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Rektors velkomst
Kære nye elever!

Velkommen til Fredericia Gymnasium! Vi, der også var her sidste sko
leår, hilser jer velkommen og håber på godt samarbejde. Vi tror, at I er 
kommet til en skole, som I vil komme til at holde af. Erfaringen fortæller 
os dog, at starten i gymnasiet eller på HF-kursus kan blive vanskelig for 
nogle. Der er nye omgivelser for jer, nye lærere og nye klassekammera
ter. 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 måske alligevel, at man ikke helt forstår det. Man skal til 
at bygge hele sin position op fra grunden. Det kan gøre en sårbar, usik
ker, utilfreds.

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 arbejdsmåneder, der følger efter.

Jeg håber, at skolen på længere sigt kan indfri de forventninger, I 
møder op med.

Vi har også forventninger til jer, forventninger om, at I møder med 
åbenhed og arbejdslyst, at I holder ud, når opgaverne bliver vanske
lige, at I bidrager til undervisningens og det sociale fællesskabs vellyk
kede gennemførelse, og at I påtager jer et ansvar for, hvad der sker, når 
det gælder jer selv, og når I optræder i fællesskab.

Velkommen.
Carl Jørgensen 

rektor
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Introduktionsprogram 1986
Uge 32

Onsdag den 6. august:
Kl. 10.00: Velkomst ved rektor for nye elever.
Kl. 10.10: Klassernes lærere i 3. time går med klasserne og

gennemgår introduktionsarrangementet + planen 
over skolen.

Kl. 10.35-10.45: Frikvarter.
Kl. 10.45-11.30: Navneleg.
Kl. 12.00: 2.g + 3.g + 2. HF møder, og alle klasser har

almindelig undervisning resten af dagen.

Torsdag den 7. august:
Kl. 8.00-10.35: Almindelig undervisning.
Kl. 10.45-11.30: Folkedans i idrætshallen.

Resten af dagen almindelig undervisning.

Fredag den 8. august:
Kl. 9.50-10.35: Orientering ved rektor.

Orientering af SERMO og FORUM.

Uge 33

Mandag den 11. august:
Kl. 8.55-11.30: Emne: Hvordan får du medindflydelse på din 

gymnasie-/HF-hverdag?
I 2. time vil en tidligere elev - aktiv i f.eks. 
elevrådsarbejde - gøre rede for muligheder og 
mangler i gymnasiets samarbejdsorganer.
Herefter orientering fra elevrådet.
I 3. og 4. time skal eleverne i klasserne via nogle 
rollespil møde nogle forskellige organisations
former.

I uge 33 kan der ligeledes finde en udadvendt 
aktivitet sted. Denne aktivitet aftales i den enkelte 
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klasse med 1 eller 2 lærere + evt. onkel/tante.
Ved udadvendt aktivitet forstås aktiviteter helt eller 
delvis uden for skolens område.
Disse aktiviteter kan f.eks. være:
a) cykeltur til hytte med overnatning og madlavning
b) tilsvarende bustur
c) heldags cykel- eller bustur
e) en biograftur
Elevbetaling op til 50,- kr. kan komme på tale, 
såfremt skolen ikke kan fremskaffe midler.

Uge 34

Tirsdag den 19. august:
Kl. 8.55-11.30: Emne: Du er ung - du går på gymnasiet/HF - du 

skal i gang med at lære noget nyt. Hvordan får du 
mest ud af det?
I 2. time er der et oplæg ved en socialforsker, 
ungdomsforsker eller psykolog.
I 3. time skal der være en gruppediskussion i 
klasserne omkring et problemfelt formuleret af 
oplægsholderen.
I 4. time afrundes der først i klasserne - derefter 
mødes alle med oplægsholderen for supplerende 
spørgsmål.

