræsentanter i
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Amtsrådet Skolerådet

Tekn./adm. person.
i - varetager samarbejdet mellem skole og f
*► hjem. 1

-godkender ugeskemaet og ordensregler.H-gooKenaer ugeskemaet og ordei
-stiller forslag til anskaffelse af
og til budget.

materiel

Rektor

Hil i

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.

Forældrene

- evt. kontakt med DGS/GLO.

formand 

Elevrådet 
-varetager elevernes interesser 
over for skolen.

formand [

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

-tager stilling til forsøgsunder
visning.

n

Klasserne Lærerne
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Skolerådet. Skolerådets vigtigste opgave er at varetage sam
arbejdet mellem skole og hjem.

Foruden indflydelsen på skolen har eleverne også indflydelse 
på undervisningen og dens indhold.

Om samarbejdet i klassen hedder det i bekendtgørelsen om 
gymnasieskoler (10. september 1987) således:

"Ved begyndelsen af undervisningen skal læreren enten 
sammen med eleverne udarbejde en plan for arbejdet i 
efterårshalvåret eller gøre eleverne bekendt med en så
dan plan. For de senere faser i undervisningen gælder, 
at læreren og eleverne i fællesskab planlægger arbejdet. 
Læreren og eleverne drøfter regelmæssigt undervisnin
gen."

Det er klart at disse bestemmelser ikke kan efterleves lige 
stærkt i alle fag, og at der fra begge sider må udvises takt 
og skønsomhed. Men har begge parter god vilje og sund for
nuft, 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
ningsministeriets pædagogiske tilsyn.

Forældrene er dog repræsenteret i Skolerådet, som i nogen 
grad kan sammenlignes med et skolenævn. Der afholdes valg 
til Skolerådet hvert andet år, næste gang i skoleåret 
1988/89. I øjeblikket repræsenteres forældrene af Ole Juul, 
tlf. 07 12 74 20, og Mogens Frank, tlf. 07 12 53 82. Det 
skal understreges, at forældrene altid er velkomne til at ret
te henvendelse til lærerne, klassens studievejleder og rektor.
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Fæl lestimer

Mindst 8 gange om året vil den almindelige undervisning bli
ve aflyst, for at alle elever og lærere kan samles til en så
kaldt fællestime.

Emnerne for fællestimerne fastlægges af Fællesudvalget, men 
forinden har alle på skolen haft mulighed for at stille for
slag. Emnerne kan spænde meget vidt: fra musikalsk under
holdning og teater til politisk prægede møder. Efter møderne 
er der ofte mulighed for diskussion mellem eleverne og de 
Indbudte talere eller debatører.

I det forløbne skoleår startede fællestimerne med, at James 
Loveless optrådte med forskellige former for rytmisk musik, 
og i forbindelse med folketingsvalget i september blev der 
anvendt 3 timer til et politisk vælgermøde, hvor stort set 
alle politiske partier var tilstede.

Endvidere har danseteateret "Uppercut" og folkemusikgruppen 
"Rumillajta" fra Bolivia optrådt. Emner som handicappedes 
forhold og kunstens vilkår har også været behandlet, det sid
ste af multikunstneren Jens Jørgen Thorsen.
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Uppercut Danseteater

Jens Jørgen Thorsen



Andre aktiviteter

Korsang

Skolekoret er for den sangglade, 
som ønsker at dyrke sang og 
kammeratskab ud over det, som 
lader sig praktisere inden for 
skemaet.

Skolekoret er ikke kun for den øvede sanger; 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 for
årskoncert, og at vi hvert år synger til dimissionsfesten. 
Hvis det er noget for dig, bør du hurtigst muligt henvende 
dig til Henrik Klintholm, så du kan komme med fra starten.
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Idræt

På skemaet er der afsat to obli
gatoriske timer hvert af de tre 
år i gymnasiet.

I det obligatoriske forløb stifter 
du bekendtskab med en række af 
de discipliner, som skolens facili
teter giver os mulighed for at 
arbejde med. I tilknytning til det praktiske arbejde vil du få 
en indføring i den elementære idrætsteori, og du skal i un
dervisningsforløbet alene eller i 
tede opgaver og bl.a. udarbejde 
grundtræning.

en gruppe løse forskelligar- 
programmer i opvarmning og

Efter skoletid er der mulighed for på frivillig basis at be
skæftige sig med emner efter eget ønske.

Enkelte elever vil desuden få mulighed for at spille f.eks. 
badminton på tidspunkter, hvor gymnastiksalene ikke er i 
brug. Kontoret orienterer nærmere herom via opslag.

Man kan også deltage i skolens interne turneringer - de så
kaldte "klasseturneringer", hvor idrætsholdene dyster med - 
hinanden på hold bestående af både piger og drenge. Endvi
dere deltager skolen i gymnasieturneringer på landsplan, mel
lem regionens gymnasier indledt et samarbejde om "alterna
tive" aktiviteter.

Idrætslærerne orienterer nærmere om ovenstående, når under
visningen er kommet i gang, og du er selvfølgelig også altid 
velkommen til at spørge.
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Elevorganisationer & -foreninger

Elevrådet

Elevrådet stedet, hvor vores interesser varetages. Det er 
derigennem, vi som elever har medindflydelse på skolens 
gang, derfra mange initiativer og aktiviteter udspringer, og 
det er vores talerør til skolen, Direktoratet og offentlighe
den.

Hver klasse vælger repræsentant og en suppleant. Disse væl
ges to gange årligt. Det er dem, der bindeleddet mellem 
klassen og elevrådet.

