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Rektors 

velkomst

Kære nye elever!

Velkommen til Fredericia Gymnasium! Vi, der også var her sidste 

skoleår, hilser jer og håber på godt samarbejde. Vi tror, at I 

er kommet til en skole, som I vil komme til at holde af. Erfa

ringen fortæller os dog, at starten i gymnasiet eller på HF-kur- 

sus kan blive vanskelig for nogle. Der er nye omgivelser for jer, 
nye lærere og nye klassekammerater. Der er ingen, der af gammel 

vane respekterer en, fordi man plejer at svare rigtigt - man skal 

til at gøre det igen! Man forbereder sig ekstra godt og synes må
ske alligevel, at man ikke helt forstår det. Man skal til at bygge 

hele sin position op fra grunden. Det kan. gøre en sårbar, usikker, 
uti1 freds.
I denne korte, men ofte lidt vanskelige overgangsperiode kan det 

være rart for jer at huske på, at I er velkomne - hver og en.
Vi lærere er rede til at hjælpe jer, både når I er i flok og når 
I kommer enkeltvis, både i starten og i de mange normale arbejds- 

måneder, der følger efter.
Frisk mod - god fornøjelse - velkommen til arbejde og til menne

skeligt samvær .

Carl Jørgensen.
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Introduktion
Nedenstående program er lavet for at lette de problemer, der opstår, 
når man skal begynde på en ny skole, både med de praktiske spørgsmål 
("hvor skal jeg være i næste time?", "kan jeg få buskort?", hvornår 

får man S.U.?") og de mere socialt betonede problemer, der opstår, 
når man er blandt så mange fremmede mennesker.

Vi håber, at vi gennem programmet kan være dig til hjælp, at du vil 

benytte dig af tilbudene, og at du derigennem hurtigere vil komme ti 1 

at føle dig hjemme på skolen.

Når du kommer på skolen d. 10. august, skal du gå ind i fællesarealet 

det første.store rum du kommer til. Her vil du finde tydelige skilte, 

der fortæller, hvor din klasse skal sidde.

Mandag d ■ 10. august.

1. Kl. 10 Rektors velkomst i fællesarealet.

2. Klasselærerne præsenteres enkeltvis, og I følger dem til 

klasseværelset. Her vil I møde jeres F.G.-Gu i de.
F .G.-Gu i derne er ældre elever, der i den første uge bliver 

tilknyttet klasserne. Disse kan svare på alle de spørgsmål, 
I stiller ham/hende. F.G.-Gu iderne vil være til rådighed i 
hvert spisefrikvarter gennem hele ugen og være let genkende

lige ved hjælp af navneskilte.
I klasseværelset vil der blive givet en kort gennemgang af 

de forskellige lokalers placering på skolen.

3. Fælles kaffebord i kantinen, hvor elever, lærere og F.G.- 

Guider sidder klassevis.

Et nærmere program for hele ugen får I d. 10. august, men ugens ydre 
rammer bliver: Hver dag almindelig undervisning efter skemaet de første 
2 timer - herefter er der 2 timer med forskelligt introdukti ons indhold 
og herefter igen de almindelige skematimer.

Torsdag aften bliver der arrangeret en hyggeaften for de nye l.HF'ere 

af studievej lederne for H.F.

Fredag aften vil der blive arrangeret en fest for alle nye elever, hvor 

man kan hygge sig med en bid brød, en øl og en svingom.
Introduktionsudvalget.
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EMNEUGE - Oktober 1981

Fra mandag d. 5.10 til fredag d. 9.10 1981 holder vi emneuge. Hovedemnet er: 

Lokalsamfundet med hovedvægt på energi.

Inden selve ugen skal de enkelte grupper - som I vælger jer på efter sommer
ferien - holde tre formøder.

1. formøde: 2 timer tirsdag d. 15,9.

Præsentation af gruppemedlemmer og afgrænsning af emnet.

2, formøde: 1 time torsdag d, 17,9.

Planlægning af arbejdet. Evt. kontakter uden for skolen etableres.

3. formøde: 1 time torsdag d. 1.10.

Endelig arbejdsplan udarbejdes. Fordeling af arbejdet på gruppemedlemmerne.