Parallelt med disse lidt teoriorienterede forløb skal 
løbe et mere praktisk/legeorienteret forløb baseret 
på »New Games«.
- New Games er i korthed en række spil, hvor alle 
regler ikke er givet på forhånd, men laves af 
deltagerne selv.
Formålet med New Games er:
1) social funktion
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2) regeldiskussioner
3) kobling til indlæringsdiskussioner i en almindelig 

time.
Fysisk skal disse lege finde sted klassevis i 
idrætstimerne med hjælp fra en idrætslærer + en af 
klassens øvrige lærere.
Forløbet skal finde sted i uge 33 + 34 med 2 
ugentlige idrætstimer + en ekstra time pr. uge, hvor 
oplevelserne med New Games diskuteres af 
eleverne og de 2 involverede lærere.

Uge 35

Onsdag den 27. august:
Kl. 8.55-11.30: Emne: Studieteknik og orientering.

2. + 3. time:
Studievejlederne orienterer om studieteknik.
4. time:
Rektor orienterer og besvarer spørgsmål.

I uge 35 er der ligeledes
1) Biblioteksundervisning.
2) Sermos fodboldturnering.

Uge 41 + 42

Forældreaften for de nye l.g’ere.
Forældrene mødes klassevis med studievejledere 
og klassens lærere til orientering.

Uge 44

Fra uge 44 og frem vil hver enkelt elev få mulighed 
for en snak med studievejlederen.
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Undervisningsmateriale
I slutningen af sommerferien eller på den første skoledag kan elever 
gratis afhente bøger, hæfter, papir og andre undervisningsmidler til 
brug i årets løb. Der udleveres ikke yderligere papir senere på året.

At bøgerne er gratis indebærer:

1) At man skal behandle dem hensynsfuldt i enhver henseende. Så
ledes bør man ved modtagelsen binde dem ind, og man må ikke 
skrive i dem, medmindre en lærer giver utvetydig besked herom.

2) At man skal aflevere dem igen. Beskadigede og manglende bøger 
vil man blive afkrævet betaling for.

Det har indtil nu været muligt at sælge brugte bøger til eleverne til væ
sentligt reduceret pris, hvilket er en praksis, som skolen håber og for
venter at kunne fortsætte. Dette salg sker, når bøgerne indkræves af 
skolen, ikke løbende. Visse udgåede lærebøger vil dog blive annonce
ret til salg i årets løb. Ved problemer eller spørgsmål angående under
visningsmateriel henvender man sig på boginspektors kontor.

Kontortid: hver skoledag kl. 11.40-12.00.

Om andre praktiske problemer af forskellig art henvender man sig 
på skolens kontor, hvor en af de tre kontordamer vil være behjæl
pelig med løsningen.

Fravær og konsekvenser
Kort fortalt er der mødepligt i såvel gymnasiet som på HF.

Enhver form for fravær regnes i princippet lige. Det er derfor ikke ac
ceptabelt, at undervisningstiden bruges til køreprøver, tandlægebe
søg og andre private gøremål.

Alle fravær noteres af lærerne, og de samlede forsømmelser regi
streres af administrationen. Ved sygdom af mere end nogle få dages 
varighed skal skolen have meddelelse.

Studievejlederne og faglæreren følger klassernes fraværsmønster 
med henblik på rådgivning af hele klassen eller støtte til den enkelte 
elev.

Mødepligten omfatter naturligvis, at man møder til tiden, og at alle 
skriftlige arbejder afleveres til aftalt tid.
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Endelig skal det understreges, at der også er mødepligt til årsprøver 
og ekskursioner.

Rektor vurderer løbende forsømmelserne, og de vil, hvis de findes 
for store, medføre en mundtlig advarsel.

Ved fortsat fravær følger en skriftlig advarsel, der, hvis eleven er un
der 18 år, tilgår hendes/hans forældre.

Hvis mødebilledet ikke ændres, kan der for kursisternes vedkom
mende ske indberetning til direktoratet med indstilling om bortvisning 
eller overgang til selvstudium.

For gymnasiets vedkommende vil elever, der har modtaget den 
skriftlige advarsel, blive drøftet specielt på lærerforsamlingsmødet i 
begyndelsen af marts måned. Hvis lærerforsamlingen finder, at der for 
en af disse elever i et eller flere fag på grund af elevens forsømmelser 
vil være betænkelighed ved at tilmelde eleven til eksamen, skal rektor 
indberette dette til direktoratet, der afgør, om eleven kan deltage i eksa
men.