Elevrådet har repræsentanter til de forskellige møder i de 
forskellige organer på skolen (Skoleråd, Fællesudvalget, lærer
råd). Det er nok den mere kedelige side af elevrådsarbejdet, 
men dog nok noget af det vigtigste, da det er der, vi har 
den største indflydelse. Vores elevråd er desuden meget ak
tiv i ESTRA (fællesrådet for amtet).

Det sidste års arbejde har meget været præget af, at elev
rådet ikke kom ordentlig i gang efter sommerferien. Det 
gjorde, at det først blev rigtig velfungerende efter jul. Af 
aktiviteter det sidste stykke tid kan nævnes planlægningen af 
fællestimer, skoletrøjer og elevernes afsked med rektor. Vi 
er også i gang med nogle større projekter for næste år. Det 
er Skolecafe, Emneuge og Operation dagsværk.

Mit håb for det næste år er, at elevrådet for alvor etable
rer sig, og at I, de nye frøer, vil tage aktiv del deri.

Jens Røyen 
elevrådsformand
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DGS

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er den faglige orga
nisation for gymnasieelever. Heraf følger, at man i DGS be
skæftiger sig med de problemer og interesser, vi som gym
nasieelever har/får. Det kan være spørgsmål om klassekvo
tient, indeklima, elevdemokrati o.s.v., i det hele taget de 
emner, der tages op i det enkelte elevråd.

Ligesom det er elevrådets opgave at varetage elevernes fag
lige interesse lokalt, er det DGS's opgave at varetage disse 
på landsplan. Forholdet mellem det enkelte elevråd og DGS 
bygger på en vekselvirkning. Det er det enkelte elevråds ak
tivitet, der er fundamentet i DGS, men det er DGS's opgave 
at koordinere og videreudvikle aktiviteterne, således at vore 
fælles problemer kan løses.

Derfor har DGS kollektivt medlemskab, d.v.s. at det er det 
samme elevråd, der melder sig ind efter en høring med DGS 
med efterfølgende afstemning. Her er DU altså med til at 
afgøre, hvorvidt skolen skal være medlem af DGS.

Derudover er der mulighed for at blive individuelt medlem. 
Når du er medlem, kan du til enhver tid bruge DGS. Hvis 
du har problemer med SU'en, eksamen, karaktererne eller 
noget andet, kontakter du bare organisationen, som har erfa
ring fra andre elever, som har været i samme situation. 
DGS yder altså en service som erfaringsudveksler. Et indivi
duelt støttemedlemsskab koster kun 10 kr. om året.

Det er eleverne, der bedst ved, hvor skoen trykker, så lad 
os gennem DGS gøre gymnasiet bedre ..... sammen.

Hanne Luke, l.z
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Operation dagsværk 1988

Den 10. november '88 er det igen tid for Operations Dags
værk.

Operation Dagsværk udføres af gymnasie- og HF-elever lan
det over. Ideen er, at unge i et højtudviklet land giver en 
dagsværk eller arbejde til fordel for unges uddannelse i den 
3. verden. Meningen er så, at de, der ønsker at støtte årets 
projekt, afbryder den sædvanlige undervisning, og i stedet 
går ud for at samle penge ind til Operation Dagsværk.

Dette kan ske på alle mulige måder: Man kan spille gadete
ater, slå græs for naboen, - eller hvad man nu kan finde på.

I år støtter vi et landsbrugs-skoleprojekt for namibianske 
flygtninge i Congo. - I Congo findes Afrikas eneste realskole 
(Loudima-skolen), - denne blev bygget af World University 
Service (WUS) for penge fra de nordiske lande. Nu ønsker 
WUS at etablere en landbrugslinie i forbindelse med Loudi
ma-skolen. Gennem en 2-årig uddannelse, bygget på hen
holdsvis praktisk og teoretisk undervisning, kan man hjælpe 
den namibianske befolkning til selvstændighed og uafhængig
hed af Sydafrika m.h.t. fødevarer. På nuværende tidspunkt er 
Namibia under illegal besættelse af Sydafrika og importerer 
50% af sine fødevarer derfra.

Vi håber på stor støtte fra alle I nye!

Dagsværk-gruppen

Herning Gymnasium
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KFS

Denne betegnelse dækker over en 
flok "hellige", naive stakler, som 
hver mandag og onsdag i spisefri
kvarteret sidder i "Oasen" for en
den af 400-gangen med foldede 
hænder og bøjede hoveder og læ
ser i Bibelen.

I, kære l.g'ere, får nu den enestående chance for at:

1. møde os - hvilket jo i sig selv vil være en fantastisk 
fornøjelse og udvidelse af jeres horisont!

2. få mulighed for at spise jeres madpakke i et godt, 
kristent miljø,

3. være med til vores hyggelige og udbytterige efter
middagsmøder, hvor man diskuterer alt lige fra Guds 
frelsesplan til badetøj!

I er altså til enhver tid hjerteligt velkomne!

Vi ses!

Kirsten Pedersen 3.y & Annemarie Wyke 2.b

*) DKG/KFS = Danmarks kristelige Gymnasiastbevægelse og 
Kristeligt forbund for studerende og skoleungdom
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Liberale Gymnasiaster (LG)

LG er en liberal organisation, som, for LG på Herning Gym
nasiums vedkommende, er tilsluttet VU i Herning. Der ud
sendes medlemsblade 4 gange om året.

LG går ind for et fleksibelt skolesystem, hvor der udstedes 
en "skolecheck" til eleven/forældrene, så man selv kan be
stemme, hvor man vil gå i skole.