For at få ugen til at fungere så godt som muligt har vi lavet nogle spilleregler, 

som alle skal overholde. Spillereglerne siger følgende:

1) Alle skal være tilsluttet én og kun én gruppe,

2) Evt. gruppeskift skal ske inden 2. formøde, og det kan kun ske efter person
lig aftale med styringsgruppen,

3) Det normale undervisningsskema er suspenderet i emneugen. Arbejdsdag: 6 timer, 
dog gerne mere.

Emneugegruppens arbejde sluttede d. 1, maj, men inden nåede vi at få orden på de 

emneforslag, der var indkommet fra såvel elever som lærere. Det er kun de "brede" 
forslag til emner, vi har medtaget på listen, Der kan af alle udskilles underemner.

Emneforslag;

Kunstnere i Fredericia vilkår og muligheder.

Pressen i Fredericia - udbredelse, holdning etc.
Revyer i Fredericia - amatører contra professionelle

Fødselstallet i Fredericia og i det øvrige Danmark
Fredericia Forberedelseskursus - funktioner, omkostninger

Superfos-salami - politik omkring Superfos.
Det kulturelle udbud i Fredericia.
Fødeafdelingen på Fredericia sygehus - fordele/ulemper ved opretholdelse.

Mindre forretningsdrivendes problemer.
Oliehavnens betydning for byens udvikling.
Det kollektive trafiksystem i Fredericiaområdet

DSBs rolle i den fremtidige kollektive trafik

By og Land i kommunen
Hvem ejer Fredericia ?

Superfos' udvikling.



Arbejdsløshedens struktur i Fredericia.
Landbruget i Fredericia Kommune.

Mode i Fredericia indkøbsvaner.

Garnisonens betydning for Fredericia.

Vindmølle - solfangerbygning.
Atomkraft og affaldsproblemer.

Vindmøllers nyttevirkning.

Spildvarme - fjernvarmetvang ?
Drikkevand - forurening.

Udnyttelse af energien i vort affald.
Genbrugsproblemer.

Varmetransport og problemer i forbindelse hermed.

Beskyttelse og forbedring af ferskvandsmiljøet.

Anvendelse af plantemateriale til energi . alkohol - brændsel. 
Hvad tilfører vi Lillebælt - alternativ udnyttelse.

Forureningsindikatorer på Fredericiaegnen. - eks. lav og padder. 
Konsekvenser af DONGs olieledning i Fredericiaområdet. 

Energiforbrugere i Fredericiaområdet.
Tilsætningsstoffer i fødevarer.

Fredericia som trafikknudepunkt - eks: Jernbanens historie. 
Fredericiaegnens arkæologi.

Religiøse grupper i Fredericia.
Den reformerte menighed.
Fredericia Volds historie og nuværende betydning.

Gamle i lokalsamfundet.
Unges fritidsvaner.
Narkotikaproblemer i Fredericia.
Ungdomskriminalitet i Fredericia - skjult og konstateret.
Behandling af narkomaner.

Hvem gifter sig med hvem ? - Fredericianske ægtepars baggrund. 
Uddannelsesmuligheder.
Gæstearbejdere og deres miljø.
Jernbanefolk - beskrivelse af arbejdsmiljø ved DSB.

TV-vaner i Fredericia. - hvem ser hvad, hvorlænge, hvornår.
Hvem bruger biblioteket og hvordan ?
Alkoholproblemer i Fredericia,
Små eller store samfund - landsbyernes udvikling i Fredericiaområdet. 

Planlægning af grønt område omkring Ullerup Bæk. 
Byplanlægningen i Fredericia.
Er Middelfart en af Fredericias sovebyer - pendling over Lillebælt. 

Træer i Fredericia.
Hvordan skal City se ud ?
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Styringsgruppen, der nu er trådt til, modtager meget gerne flere forslag.

Kan du ikke finde netop dit emne på listen, skyldes det, at listen er en 
grov-skitse.

Begynd allerede nu at samle materialer til ugen og overvej, hvilket emne du 

kunne tænke dig at arbejde med.

Emneugegruppen lavede også forslag til fæl lesarrangementer, der skal afholdes 
i emneugen. Styringsgruppen vil arbejde videre med disse forslag.