En elev kan altså nægtes adgang til eksamen efter både 1 g, 2g og 
3g. Hvis det sker efter 1g eller 2g, kan eleven ikke fortsætte i næste 
klasse.
Hvis en elev - af andre grunde end sygdom - ikke har deltaget i fuldt 
omfang ved årsprøver, kan denne nægtes adgang til fortsættelse i næ
ste klasse. Afgørelse træffes af direktoratet efter indstilling fra skolens 
rektor og drøftelse i lærerforsamlingen.

Eksamensformen »særlige vilkår« betyder, at stærkt forsømmende 
elever indstilles til eksamen i fuldt pensum i alle fag. Dette skal afvikles 
i samme periode, hvor klassekammeraterne kun skal op i få fag.

Sanktionssystemet administreres efter reglerne, hvilket også inde
bærer, at skolen i sin indstilling til direktoratet tager hensyn til baggrun
den for forsømmelserne (sygdom, familieproblemer, økonomiske og 
personlige problemer m.v.), og til, om eleven trods fravær gør en ind
sats for at være forberedt og klare det skriftlige arbejde.

Studievejledning
Studievejledning i gymnasiet

På skolen er der 5 lærere, som i en del af deres arbejdstid fungerer som 
studievejledere for gymnasieeleverne. Mange af studievejledernes 
opgaver svarer til klasselærernes og skolevejledernes i folkeskolen. 
Studievejledningen forgår dels,kollektivt dels individuelt.

Den kollektive vejledning består bl.a. i studieteknik og orientering 
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om grenvalget i 1.g. I 2.g vil der ske en gennemgang af studie- og er
hvervsvalget efter studentereksamen. Her behandles adgangsbe
grænsningen, Statens Uddannelsesstøtte, boligforhold, forskellige ty
per af uddannelse, beskæftigelsesmuligheder m.v. Der vil i 3.g blive 
givet yderligere information om de videregående uddannelser og til
meldingen hertil og en orientering om mulighederne for en eventuel di
rekte indgang i erhvervslivet.

Den individuelle vejledning foregår ved samtaler med studievejlede
ren i og uden for hans/hendes kontortid. Denne vejledning kan dreje 
sig om mange forskellige forhold: en uddybning af den kollektive gen
nemgang, personlige problemer, »gymnasie«-studieproblemer, øko
nomiske problemer, ordblindhed og andre handicaps. Hvis du i din 
gymnasietid støder på nogle problemer, som du gerne vil diskutere, 
kan du altså altid komme til studievejlederen. Vær i øvrigt opmærksom 
på, at studievejlederen kan virke som kontaktperson til skolepsykolog, 
socialrådgiver, arbejdsformidling og studievejledere ved andre uddan
nelsesinstitutioner.

Studievejledning i HF

Når I begynder som HF-studerende i august har I allerede været i kon
takt med en af studievejlederne i forbindelse med ansøgningen om op
tagelse.

Vi afholder timer i jeres klasse, hvor vi orienterer om uddannelse og 
erhvervsvalg. Ved uddannelse forstås både det HF-kursus I nu er i 
gang med, altså orientering om tilvalg, eksamen, den større skriftlige 
opgave og også jeres erhvervsvalg eller evt. videreuddannelse efter 
HF. Vi kommer også ind på økonomiske, sociale og boligmæssige for
hold under de forskellige uddannelser.

Men lige så betydningsfuld anser vi den individuelle vejledning forat 
være.

Vi har faste træffetider. Tidspunkterne vil blive meddelt i august. Vi 
kan hjælpe i mange situationer, og det siger sig selv, at vi har tavsheds
pligt. Kom derfor til os, hvis I har problemer af f.eks. social, økonomisk 
eller personlig art.
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Elev og lærer i 80’erne
»Non scholae sed vitae discimus« (vi lærer ikke for skolen, men for 
livet). For nogle år siden stødte denne gamle hæderkronede holdning 
til det »at lære« frontalt sammen med en grafitti, som man kunne se 
overalt på murene i Europas storbyer: »We don’t need no education, 
teacher leave us kids alone«. - Ordene er et citat fra rockgruppen Pink 
Floyd’s LP »The Wall«.