På SU-området, har LG i samarbejde med VU presset på 
angående den nye SU-reform. For selvom et flertal udenfor 
regeringen i sidste øjeblik overbød regeringen økonomisk, så 
var det undervisningsministeriet, med Bertel Haarder i spid
sen, der have udformet reformen.

Vi er for øjeblikket 7-8 aktive medlemmer i LG på HG.

Hvis du vil vide mere, så kontakt

Simon Torp, 3.0



Forårskoncerten 1988

Henriette Svane 
spiller egen komposition



Skolens abc

Administrativ inspektion

Herunder hører bl.a. midlertidige 
skema- og lokaleændringer, til
rettelæggelse af årsprøver og 
eksaminer (herunder reeksamina
tion og sygeeksamen), statens 
uddannelsesstøtte og kørselsgodt
gørelse (buskort).

Inspektor Finn Rosgaard har kon
tor på 100-gangen.

Adresseforandring

Hvis du ændrer adresse, skal det hurtigst muligt meddeles 
skolens kontor.

Biblioteket

Skolens bibliotek ligger på 300-gangen og er 
åbent hver skoledag mellem kl. 8.15 og 
13.00. Hovedreglen er, at skolens bøger kan 
hjemlånes af eleverne, men det gælder dog 
ikke håndbøger og opslagsværker. Når du 
skal låne en bog, henvender du dig til 
biblioteksassistent Doris Pedersen eller 
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skolebliotekar Erik Bøegh, som vil hjælpe dig med at udfylde 
det nødvendige. Dit ID-kort (se afsnittet om dette) fungerer 
som lånerkort. Lånetiden er en måned.

Foruden at låne bøger kan du låne en diskette, der kan be
nyttes i skolens edb-maskiner. På disketten ligger der et 
tekstbehandlingsprogram og edb-sproget C0MAL8O. Lånetiden 
er 14 dage.

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.

Du vil i løbet af den første måned få en orientering i bi
blioteksbenyttelse, således at du får lettere ved at finde den 
nødvendige faglitteratur.

Busforbindelser

Rutebilernes køreplaner er lavet således, at det er muligt at 
nå frem til gymnasiets første time. De fleste busser holder 
på rutebilstationen, hvorfra der er forbindelse til gymnasiet.

Efter 6., 7. og 8. time går der bus til rutebilstationen; bus
serne kører ret kort tid efter, at det har

Buskort

Hvis afstanden fra dit hjem til skolen er 
mindst 11 km, er du berettiget til gratis 
transport med tog eller bus. Ansøgnings
skemaer kan afhentes på skolens kontor.

ringet ud.



Bøger

100-gan-

Alle 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 erstat-
ningspligt. 
udleveret 
henvende 
Sørensen,

Hvis du 
bogs 

dig til 
som hver

time i bogkælderen 
gen).

er utilfreds med en 
tilstand, kan du 
boginspektor Anders 
dag træffes i 4.
(under

Når du har afsluttet et fag 
tematikerne efter l.g, skal 
afleveres.

f.eks. engelsk eller tysk for ma- 
alle det pågældende fags bøger

Cykler & knallerter

Hvis du cykler eller kører på knallert til skole, kan du an
bringe din cykel/knallert i cykelkælderen under østfløjen el
ler ved parkeringspladsen inden for de afmærkede felter. 
Knallertmotorerne skal stoppes ved nedkørslen til kælderen 
og må først startes igen, når knallerten er over jorden.

EDB

I EDB-rummet, i lokale 303, har 
vi 10 Piccoline-datamater med 
diskettestationer og printere. De 
skal først og fremmest bruges i
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undervisningen, både i 30-timerskurset, som alle l.g'ere skal 
have, og i de fag, der vil benytte dem.

Der er mulighed for at låne dem i fritimer og efter skole
tid efter nærmere angivne regler; spørg datavejleder Claus 
Gregersen.

Du kan på biblioteket låne en diskette i 14 dage. Disketten 
indeholder bl.a. tekstbehandlingsprogrammet SKRIV og pro
grammeringssproget C0MAL8O.

Eksamen

Studentereksamen består af en skriftlig og en mundtlig del. 
Den skriftlige eksamen omfatter for alle elever 4 prø- 
ver.Den mundtlige eksamen omfatter i alt 6 fag, som bliver 
udvalgt i Undervisningsministeriet og først offentliggjort 
umiddelbart før eksamen. Fagene kan variere fra skole til 
skole, fra klasse til klasse og fra hold til hold. Desuden skal 
alle elver i 3.g have en karakter for den større skriftlige 
opgave

En eller flere af de mundtlige og skriftlige prøver kan af
lægges efter 1. eller 2.g i de fag, der bliver afsluttet på 
dette tidspunkt.

For at bestå studentereksamen kræves af såvel årskarakterer 
som eksamenskarakterer, at gennemsnittet er mindst 5,5, og 
at summen af de to laveste karakterer plus gennemsnittet 
af de øvrige er mindst 13. Den sidstnævnte betingelse kaldes 
13-regelen.
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Ekskursioner

I din gymnasietid vil du uden tvivl 
komme til at deltage i en eller flere 
ekskursioner eller studieture. Ekskur
sioner er ikke obligatoriske i noget 
fag, men der er tradition for, at vis
se fag (f.eks. geografi, historie og 
samfundsfag) arrangerer dem.

Skolens ekskursionskonto dækker transportomkostninger, og 
der ydes ved flerdagesekskursioner et mindre tilskud til hver 
elev til kost og logi.