1. maj overtog styringsgruppen arbejdet. Styringsgruppens medlemmer er:
Arvid Bech Nielsen (BN)

Kenneth Lynn-Pedersen (KLP)

Asger Christiansen (AC)

Ove Kjær Poulsen (KP)

Torben Nielsen - 3 t

Jon Kjeldsen - 3 x

Christian Bro Rasmussen - 3 u
Helle Johnsen -3a

Det er styringsgruppens arbejde at sørge for, at alle er med i en gruppe, sørge 
for kontakt til rektor, for flytning mellem grupper, for økonomi osv. - altså 
være en slags koordinator.

Fællesudvalget har vedtaget styringsgruppens kompetence. Den omfatter følgende: 

Styringsgruppen har ret til at vælge og arrangere fællesarrangementer i den af
talte uge.

Styringsgruppen har ret til at bestemme over indkøb af materialer, udgifter til 
dækning af transport osv. Beløbsstørrelser aftales.med rektor. Det vil altså sige, 
at fællesudvalgets kompetence angående studieugen er blevet overdraget styrings
gruppen, dog inden for de rammer, der allerede på nuværende tidspunkt er fast
sat for ugen.

Inden sommerferien vil styringsgruppen nedsætte styringsorganer for emneugen:

Pressegruppe:
Varetagelse af fotografering, udgivelse af nyhedsavis samt kontakt såvel ind

adtil som udadtil.

Bibiioteksgruppe:
Behjælpelig med fremskaffelse af bøger, tidsskrifter osv.

AV-gruppe:
Fremskaffelse og udlån af film, video, lydbånd osv. Trykning af materiale. 

Evt. madgruppe, der skal fungere under selve emneugen.
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HUSK - HUSK - HUSK - HUSK

KOM MED GODE IDEER ANG. EMNER.

SAML MATERIALER BADE TIL DIG SELV OG ANDRE.
EMNEUGEN ER DIN- MIN- VORES UGE.

Med venlig hilsen

Emneugegruppen

Styringsgruppen.
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Årsberetning
Elevta11 et pr. 25/8 1 980:

ANTAL DRENGE

ANTAL KLASSER
ANTAL ELEVER

ANTAL PIGER

GYMNASIESKOLEN

[ALT
HF

IALT
SKOLEN 

IALTIs Im ig 2s 2m 2g 3s 3m 3g 1HF 2HF
2 5 7 3 6 9 3 5 8 24 2 2 4 28

53 129 182 71 141 212 56 104 160 554 53 41 94 648
43 42 85 52 69 121 45 46 91 297 36 25 61 358
10 87 97 19 72 91 11 58 69 257 17 16 33 290

I skoleåret 1980-81 har flg. elever fulgt undervisningen: 

Todd Andersen, Barbara Wepking, Lindsay Hitt, Vessa Rinehart 

(alle fra USA) og Andrea Tang (Canada). Lesley Gover fra Au

stralien rejste hjem ved årsskiftet.

Lærer ko 1 legiet.

Følgende lærere forlod skolen efter skoleåret 1979/80: 
Birgitte Eriksen (musik).
Birgit Frantzen (dansk).
Harry Kokholm (religion).
Peter Lykke-Olesen (dansk, engelsk).

Følgende lærere blev knyttet til skolen ved begyndelsen 
af s koleåret 1 980/81 :
Ruth Bolvinkel (musik, religion).
Bente Christiansen til 1.1.81 (biologi).

Karen Kjeldsen (psykologi).
Lisbeth Kjeldsen (dansk, fransk).
Karin Esmann Knudsen (dansk, musik).
Kjeld Nørgaard fra 1.1.81 (biologi).
Jens Erik Rasmussen (engelsk, samfundsfag).



Lærerkandi dater.

I skoleåret 1980-81 har flg. lærerkandidater fulgt og be

stået kursus i praktisk undervisningsfærdighed ved skolen: 
i efteråret 1980:
Henning Buur (musik, geografi).

Bjarne Christiansen (engelsk, idræt).
Anders P.Houmøller (fysik, matematik).
Lone Nordskov Nielsen (samfundsfag).