LP’en og filmen af samme navn handler i korthed om rockstjernen 
Pink, der i stadig højere grad føler sig identitetsløs og isoleret fra den 
verden, der omgiver ham. Isolationen udgøres af en mur, han selv byg
ger op. Stenene i muren består af en række dårlige oplevelser, han har 
haft i sin barndom, bl.a. med skolen. I filmen ser vi Pinks erindring om 
skolen som elever, der bliver kørt gennem en kødhakker.
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Ud fra den synsvinkel er det ikke mærkeligt, at eleverne synger »We 
don’t need no education«.

At sammenligne gymnasieskolen og HF med en kødhakkemaskine 
holder ikke. Selvfølgelig er der tale om ensartethed mellem de elever, 
vi lukker ud efter 3.g og 2.HF - både ydre og indre.

Efter endt eksamen farer en masse rød/hvid- og blå/hvid-klædte 
unge rundt i hele byen med smil på læben. Alle kan se, hvem det er: 
studenter og HF’ere. På deres eksamensbevis kan man også se ens
artethed - en række fag går igen hos alle. Alle har taget eksamen og 
læst det pensum, der er blevet forlangt.

Men så hører ensartetheden også op. Eksamensbeviserne ser ens 
ud og lukker de samme døre op, men indholdet varierer: linien sprog- 
lig/matematisk; grenen: nysproglig, fransksproglig, samfundsfaglig, 
fysiker, biolog, kemiker, musik- eller idrætsfaglig. - For HF varierer til
valgene.

Eleverne bliver ikke kørt igennem kødhakkeren i den danske gym
nasieskole og på HF. Tænk tilbage på den enkelte time. Hvor mange 
var enige i tolkningen af dette eller hint digt - eller var der i en time ikke 
2, der sov, og 20, der var vildt optaget af et emne? Og var det ikke om
vendt i den næste time? - Eller se på beskrivelserne i »Blå bog«, en 
større samling af individualistiske særheder skal man lede længe efter.

Hvorfor råber børnene i »The Wall« »We don’t need no education«? 
Hvorfor opleves så megen indlæring, som uvirkelig i modsætning til 
den indlæring, mange elever får via deres erhvervsarbejde? Har det 
noget at gøre med, at de forstår indlæring som indpiskning uden for
bindelse med det liv, de lever? - Og derfor ikke fornemmer oplevelsen 
i det »at lære«, men tværtimod oplever det som ubrugeligt? Eller er det 
et spørgsmål om modenhed? - At eleverne først bliver stillet over for 
nogle af de problemstillinger, vi har arbejdet med i skolen om nogle år 
- at de på en måde har noget af virkeligheden til gode?

Hvis man læser nogle af de gamle elevers indlæg andetsteds i års
skriftet, kunne det tyde på, at begge dele er tilfældet; både at indholdet 
af undervisningen i gymnasiet og på HF til tider har virket temmelig vir
kelighedsfjernt - men også, at man senere i livet oplever, at man har 
noget med i sin tanke.

Men hvorfor opfattes undervisningen som kedelig? Mange pædago
giske skoler har forsøgt sig med denne problemstilling: anskuelig
hedspædagogik, erfaringspædagogik, produktorienteret undervis
ning osv. Der er mange anvisninger på, hvordan man skal bryde gen
nem indlæringsmuren. For et par år siden gjorde den tyske sociolog 
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Thomas Ziehe nogle helt nye tanker i bogen »Ny ungdom og usædvan
lige læreprocesser« (1983). Her taler han bl.a. om, at børn og unge nu 
oplever verden som »forlængst bekendt«, fordi degennem medierne - 
især fjernsynet - får en stor mængde forud-viden. Denne forud-viden 
giver erfaringer på »anden hånd«, før man selv har mødt problemstillin
gen. De unges bevidsthed bliver på denne måde præget af en »som- 
om-alting-er-oplevet«- holdn ing.