Ved studieture (ekskursioner til udlandet) må eleverne selv 
betale transportomkostningerne. Der ydes ikke tilskud til 
kost og logi.

Samme regler gælder for de klasser, som deltager i udveks
linger med klasser fra andre gymnasier. (Vi har udveks
lingsaftaler med Duborgskolen i Flensborg og med Holme
strand i Norge).

Emneuge

En gang i løbet af din gymnasietid kommer du til at delta
ge i en emneuge eller nogle temadage. I disse dage er der 
ingen almindelig undervisning, men elever og lærere, på 
tværs af klasserne, arbejder sammen om løsning af fælles 
opgaver (eksempler på tidligere temaer: vækst og grænser for 
vækst, Herning Kommune, miljøet på gymnasiet og flygtnin
ge).

Der er til efteråret planlagt nogle emnedage, hvor hele sko
len skal behandle emnet "Alternative behandlingsformer".
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Evaluering (vurdering)

Det er naturligt, at eleverne gerne vil have en mere udfør
lig vurdering af deres faglige standpunkt end den, der ligger 
i blot at få en karakter udleveret to gange om året. Derfor 
vil der også i årets løb ske en løbende evaluering (bedøm
melse) af den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Eva
lueringens form må aftales mellem lærer og elever, men vil 
ofte være en samtale på tomandshånd.

Endelig kan elever og lærer i fællesskab evaluere undervis
ningen og på den måde eventuelt finde frem til andre ar
bejdsformer.

Formiddagssamling

En gang om ugen, på skiftende ugedage, 
vil der efter 2. time blive ringet ind til 
formiddagssamling, som typisk vil vare 
ca. 15 minutter.

Her er der mulighed for at give informationer af fælles in
teresse for alle elever, og her har man mulighed for at op
træde med et eller andet, der ligger ens hjerte nært! Du 
kan - alene eller sammen med andre - vise en sketch, synge 
en sang, give et nummer på kontrabassen, eller hvad du i 
øvrigt har lyst til. Den eneste betingelse er, at du melder 
det til rektor i forvejen, og at det kan rummes inden for 
de tidsmæssige rammer.
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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 erstat
ning, skal du henvende dig til rektor.

Forældrekontakt

I september måned vil der blive arrangeret aftenmøder klas
sevis for l.g’erne og deres forældre, hvor der vil være mu
lighed for at træffe lærerne, og hvor der vil blive orienteret 
om overgangen fra folkeskole til gymnasium.
I januar/februar holdes der forældremøde for de enkelte l.g- 
klasser. Forældrene får her mulighed for at konsultere faglæ
rerne (eleverne er også velkomne). Ved et fælles kaffebord 
bliver der mulighed for at diskutere forhold omkring skolen 
og elevernes skolegang.

Herudover er forældrene naturligvis altid velkomne til at 
kontakte skolen. Man kan henvende sig til klassens lærere, 
til studievejlederen og til rektor. Se telefonnumrene andet
steds i hæftet.
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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. Hvis du vil anmode om 
fritagelse på under to dage, skal du henvende dig til inspek
tor Finn Rosgaard. Rektor afgør om længere tids fravær kan 
accepteres.

Lægekonsultation, tandlægebesøg og køretime skal lægges 
uden for skoletid og er ikke gyldig grund til at forsømme.

Glemte sager

Skolen har ikke noget ansvar for glemte sager. Trøjer, van
ter etc. samles i kælderen under 100-gangen - måske kan
man være heldig at finde sine tabte sager der.

ID-kort

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

Kl. 9,00 - 13,05 er kantinen åben. Her 
kan du styrke dig og slappe af i frikvar
terer, i mellemtimer og i spisepausen. 
Her findes et righoldigt udvalg af sunde 
og fristende varer, kolde og varme, fa
ste og flydende til overkommelige priser. 
Kantinen drives af Ditte Pedersen og 
hendes personale. Du skal - selvfølgelig! - selv rydde 
ordentligt op efter dig. Kantinens meget lave priser forud
sætter, at der ikke skal bruges lønnet personale til at rydde 
op efter eleverne.

Kantinen drives af Fællesudvalget, som består af 4 elever, 4 
lærere og rektor. Fællesudvalget bestemmer kantinens vare
udbud og prispolitik

Karaktergivning

I alle fag gives der standpunktskarakte
rer 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 karakterer 
i årets løb i forbindelse med prøver og hjemmeopgaver.

Læreres fravær

Når lærere er fraværende på grund af syg
dom, ekskursioner eller lignende, kan der ske 
ændringer i klassens skema. Inspektor under
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søger, om en anden lærer kan overtage klassen, eller om 
klassen skal have fri. Skemaændringerne bliver slået op på 
kontorets opslagstavle lige inden for hovedindgangen.

Hvis en lærer ikke møder op ved timens begyndelse, skal 
kontoret kontaktes.

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

Lærerkandidater

For at blive ansat som gymnasielærer skal man efter afslut
tet universitetsuddannelse gennemgå et 5 måneders kursus på 
et gymnasium, hvor man dels overværer og dels står for un
dervisningen i bestemte klasser under vejledning af den på
gældende faglærer. I denne periode kaldes man lærerkandidat.

Mødepligt

Der er mødepligt i gymnasiet samt pligt til at aflevere 
skriftlige opgaver. Baggrunden for mødepligten er, at elever
ne ikke skal til studentereksamen i alle fag og heller 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 et eksamenspensum, 
som kan være 2-3 gange så stort som det normale.