Ruth Nissen (historie).
Søren V.Olsen (fransk, dansk), 

og i foråret 1981:

Søren Dahlerup Hansen (historie, engelsk).
Jens B.Jørgensen (matematik, fysik).
Mogens Krabek (dansk).
John Lynn-Pedersen (samfundsfag, geografi).
Vilhelm Tetens (biologi).

Skolens Kalender:

Ekskursioner 1980 :

Januar
Februar

23.-25.
21.-24.

3sS + 3mS
2 a

København
København

Rs/KN 
B

Marts 26 . 3abF, 2a m.fl. Odense Teater:Brecht B
April 9.-11. 2 bcvz København hj/jm/bm/oa

lo.-11. 1 y Århus lo/bn
Maj 9- 1 c Fyn lba/bp

2o . 1 X, 1 u Dannevirke ac/bb/vl
August 27.-29. 2 ytN HeInæs UBP
September■ 16. 3 N Vejle Vesteregn BA

18. 2 ytF Ribe bb/klp/vl
19. 3 N Ribe bb/klp/vl

Oktober 2 . 3 g + 2 HF Odense Universitet
11. 3 a Odense Teater: Melodien B

der blev væk.
13. 2u,Iv,ly Odense Teater: Melodien PG

der blev væk.
18.-24. 2 HF London LBA - Pt/BM

2o . 2 yv Odense Teater BN
November 12.-15. 2 x København B

11.-15. 2 au København f/vl
16.-22. 2 vt London jm/lba
27.-28. 1 pq København AC/JR

28. 3 b "Et herrens liv" EP
December 10.-12. 3 mS + 3 sS København Rs/KLP/KN
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Fællesarrangementer 1980;

Januar 1. repræsentant fra DGS
Februar 2.

27.
Erik Grip
Silvio Biatter,Schweiz

Marts 12. Lars Trier & Chr. Sivert
Septemberr k.

25.
Allan Olsen
Guldkalven: Frie Steder

Oktober 27. fængselsinsp. Arne Frederiksen
November 4. Jens Thoft: Aldrig mere krig.
December 17. KRIM

Skotens lærere
ABA lektor Agnete Behrndt Andersen (biologi) bio.
AOA lektor Arlette Andersen (fransk) B 11
BA lektor Hans Behrndt Andersen (biologi, geografi) bio.
LBA adjunkt Lis Busk Andersen (historie, religion) C 3
OA lektor Ole Andersen (dansk, fransk) D 12
HA adjunkt Christian Holst Andresen (matematik, fysik) fys.
BB adjunkt Børge Bagger (geografi, historie) geo.

B adjunkt Bjarne Bangsgaard (dansk, tysk) D 10

BC adjunkt Bente Christensen (matematik) D 5

JC adjunkt John Christensen (fysik, matematik) fys.

KC adjunkt Kjeld Christensen (matematik) D 3

AC adjunkt Asger Christiansen (historie, samfundsfag) C 4

FN adjunkt Marie Fink-Nielsen (dansk, engelsk) D 9

F lektor Erling Foss (græsk, oldtidskundskab, engelsk) B 14

DF adjunkt Dorte Funding (kemi, fysik) kemi

BG lektor Bodil Gemal (dansk, oldtidskundskab, latin) D 6

PG lektor Peter Gemal (dansk, oldtidskundskab, latin) 0 8

G adjunkt Jens-Erik Gjerløv (kemi, fysik) fys.

EJ faglærer Edith Jakobsen (formning) A 3

FJ adjunkt Lone Føns Jensen (engelsk, fransk)

R rektor Carl Jørgensen (historie)

HJ studielektor Otto Herskind Jørgensen (historie, religion, 
oldtidskundskab) C 6
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UK lektor Ulla Kiil (tysk) B 6

LK adjunkt Lisbeth Kjeldsen ( fransk, dansk)

Krs studielektor Ove Korsgaard (dansk, tysk) D 15
JL adjunkt Jens Ole Larsen (matematik)

LL adjunkt Lea Larsen (fysik, matematik) fys.
KLP adjunkt Kenneth Lynn-Pedersen (geografi) geo.

VL adjunkt Viggo Løppenthin (historie, geografi) geo.

WM lektor Søren Worm Madsen (matematik, fysik)
Ma adjunkt Jens Jørn Mahler (matematik, fysik) fys.