Ifølge Thomas Ziehe har denne type viden et stort omfang hos de 
unge i dag, og her er måske en af årsagerne til, at tilegnelsen af viden 
føles som et slidsomt arbejde. Fordi »det hele« er mødt før - er spæn
dingen ved at tilegne sig et stof måske væk? - Og overraskelsen over 
at møde det ukendte bag næste hjørne udeblev, fordi kameraet alle
rede havde været der? Som elev i dag får man et helt nyt virkeligheds
billede. Et virkelighedsbillede styret af medierne. Jaques Blum giver i 
sin bog »De grimme ællinger« (1985) en illustration af dette: En lærer 
taler i skolegården med en lille pige, som sidder med en mariehøne på 
hånden. Pigen synes, mariehønen er sød og spørger læreren: »Hvor 
stor er den i virkeligheden?«

Filmen »The Wall« slutter med, at Pink dømmes til at stå frem uden 
for muren - uden for isolationen - »Tear down the wall«, som det lyder.

Når man som elev forlader skolen som student eller HF’er, er bevæ
gelsen den samme. Man skal uden for skolens mure for alvor, og ikke 
kun i fritiden med erhvervsarbejde. Derud, hvor den omtalte forud- 
viden har bragt eleverne for længe siden, men hvor de alligevel aldrig 
har været.

Læreren i »The Wall« gør forkert i at levere sten til muren. I stedet skal 
læreren vise eleverne, at selv om langt over halvdelen af den vågne tid 
går med tanker og drømme - som i første omgang ikke har meget med 
virkeligheden at gøre - så er det i dette tankearbejde, alle nye ideer og 
hele vores kreativitet findes. Det skal eleverne lære at udnytte. - Læ
rerne må blive dygtigere til at forstå og udnytte elevernes sekundære 
erfaringer - og give dem evnen til at tolke dem som de drømme, de jo 
også er. Han må lære dem at erfaringer, så længe de ikke er selvople
vede, men blot overtaget - ikke altid holder i virkeligheden. At identitet 
ikke bare er noget, man overtager, men en lang række af afsøgnings- 
og afprøvningsprocesser. - Ellers er der for lidt modstandskraft, når 
den virkelige virkelighed, den uden for murene, presser sig på.

Arvid Bech Nielsen 
Lærerrådsformand
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7. og 9. okt. Møder med forældre til 1. g. elever.

Fra skolens dagbog
Arrangementer

10. sep.
30. sep.

Fællestime med forfatteren Per Højholt (se omtale s. 22). 
Besøg af klasselærere fra folkeskolen.

23 . okt.
24 .-25. okt.
30. okt.
31. okt.
4. nov.
5. nov.
6. nov.
12. nov.
13. nov.
13. nov.
6. dec.
14. -23. jan
17. jan.
27. jan.
30. jan.
18. feb.
21. feb.
21. feb.
11. mar.

Alléskolen besøger 1. g.
FN-fest (se omtale s. 18).
Taulov skole besøger 1. g.
Japanske lærere besøger FG.
Egumvejens skole besøger 1. g.
Erritsø skole besøger 1. g.
Bakkeskolen besøger 1. g.
Skansevejens skole besøger 1. g.
Købmagergades skole besøger 1. g.
Treldevejens skole besøger 1. g.
Sermo-revy.
Forældre/elev-møder for 1. g.
Skolebal.
Åbent hus arrangement for kommende elever.
Fællestime med gruppen »Frontline« (se omtale s. 21).
Fællestime med ernæringseksperten Lars Okholm.
Studieorienterende møde for 2. g, 3. g og HF.
Sermo: Karneval.
Aftenarrangement med kunstneren Ulla Diedricksen, 
der har udsmykket skolens forhal.

18. mar.
11. apr.
15. apr.

Forårskoncert (se omtale s. 20).
Sermo-fest.
Aftenmøde for lærere med studievejledere fra 
Marselisborg Gymnasium.