For 1. og 2.g'ernes vedkommende kan et stort fravær bety
de, at de ikke får lov til at gå til eksamen, og det er ens
betydende med, at de er tvunget til at gå klassen om.
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Nøgler

Der er i centralgarderoben et lille skab til hver 
elev. Nøgler til skabene udleveres af Erik Fjølner 
til eleverne i l.g ved skoleårets begyndelse. Du 
skal betale et depositum på 40 kr. for at få en 
nøgle, og hvis du mister denne, bortfalder deposi
tum. Nøglen skal afleveres, når du går ud af sko
len.

Oprykning

Ved et lærerforsamlingsmøde før sommerferien overvejer læ
rerne, om skolen skal tilråde en elev at lade sig oprykke i 
næste klasse, eller om eleven bør rådes til at gå klassen 
om. Eleven og dennes forældre beslutter derefter selv, om 
de vil følge skolens råd. Elever, der er fyldt 18 år, kan 
selv træffe beslutningen.

Ordblindhed

Ordblinde elever kan ved eksamen få visse dispensationer. 
Hvis du allerede har fået konstateret, at du er ordblind, vil 
det være en fordel straks at meddele det til din studievejle
der. Hvis du mener, at du er ordblind, men endnu ikke har 
fået det konstateret, bør du også henvende sig til studievej
lederen og oplyse dette. Der kan da eventuelt gives supple
rende undervisning.
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Reeksamination

Enkelte fag afsluttes med mundtlig studentereksamen allere
de efter 1. eller 2.g. En elev kan komme i en ubehagelig 
situation, hvis han/hun ved denne eksamen får en meget 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 hurtigt 
som muligt, og i alle tilfælde før sommerferien, give skolens 
kontor meddelelse herom.

Rygning

Rygning er tilladt i central
garderoben og østkantinen, 
men ikke tilladt i vestkanti
nen, klasselokalerne og på 
gangene.
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Stipendier

Til skolen er der knyttet en række fonde, der uddeler sti
pendier eller legater til fortsatte studier til elever fra Her
ning Gymnasium: Herning Gymnasiums Stipendiefond, Herning 
Gymnasiums Jubilæumsstipendiefond, Murermester Bangs Le
gat, Købmand Anker Pallesens Studielegat og Tandlæge Ha
rald Jørgensens Skolelegat.

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

Studiekredse

Efter forslag fra lærere og elever kan Fællesudvalget give 
tilladelse til at lave studiekredse efter skoletid.

Studierejser

Hvis en klasse og nogle af dens lærere kan blive enige om 
det, er der mulighed for at tage på en studierejse til udlan
det andet land. Det er dog en betingelse, at forarbejdet til 
turen og det faglige udbytte af rejsen opgives som eksa
mensstof. En studierejse har normalt en varighed på en uge, 
og eleverne skal selv betale næsten alle udgifterne.
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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
men. Ansøgningen skrives på en særlig blanket, der udleveres 
på kontoret.
Sygeeksamen omfatter alle de prøver, som eksaminanden på 
grund af sygdommen ikke har kunnet fuldføre.

NB! Hvis en elev på trods af sygdommen gennemfører en 
prøve, kan han/hun ikke gå til sygeeksamen i faget.

Sygernelding/Sygeundervisning

Hvis du på grund af sygdom har måttet 
forsømme undervisningen, skal du den 
første skoledag efter forsømmelsen afle
vere en sygeseddel på kontoret med angi
velse 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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Hvis sygdommen er langvarig, skal skolen tilbyde sygeunder- 
visning, så det er vigtigt, at skolen på et tidligt tidspunkt 
får besked, hvis det formodes, at et fravær bliver af længe
re varighed.

Terminsprøver

I 2.g afholdes der skriftlig terminsprøve i engelsk på sprog
lig linie og i matematik på matematisk linie.

I 3.g afholdes der skriftlig terminsprøve i dansk og i de 
fag, der er valgt på højt niveau.

Prøverne afholdes i 
delsen af april.

Ud landsrejser

tiden fra midten af februar til begyn-

Det har de senere år været almin
deligt, at 2.g-klasserne i efterårs
ferien arrangerer en samlet rejse 
til udlandet. I nogle tilfælde delta
ger en af klassens lærere i en så
dan rejse, men normalt arrangeres 
rejserne af eleverne og planlæg
ges på elevernes initiativ. Der er mulighed 
for at få tilladelse til at anvende en eller 
to skoledage til en udlandsrejse, hvis rejsen 
har karakter af en ekskursion, således at 
den har direkte forbindelse med undervis
ningen i et eller flere fag.
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lldveks I i ngsst udent

Hvert år får skolen besøg af studenter Ase>p
fra USA, Canada, 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). Husk at tale 
dansk med dem, så de hurtigt får mulighed for 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 år 
mange danske gymnasieelever til "high schools" og lignende i 
fjerne lande. Spørg efter oplysninger hos din studievejleder. 
Men gør det i god tid inden oktober.

Årsprøver

Sidst i maj måned skal 1. og 2.g'erne til skriftlige årsprø
ver. Alle elever skal såvel i 1. som i 2.g til årsprøve i 
dansk.

I l.g skal eleverne på sproglig linie have skriftlig årsprøve i 
engelsk og matematikerne skal have årsprøve i matematik.

I 2.g er der skriftlig årsprøve i de fag, som du har valgt 
på højt niveau.

I 1. og 2.g afholdes der hvert år desuden 3 mundtlige års
prøver eller eksaminer.
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Af skolens dagbog

1987

4. august Første skoledag efter sommerferien.