BM adjunkt Birgit Munk (fransk, dansk) B 12

JM adjunkt Jørgen Møller (historie, engelsk, oldtidskundskab) C 12

BN adjunkt Arvid Bech Nielsen (dansk, musik^ mus.

KN adjunkt Peter Koller Nielsen (samfundsfag, gymnastik)
RP adjunkt Carl-Johan Rømer Pedersen (engelsk, dansk) B 3
HP adjunkt Ole Hjølund Pedersen (tysk, fransk) B 8

UBP adjunkt Uffe Bybæk Pedersen (biologi, gymnastik) bio.

Pt adjunkt Leif Petersen (engelsk, gymnastik) B 7

BP adjunkt Nils Ole Berg Petersen (dansk, tysk) D 14

EP adjunkt Elisabeth Poulsen (engelsk, religion) C 10

LP adjunkt Lis Poulsen (tysk, latin, oldtidskundskab) B 4

KP adjunkt Ove Kjær Poulsen (fysik, kemi) kemi
Rs adjunkt Poul Rasmussen (samfundsfag, gymnastik) C 1

Ro adjunkt Thorkild Rose (matematik) C 8
Sch studielektor Holger Schelde (engelsk, fransk) B 9
HS adjunkt Hanne Schultz (matematik, fysik) C 9

S adjunkt Grete Schøtt (fransk, musik)
Øs adjunkt Yvonne Øster (engelsk, psykologi, historie)
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Agnete Behrndt Andersen Arlette Andersen

Hans Behrndt Andersen Lis Busk Andersen Ole Andersen

Chr. Holst Andresen Børge Bagger Bjarne Bangsgaard

Bente Christensen John Christensen
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Jens Ole Larsen Lea Larsen Kenneth Lynn-Pedersen

Viggo Løppenthin Søren Worm Madsen Jens Jørn Mahler

Birgit Munk Jørgen Møller Arvid Bech Nielsen

Peter Kolier Nielsen Carl-Johan Rømer Pedersen Ole Hjølund Pedersen

1 6



Uffe Bybæk Pedersen Leif Petersen Nils Ole Berg Petersen

Elisabeth Poulsen Lis Poulsen Ove Kjær Poulsen

Poul Rasmussen Thorkild Rose Holger Schelde

Hanne Schultz Grete Schøtt
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Praktiske oplysninger
Opslagstavler.

Hvis en lærer er fraværende, meddeles dette på opslagstavlet! til 

venstre for hoveddøren. Her vil du også finde kontorets oplysnin
ger om, hvad du skal foretage dig i den pågældende time. Du kan 

altså ikke bare give dig selv fri, fordi du i huset har hørt, at 

en lærer er fraværende.
I det hele taget indeholder denne opslagstavle officielle meddelel

ser og oplysninger til dig.
De øvrige opslagstavler på skolen benyttes især af elevorganisatio

nerne, og hvis du selv ønsker at sætte et opslag op, er du velkom

men til at bruge opslagstavlerne i fløjene.

Ri ngeti der.

1. 8.00- 8.45
2. 8.55- 9.40

3. 9.50-10.35

4. 10.45-11.30
5. 12.00-12.45

6. 12.55-13.40

7. 13.45-14.30
8. 14.35-15.20
9. 15.25-16.10

Ordensreg1 er.
Skolens ordensregler fastlægges i Fællesudvalget. Dette har efter 

en stemningsundersøgelse vedrørende rygning vedtaget at indføre 
rygeforbud i alle fløjene. I eksamenstiden ophæves forbuddet, men 
først efter at der er givet besked og askebægre er stillet frem. 
I s pi sefri kvarteret er det også forbudt at ryge i fællesareal og 

kantine. Eventuelle rygere henvises til festsalen i kælderen og til 

forhallen. I øvrigt er vi vant til at behandle lokaler og inventar 

med nænsomhed og ansvarsfølelse.
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Morgensaml i ng.

Mandag, onsdag og fredag holdes morgensamling i fællesarealet i 

frikvarteret 9.40-9.50.