2. maj Eksamen starter.

Kunst på skolen
1985
Jan.-marts Særudstilling: 7 billeder af Allan Herrik.
Marts Forårsudstilling af elevarbejder.
Juni Fra Vejle Amts Udsmykningsudvalg modtager skolen

som gave: Grazyna Gotz: Kvindelandskab II, 
H. Fabricius Jensen: Opstilling.
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Sept. Særudstilling: 6 billeder af Grazyna Gotz og 6 af Franz 
Nitschke. Skolen køber Franz Nitschke: Sol og Måne.

Nov. Ny Carlsbergfondet skænker skolen 3 malerier: Thor Lin
deneg: Sløret dans.
Jan Jensen: Pavebesøg i Sydamerika.
Arne Haugen Sørensen: Indadvendt portræt.

Nov. Særudstilling: 25 arbejder af nutidige danske kunstnere 
fra Hostrup - Pedersens & Johansens litografiske Atelier.

1986
Jan. Skolen køber 6 mindre litografier gennem Kunstklubben 

Allingåbro.
Jan. Vejle Amts Udsmykningsudvalg tildeler skolen:

1 Robert Jacobsen litografi og
4 Finn Lohmann litografier.

Marts Ulla Diedrichsen udsmykker sammen med 6 elever sko
lens forhal og giver resultatet navnet »Ongo-bongo«.
I en fællestime viser kunstneren lysbilleder af sine arbej
der og fortæller om dem.

Marts Forårsudstilling af elevarbejder.
Marts Fra KVA (Kunstforeninger i Vejle Amt) modtages van

dreudstilling med 15 forskellige arbejder af Grazyna 
Gotz.

April Albanifondet skænker skolen 10.000 kr. til indkøb af 5 li
tografier af Pierre Corneille: Liljen og Festen.

Ekskursioner, studierejser, lejrskoler

26.-30. aug.

26 . aug.
27 .-30. aug.

29 .-30. aug.
1 -5. sep.
4. sep.
4 .-6. nov.
7 .-9. nov.
16 . nov.
21.-23. nov.

3sS og 3mS til Holland, Belgien med BB, KL, KN og 
BS.
3bN til Odense med BM.
3xuvN på lejrskole ved Mariager Fjord med AB og 
BA.
3uF til Svinø med UB.
3yzN på lejrskole ved Mariager Fjord med LW og KL.
3zSF til Århus med ØS.
2v på lejrskole i Helsingør med EF og AC.
2y til København med JB.
Lærerne på studietur til Duborgskolen i Flensborg.
3z og 3a til København med JM, KJ og BP.
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21.-23. nov.
28. nov.-1. dec.
6. jan.
24.-26. feb.
6. mar.
7. mar.
7. mar.
19.-20. mar.
10.-12. apr.

3b til København med BM og BS.
3v til København med BD.
2zux (musik) til Odense med BN.
Koret på weekend med BN.
2bvx til Vejle med BN.
Koret til forårskoncert i Tørring med BN.
2u til Vejle med KR.
2b til Fanø med ML.
3y til København med LK og ML.

Idrætsstævner

Sep. Atletikstævne i Vejle.
Okt. Fodbold og terrænløb. Firkantstævne på FG.
Nov. Håndboldstævne på FG.
Dec. Finalestævne i håndbold i København.
Jan. Basketballstævne i Vejle.

Volleyballstævne på FG og i Kolding.
Finalestævne i Odense. (Se nærmere omtale s. 19).