2. september James Loveless og Jim Templeton optrådte 
ved en fællestime, hvor emnet var den ryt
miske musiks udvikling fra gospel og blues 
til jazz og soul, op til vore dages funk-, 
rap- og popmusik.

3. september I anledning af folketingsvalget 8. sept. var 
der et stort valgmøde med repræsentanter 
for de fleste af de opstillede partier. Der 
var stor spørgelyst hos eleverne.
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17. september

17. november

Besøg af danseteateret "Uppercut", der op
førte forestillingen "Risky Business".

Besøg af to repræsentanter for PTU (lands
foreningen af Polio-, trafik- og ulykkesska
dede). De redegjorde for deres handicap, og 
der var en dialog med eleverne om handi
cappedes forhold.

11. december Elever fra Grindsted Gymnasium opførte 
"Nattergalen" i egen opsætning. De fik for
tjent et stort bifald for deres forestilling.

1988
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4. januar Med stor succes opførte eleverne "Skatte
øen" med musik af Sebastian. Forestillingen, 
der var et resultat af et samarbejde mellem 
drama, formning og musik, blev senere op
ført på Grindsted Gymnasium.

27. januar Besøg af folkemusikgruppen Rumilajta fra 
Bolivia. Det var en god musikalsk og kultu
rel oplevelse.

26. februar

7. marts

Kongebal

Jens Jørgen Thorsen holdt et inciterende fo
redrag om moderne kunst og om sit eget 
engagement i og uden for kunstens verden.

17. marts Forårskoncert med sædvanlig stor forældre- 
deltagelse.
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14. april

25. april

2 .g-forældreaften med fællesspisning klasse
vis. Forinden havde 2.g musikholdet gentaget 
deres succes fra forårskoncerten. Der var 
knap så god tilslutning som tidligere år.

Kriminalassistent Iver Pedersen holdt et læ
rerigt foredrag om narkotikaproblemet, hvor 
han specielt kom ind på problemerne i lo
kalområdet.

3 . maj Eleverne tog formelt afsked med rektor Ove
Østergaard, der efter to år som rektor, 
havde valgt at vende tilbage til undervisnin
gen ved Silkeborg Amtsgymnasium.

Arrangementet formede sig som en sand ga
veregn til rektor, og der faldt mange smuk
ke ord til den afgående skoleleder.
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Araberne indtog Herning Gymnasium på 3.g'ernes sidste skoledag
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Personalia

AFGANG

31/7

1/8

1987

1987

Charlotte Kjær udlært som kontorassistent

Lektor Preben Jonassen får bevilget et års 
orlov

18/1 1988 Else Hyldal Yde efter 7 måneders
beskæftigelse.

31/7 1988 Lektor Carsten Engsnap
Lektor Kirsten Engsnap
Timelærer Kristian Hvid Jørgensen
Timelærer Knud Erik Skou 
Rektor Ove Grønbæk Østergaard

TILGANG

1/8 1987

25/1 1988

Kirsten Nielsen ansættes som kontorelev

Karen Margrethe Guldborg ansættes som 
medhjælp på bibliotek, i skolebogssamling og 
på kontoret
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Studenter 1987

3.aInge Damkjær Christensen, S Julie Marie Krogh Damgaard, S Lotte Dohm, N Gitte Gormsen, N Pernille Hjorth, N Ann Lisette Jensen, N Birgitte Ørregaard Jensen, S Troels Pors Knudsen, S Nanna Steenbjerg Kolze, S Lillian Krarup Kristensen, N Tina Agnete Lynge Kristensen, S Annelise Nielsen, S

Lisbeth Nielsen, SLaura Korsholm Olesen, S Michael Birk Olesen, N Helle Pedersen, NVibeke Ørsted Salby, N Lene Anette Svingel, S Dorte Marie Søndergaard, N Helle Østergaard Thomsen, S Birgitte Uebel, N Helle Uhrenholt, S Julie Secher Villumsen, S
3.bRikke von Gersdorff Carstensen S Marianne Lauge Christensen, S Mette Sønderkjær Christensen, S Pia Godskesen, NIrene Burhøj Jacobsen, SDorte Munk Jensen, NHenrik Vestergaard Jensen, NMichael Kirkegaard, NPia Knudsen, STine Krogsgaard, NMads Unger Mikkelsen, SLene Henriette Mosegaard, S

Anne Mette Toft Nielsen, S Helle Lodberg Gitte Nielsen, N Lenette Ormstrup, N Henriette Pedersen, N Helle Frølund Pedersen, S Mette Rosendal, S Karen-Lisbeth Salomonsen, S Dorte Slott, S Birgitte Sørensen, N Anne Vibeke Thornild, S Casper Joachim B. Wagner, S
3. cLiselotte Baggesgaard, NTrine Engholm, NLotte Palmer Hansen, NHelle Jørgensen, N

Steffen Albæk Kristensen, SMichael Sund, SMarianne Ejby Villadsen, N
N = Nysproglig S = Samfundssproglig
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3.xJens Vilandt Agerbæk, NPauli Bach, FKaren Kolby Carlsen, N Dorte Østergaard Jensen, SMichael Ørsøe Juul, SUlla Bjerregaard Jørgensen, N Torben Michael Kjærgaard, N Ib Frank Kristensen, FPeter Lyngesen, N