På disse samlinger giver rektor og elevråd meddelelser, men i øv
rigt er alle elever på skolen velkomne til at tage ordet om emner 

og arrangementer, der kan have almen interesse. Det sker også, at 
der spilles et stykke eller synges en sang ved disse sammenkomster.

Mødepi i g t.

Eleverne har mødepligt både i gymnasiet og i HF. Det betyder, at man 
ikke selv.kan tage fri, hverken til tandlægebesøg, køreprøve eller 
ferie med familien. Derimod kan man undtagelsesvist efter skriftlig 

henvendelse få fri til større familiefester o.l.

I tilfælde af længere tids sygdom vil det være velkomment, om skolen 

hurtigt får besked, gerne pr.telefon. Er sygdommen af kun få dages 
varighed vil det være tilstrækkeligt at udfylde en attest om årsagen, 

når skolegangen genoptages. Attester afhentes og afleveres på konto
ret .

Skolen fører regnskab med elevernes forsømmelser, herunder også mang
lende aflevering af skriftlige opgaver. Dersom en elevs forsømmelser 

antager et sådant omfang, at rektor nærer betænkelighed over for ele
vens mulighed for fortsat at følge undervisningen, vil eleven blive 
tilkaldt til drøftelse af situationen. Fortsætter elevens forsømmel ser 
herefter, vil eleven og forældremyndighedens indehaver blive skriftligt 
orienteret om, at eleven risikerer at blive udelukket fra eksamen, 
hvis fraværet fortsætter. Den endelige beslutning træffes i undervis
ningsministeriet efter indberetning fra rektor, helst vedlagt en rede
gørelse også fra eleven selv.

Fæl lestimer

I årets løb afholdes ca. 10 fællestimer, og da de falder i skoletiden, 
er deltagelse obligatorisk. Hensigten med fællestimerne er at oriente
re skolens elever om emner af almen interesse.
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Undervisningsmaterialer m.m.

I slutningen af sommerferien eller på den første skoledag kan 

elever gratis afhente bøger, hæfter, papir og andre undervis

ningsmidler til brug i årets løb. I modsætning til tidligere 

udleveres der ikke yderligere papir senere på året, hvorimod 

der naturligvis udleveres de lærebøger, der bliver behov for. 

At bøgerne er gratis indebærer:
1) At man skal behandle dem hensynsfuldt i enhver henseende. 

Således skal man ved modtagelsen binde dem ind, og det er 

forbudt at skrive i dem.

2) At man skal aflevere dem igen. Beskadigede og manglende bø

ger vil man blive afkrævet betaling for.
Det har indtil nu været muligt at sælge brugte bøger til elever

ne til væsentligt reduceret pris, hvilket er en praksis, som 
skolen håber og forventer at kunne fortsætte. Dette salg sker 

når bøgerne indkræves af skolen, ikke løbende.

Ved problemer eller spørgsmål angående undervisningsmater ie1 

henvender man sig i kontortiden på administrativ inspektors kon
tor.

Om andre praktiske problemer af forskellig art henvender man sig 

på skolens kontor, hvor en af de tre kontordamer vil være be
hjælpelig med løsningen.



Karakterer.

Der udleveres karakterer 3 gange i skoleåret i form af kopier af 
skolens karakterprotokol 1 er: i december og marts samt til l.g og 
2.g efter translokationen i juni. Disse sidste karakterer er dels 

de såkaldte årskarakterer, der dog ikke er bedømmelse af hele 

året arbejde, men blot af standpunktet ved almindelig skolegangs 

ophør før årsprøverne - dels resultatet af afholdte årsprøver og 

eksami na .

Kontakt med lærerne.

I slutningen af januar inviteres l.g'ere og deres forældre til møde 

med lærerne. Der bliver mulighed for at tale ud med hver enkelt 
lærer om eventuelle problemer, og mødet resulterer ofte i en råd

givning, der viser sig meget værdifuld. Tilslutningen til disse 

møder har de senere år ligget på næsten 100 %.
Tilsvarende møder afholdes ikke sidenhen, men forældre kan - med en 
enkelt undtagelse, som omtales nedenfor - når som helst søge kon
takt med lærerne enkeltvis for at drøfte deres børns forhold, eller 
med rektor, hvis der ønskes mere generel orientering eller drøftelse.