Lone Birkebæk Lyrskov, S Flemming Nielsen, Fen, N Helle Brøchner Nielsen, S Kim Birkmose Schmidt, S Bettina Kring Sørensen, N Susanne Ågård Sørensen, N Charlotte Kruckow Velling, F Tenna Wøhlk, F
3.yBirthe Dahl Andersen, FIrene Bak, SKlaus Brøcker, FAnette Christiansen, NUlrich Daugaard, NFlemming Skovbølle Hansen, SHelle Lynge Hansen, FTrine Bodil Albæk Hansen, F Inge Harder, NJohnny Høy Henrikssen, S Michael Hoffmann, F Claus Østergård Jensen, F Jens Agergaard Jensen, S

Kåre Jelling Kristoffersen, F Jørn Sønderup Lodahl, F Ulla Solgaard Mathiesen, S Niels Borup Overgård, S Steen Skærbæk Pedersen, F Mads Kristian Dall Petersen, F Mette Pless-Jørgensen, S Poul Kristian Poulsen, S Troels Søgaard Rasmussen, S Vibeke Solvej Ramussen, S Niels Henrik Vestergaard Scheel, S Anni Skræddergaard, N Irene Holm Sørensen, N
3.zTina Sneholm Andersen, F Mads Bonde, SLars Brændgaard, NBirgitte Thornfeldt Fisker, F Gitte Juulsgård Hansen, S Peter Hjorth, S Hanne Jensen, S Susanne Jespersen, N Laila Knudsen, N Lone Lauritsen, NLise Krogstrup Lodahl, N Lena Gyldendal Lind, N

Jesper Rørbech Marstrand, FLeon Mortensen, FJens Erik Nielsen, SMichael Buur B. Nikolajsen, SMarianne Poulsgaard Nordgaard, SClaus Nørgård, SJohn Vestergaard Olesen, FLars Ebbe Petersen, FLene Povlsen, FSøren Voss Sørensen, FCharlotte Yde, F
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3.uCharlotte Brøgger, N Bente Christensen, F Simon Rewers Hansen, N Jeanette Heuser, N Henriette Holst Jensen, F Henrik Skovby Jensen, F Niels Krøjgaard Jensen, FSusanne Jensen, FUlla Solveig Juul, NBirthe Marie N. Jørgensen, N Søren Kasch, F Birgitte Knudsen, N Helle Funch Korneliussen, N 

Henning Kristensen, N Jesper Grønbæk Kristensen, F Randi Kristensen, N Dan Skovgaard Larsen, S Per Larsen, NOle Margon Madsen, S Christian Dolleris Nielsen, F Bjarne Skov Pedesen, F Lisbeth Risager Pedersen, N Marianne Nygaard Pedersen, N Anita Lund Sørensen, F Kim Vetting, F
3.øKeld Fonnesbæk Andersen, N Jesper Broløs, N Hanne Hansen, N Alice Hoffmann, N Mette Høy, SInger Sander Jensen, N Charlotte Elm Kjeldsen, S Ken Engedal Knudsen, F Mads Holst Knudsen, S Sten Laursen, F Morten Søgård Lund, F Bettina Nielsen, N Søren Nielsen, S Tina Nottmeier, F Susanne Nybo, F Anette Pedersen, F

Anders Nørgaard Madsen, F Charlotte Hyldahl Nielsen, N Søren Strunge Nielsen, FSøren Borup Nørgaard, S Inger Overgaard, FBirgitte Elbrønd Pedersen, NSøren Siggaard Pedersen, FDorthe Poulsen, NKarsten Thiesen, FMarianne Boel Troelsen, NHenrik Vistisen, FLisbeth Pedersen, FPer Holdgaard Pedersen, FUlla Refshammer, NMichael Simonsen, S Poul Vestergaard, N
F = mat-fysisk gren N naturfaglig gren S = mat.samf.gren
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Skolens medarbejdere 
1987-88

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

kantinemedhjælper Ruth Ask
Vivaldisvej 14 
tlf. 07 12 38 08
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TA
adjunkt Thorkil Axelsen
Bøgens 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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EB
adjunkt Erik Bøegh 
bibliotekar
Virkelystvej 2
7550 Sørvad 
tlf. 07 43 85 59 
dansk, latin, oldtidskundskab

Ch
lektor Vagn Åge Christensen
Herregårdsparken 3
tlf. 07 22 32 56
historie, oldtidskundskab

KC
lektor Karen Else Christoffersen
Anemonevej 10 
tlf. 07 22 19 41 
fransk, russisk
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Co
adjunkt Kirsten Colstrup
Jagtvej 52
Hammerum 
tlf. 07 11 69 65 
fransk, musik

SD
adjunkt Stig Dinsen
Lyngens Kvarter 179 
tlf. 07 22 49 67 
engelsk, fransk

En
lektor Kirsten Engsnap
Engkrogen 25 
tlf. 07 12 39 18 
fransk
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E
lektor Carsten Engsnap
Engkrogen 25 
tlf. 07 12 39 18 
dansk, religion, oldtidskundskab

F
lektor Niels Fiil 
studievejleder
A.P. Møllersvej 12 
tlf. 07 22 13 40 
matematik, kemi

EF
adjunkt Erik Fjølner
AV-inspektor
Tjajkof skisvej 14 
tlf. 07 22 50 06 
samfundsfag, geografi
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CG
adjunkt Claus Gregersen 
datavejleder
Dalgasalle 29 
tlf. 07 21 14 14 
matematik, fysik

Karen Margrethe Guldborg
Irisalle 51
6920 Videbæk 
tlf 07 17 25 23

Kl
timelærer Henrik Klintholm 
korleder
Fynsgade 4 
tlf. 07 22 00 48 
musik
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KH
adjunkt Kristian Holst
Vester Møllevej 220
8280 Trige 
tlf. 06 23 05 16

Ho
lektor Jens Hostrup
Monradsgade 28 
tlf. 07 12 70 53 
engelsk, tysk

AH
adjunkt Annette Koldkjær Højlund
Vestergade 36
8600 Silkeborg 
tlf. 06 82 02 92 
dramaturgi, dansk
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Ja
sekretær Connie Jakobsen
Griegsvej 22
Lind 
tlf. 07 12 56 96

Ki 
studielektor Poul Kildsgaard 
Th. Nielsensgade 53 
tlf. 07 12 52 85 
samfundsfag, historie

VJ
adjunkt Sten Visti Jensen
Østre Kirkevej 38 III 
tlf. 07 22 21 42 
dansk, oldtidskundskab
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kantinemedhjælper Ruth Johansen 
Vivaldisvej 17 
tlf. 07 22 03 01

Hv 
timelærer Kristian Hvid Jørgensen 
Birk 
tlf. 07 1 1 68 51 
gymnastik

MJ
adjunkt Michael Dyreborg Jørgensen
Holmparken 5 dør 3 
tlf. 07 12 48 59 
fysik, matematik
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AK
adjunkt Alice Kramer 
Kikkenborgvej 23 
tlf. 07 22 48 54 
matematik, fysik

Kr
timelærer Birgit Krægpøth 
Kloster, Holmsland
6950 Ringkøbing 
tlf. 07 33 72 67 
gymnastik

Mo
lektor Eva Mose Larsen
Mindegade 17B 
tlf. 07 12 28 35 
dansk
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Le
adjunkt Peter Lenler Eriksen 
Ågårdsvej 31
7480 Vildbjerg 
tlf. 07 13 19 95 
biologi

SM
adjunkt Steen Noer Madsen
Baldersvej 17
8900 Randers 
tlf. 06 42 84 85 
historie, latin

Mk 
studielektor Per Mark 
Krogsgårdsvej 15, Hvam 
8620 Kjellerup 
tlf. 06 66 75 48 
matematik
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Ml
lektor Johan Maul
A.P. Møllersvej 2 
tlf. 07 12 09 38 
kemi, fysik

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

F1
sekretær Rita Fløe Møller
Grove
7540 Haderup 
tlf. 07 14 32 59
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N
lektor Henning Nielsen
Bjørslevvej 4
6933 Kibæk 
tlf. 07 19 16 07 
biologi

tekn.medhj. Inge Nielsen 
Brændgårdvej 43 st.
tlf. 07 22 42 53

kontorelev Kirsten Nielsen
Rugmarken 22
Hammerum 
tlf. 07 11 66 22
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Li
adjunkt Niels Linde Nielsen 
studievejleder 
Danasvej 34 
tlf. 07 12 85 22 
geografi

SN
adjunkt Søren Nissen
Brændgårdvej 61 I 
tysk, oldtidskundskab, dansk

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

BP
adjunkt 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 Pedersen
Frijsenborgvej 15
tlf. 07 26 73 04

Kj
adjunkt Jens Kjærby Rasmussen
Rønnealle 114
7451 Sunds 
tlf. 07 14 23 04 
biologi, gymnastik

Ra
adjunkt Jørgen Rasmussen
Straussvej 19 
tlf. 07 22 31 47 
tysk, gymnastik

69



Rd
adjunkt Poul Børge Rosendahl
Erik Menvedsvej 22
8800 Viborg 
tlf. 06 61 35 42 
engelsk, tysk

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

pedel Preben Salomonsen
H.P. Hansensvej 12
tlf. 07 22 17 05
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Sc
adjunkt Birgit Schaarup
Håndelsvej 9
tlf. 07 22 97 29
dansk, historie

OS
studielektor Ordin Skjæveland
Børglumvej 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

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

AS
adjunkt Anders Sørensen 
boginspektor
Serup Tinghøjvej 9 
8632 Lemming 
tlf. 06 85 53 85 
dansk, religion
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Sø
adjunkt Ole Skovgaard Sørensen
Holmparken 7 st. dør 3 
tlf. 07 22 58 69 
matematik, fysik

T
adjunkt Hans Jørgen Thomsen
Spøttrupvej 30 
tlf. 07 26 83 31 
historie, religion

Th
lektor Niels Henrik Thormann
"Tre Ege" 
Nr. Koliund 
tlf. 07 12 95 38 
samfundsfag, historie
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VP
lektor Tordis Vang-Pedersen 
Blomstervej 7
Skelhøje
8800 Viborg 
tlf. 06 66 14 95 
geografi

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

Ød
sekretær Ruth Ødgaard
BelImansvej 7
Lind 
tlf. 07 12 77 62
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Ferieplan for 1988/89

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

1988:
Sommerferie 
Efterårsferie 
Juleferie

1989:
Vinterferie 
Påskeferie 
St. Bededag 
Kristi Himmel
fartsferie 
Pinseferie 
Sommerferie

Man. d. 20. juni til tir. d. 2. aug.
Man. d. 17. okt. til fre. d. 21. okt.
Fre. d. 23. dec. til tir. d. 3. jan.

Man. d. 13. feb. til fre. d. 17. feb.
Man d. 20. mar. til man. d. 27. mar.
Fre. d. 21. apr.

Tor. d. 4. maj til fre. d. 5. maj
Man. d. 15. maj
Man. d. 26. juni 

(De nævnte dage medregnet)

Ringetider

Spisepause 11.45-12.10

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 10.05-10.55 7. lektion 14.00-15.45
4. lektion 11.00-11.45 8. lektion 14.55-15.40
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