Lærerforsamlingens rådgivning.

Den endelige fastsættelse af 3.g‘ernes års karakterer sker på et lærer
møde umiddelbart før skolegangens ophør. Såfremt det på dette møde vi
ser sig, at en elev ikke kan bestå eksamen, bliver eleven omgående ori
enteret. Det er en ubehagelig meddelelse at måtte give og en ubehagelig 
meddelelse at skulle modtage. Der har undertiden været rejst kritik af 
fremgangsmåden - specielt af, at meddelelsen kom så sent. Herved er der 
intet at gøre. Lærermødet skal afholdes på en af ministeriet angivet 
tid, og før mødet kan mødets resultat naturligvis ikke meddeles.

Men eleverne ved nu godt selv, hvordan deres sag står .............................
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Inden udleveringen af juni-karaktererne til elever i l.g og 2.g 

afholdes et tilsvarende lærermøde. Her drøftes eleverne enkeltvis 

og i en række tilfælde afgiver lærerforsamlingen råd om, at en elev 

bør gå klassen om eller bør gå ud af gymnasiet. Disse råd afgives 

efter moden overvejelse og for elevernes bedste, men det står eleven/ 

forældrene frit at følge rådet. Det bliver omgående meddelt begge 

parter skriftligt og eventuel videre drøftelse af sagen bør alene 

ske gennem rektor. Lærerforsamlingens råd bygger på en helhedsvur

dering af situationen, og det er derfor i kke rimeligt at søge kon

takt med lærerne enkeltvis. Ingen lærer har iøvrigt kompetence til åt 

udtale sig imod lærerforsamlingens fælles vedtagelse.

Studievejledning.
Hver gymnasieklasse har en bestemt studievejleder tilknyttet, som 

vil præsentere sig for de nye elever den første skoledag og være 
dem behjælpelige med at finde sig tilrette både i klassen og på 

skolen. Så vidt muligt beholder hver klasse den samme studievejle

der i hele skoleforløbet.

Egentlig studievejledning foregår på 2 måder:

1) Som klasseundervisning i enkelte timer i stedet for den normale 

undervisning. Hovedemnet vil være studieteknik f.eks. læseva

ner, læsehastighed, læsetræning, notatteknik, arbejdet med stof
fet både i timerne og ved hjemmeforberedelsen, hvordan man kla

rer skriftligt arbejde og lignende problemer.
2) Som individuel vejledning. Studievejlederen har fast træffetid 

på sit kontor 2 timer om ugen til samtaler med elever enkeltvis 
om problemer af studiemæssig, "økonomisk, social og personlig art.

Forud for elevernes grenvalg i slutningen af l.g vil studievejlederne 
sammen med ældre elever give grundig orientering om de foreliggende 

valgmuli gheder .
Tilsvarende vil HF-eleverne blive orienteret om deres tilvalgsmulighe
der .
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Kanti nen.
Kantinen drives som en selvstændig regnskabsførende enhed under 

tilsyn af en kantinebestyrelse. Kantinebestyrelsen vælges hvert 

år i november og består af 2 lærere, 2 elever og kantinebestyre

ren (der forestår den daglige drift). For at holde rimelige kost
priser yder amtet et løntilskud.

Kantinebestyrelsens lærer- og elevrepræsentanter i 1981:

Helle Johnsen
Henrik Steen Rasmussen

Thorkild Rose
Nils Ole Berg Petersen

Kantinebestyrer: Kirsten Olesen
Kantinemedhjælpere: Margit Nørgård og Ellen Kaatmann. 

Kantinen er åben dagligt fra kl. 8.30 - 13.00.

Kirsten Olesen Margit Nørgård Ellen Kaatmann
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Hardy Olesen

Skolebetjent.
Skolebetjenten har ansvaret for skolens drift på det tekniske 
område: rengøring, varme, ventilation, 1ukning , åbning m.m.. 
Derudover er han til stede ved alle fester.

Normalt er skolen lukket i week-ends, så husk at få tasker o.lign, 
med fra skolen fredag eftermiddag.

Glemte sager af større værdi deponeres på pedel kontoret i E-fløjen; 

tøj, sko og bøger bliver lagt ind i de røde skabe. Skolen kan ikke 

påtage sig ansvar for glemte sager, jfr. kopien af undervisnings

ministeriets skrivelse.

Skoleråd.

Der skal i september vælges skoleråd. Nærmere orientering om 

valget vil blive uddelt til alle elever. Skolerådets virksomhed 

har begrænset omfang.

Elevråd .

Elevrådet er elevernes officielle organ hvorigennem klager, forslag 
o.lign, til rektor og Fællesudvalg føres. Elevrådet består af klas
serepræsentanter, som vælges i begyndelsen af hvert skoleår. Repræ

sentanternes arbejde består af forskelligt udvalgsarbejde, mens 
fastsættelse af dagsordener m.v. foretages af et forretningsudvalg, 

som er valgt blandt elevrådets medlemmer. Gymnasiet og HF har hver 
sit elevråd, men der er et nært samarbejde. Elevrådsrummet er i Dl.
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Sermo.

Sermo er skolens festkommité. Den arrangerer fester, sports

arrangementer, og dens medlemmer præger ofte skolens dagligdag.
I begyndelsen af skoleåret er der mulighed for at købe et Sermo- 

kort, som giver billig adgang til festerne. Da Sermo er en elev
valgt forening, afholdes der hvert År Sermo-valg, hvor mere 

eller mindre seriøse bestyrelser kappes om at blive valgt. 

Sermo-rummet ligger ved siden af elevrådsrummet i D2

Rengøringspersonalet.

Bageste række fra vens tre:'Margit Sørensen, Jutta Madsen, Tove Nielsen, 

Erna Petersen, Sonja Poulsen, Karen Dupont.
Midterste række fra venstre: Else Sørensen, Else Nielsen, Sigrid Clau

sen, Herdis Nielsen, Karla Skov.
Forreste række fra venstre: Ellen Kaatmann, Grethe Christensen, Henny
Nielsen, Kirsten Hansen, Anni Philippsen, Anna Petersen, Ruth Riisz.
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UNDERVISNINGSMINISTERIET 
Direktoratet for gymnasieskolerne 
og højere forberedelseseksamen 
Højbro Plads 4 
12oo København K.
Tlf. (ol) 11 38 2o.

oA-oS
J.nr. 32-81-03/78

Dato: 15. februar 1978.

Rektor for
X Gymnasium.

Overfor X gymnasium har direktoratet udtalt at skolen ikke 
er forpligtet til at erstatte en elev kontante penge og pri
vate værdigenstande som er stjålet fra et skab, der plejer 
at blive aflåst af læreren, men som ved den anførte lejlig
hed ikke var blevet låst. '

På baggrund af sagen har direktoratet henstillet til rektor, 
at skolens elever og ansatte gøres opmærksom på at den en
kelte selv bærer ansvaret for private værdigenstande. End
videre, at det forhold at en skole anskaffer aflåselige ska
be til private .effekter ikke medfører, at skolen herved på
tager sig særligt ansvar for aflåsningen af skabene eller 
opsyn med indholdet.

P. D. V.
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Fredericia Gymnasiums Venner.

Foreningen Fredericia Gymnasiums Venner, som nu har eksisteret i 25 år, 

har en trofast forældrekreds bag sig. Medlemmernes kontingent (mindst 

15 kr. årligt) har i årenes løb sat foreningen i stand til at virke 
på mange forskellige områder. De seneste år har hovedvægten været lagt 
på støtte til elevers udlandsophold (ekskursioner, sprogkurser). For
eningens indsats er meget påskønnet af skolen. Nye elever og deres for
ældre opfordres til at melde sig ind i foreningen. Det kan ske på gym

nasiets kontor eller ved brug af vedlagte girokort.

Rektor .
Til sidst kan jeg oplyse om min egen funktion at jeg ikke har fast 

kontortid, men jeg skulle 1et kunne træffes i skoletiden - for 
forældre dog helst efter telefonisk aftale. En del af mine opgaver 
fremgår af ovenstående redegørelse; men generelt kan jeg sige, at 
jeg meget gerne bistår ved løsningen af alle former for problemer, 
og jeg ser meget nødigt hovedkuldse beslutninger (specielt udmel
delse) truffet uden min medvirken.