På de følgende sider er nogle af årets begivenheder nærmere 
omtalt.
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FN-arrangement
Fredericia Gymnasiums store efterårsarrangement stod i år i FN’s 
tegn, idet vi ønskede at markere FN’s 40 års jubilæum. En plakat- og 
plancheudstilling venligst udlånt af den lokale FN komité fungerede 
som optakt til arrangementet, der strakte sig over to dage. På selve ju
bilæumsdagen d. 24/10 havde gymnasiet besøg af 6 personer fra for
skellige institutioner med tilknytning til FN, som hver holdt foredrag 
med lysbilleder for 2-3 klasser ad gangen. Fra Danida kom informati
onsmedarbejder Inger Marie Nielsen, som talte om følgende emner: 1. 
FN og udviklingsbistand. 2: Dansk bistand til Afrika. Læge Kirsten Vil- 
heimsen og lærer Bodil Christensen, begge med erfaringer som u- 
landsfrivillige udsendt af Mellemfolkeligt Samvirke, talte om henholds
vis Sundhedsudvikling i Zambia og U-landsproblematik. Baggrunden 
for »Plant et træ-kampagnen« blev belyst af skolekonsulent Edit 
Moltke-Leth fra Dansk Røde Kors. Major E. L. Grodt, tidligere velfærds
officer på Cypern, talte om FN-styrkernes fredsbevarende rolle. Lærer 
Kaj Warming fra den lokale FN-komité rejste spørgsmålet: FN - nytter 
det noget?

Fredag d. 25. ophørte undervisningen kl. 11.30, for at skolen i løbet 
af eftermiddagen kunne omdannes til at være rammen om en stor »in
ternational gallafest« for elever og pårørende med det formål at ind
samle penge til en af FN’s hjælpeorganisationer. Arbejdsgrupper be
stående af elever og lærere arbejdede koncentreret og hurtigt med at 
realisere de i forvejen planlagte aktiviteter. Kl. 19 gik et samba-optog 
gennem skolen til fællesarealet, der var omdannet til en cabaret, hvor 
der aftenen igennem var vekslende underholdning. I B-fløjen var der 
Fransk Bistro med Can-can - Engelsk Pub - Japansk Thehus med ud
stilling og servering - salg af Unicef-kort m.m. I C-fløjen kunne man gå 
på loppemarked, spise eksotisk i den Iranske Kaffebar, få sig en drink 
i den Sydamerikanske Tangobar, alt imens et par elever gav danseop
visning til latinamerikanske rytmer. Endvidere kunne man fordybe sig 
i skakspil eller prøve sine evner i Uffes ærteknusemaskine. I E-fløjen 
varder EDB-spil - Tysk Bierstube med konkurrence!! - Fysik-og kemi- 
gøgi.
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Aftenen sluttede med diskotek i kælderen, dans i fællesarealet til 
skolens husorkester »Hærgeband«, og endelig var der mulighed for at 
danse folkedans til ægte spillemandsmusik.

Da festen var slut, kunne vi konstatere, at hverken elever eller for
ældre havde været bange for at tage pungen op. Festens overskud på 
19.000 kr. blev i forbindelse med juleafslutningen overrakt til en repræ
sentant for Unicef. Beløbet var »øremærket« og bliver brugt til vandfor
syningsanlæg (håndpumper) i det lille vestafrikanske land Burkina 
Faso, det tidligere Øvre Volta.

BM

Idrætsstævner
I det forløbne skoleår havde FG’s drengehold i håndbold stor succes 
og kvalificerede sig til finalestævnet i København. Og det kan nok for
tjene en nærmere beskrivelse. Men først lidt om de øvrige idrætsaktivi
teter. Udover frisportstilbuddene (se s. 37) deltog vi med skolehold i 
gymnasieturneringer i flere idrætsgrene. Vi var til atletikstævne på 
Vejle Stadion. Vi arrangerede i år selv det traditionelle firkantstævne, 
hvor vi mødte tre andre gymnasier i fodbold og i et terrænløb i Hanne- 
rupskoven. Vi deltog i drengevolleyballstævne i Kolding og Middelfart.

Vi arrangerede selv pigevolleyballstævne, og desuden deltog vi i et 
stævne i Odense. I basketball deltog vi i stævner i Vejle og Kolding. I pi
gehåndbold har vi stolte traditioner; men i år deltog vi dog ikke.

Vi arrangerede selv det indledende drengehåndboldstævne, som 
skulle vise sig at blive lidt af en gyser. Efter flere kampe af vekslende 
kvalitet, men med masser af tilskuere, var dagens sidste kamp den af
gørende. Modstanderen var Haderslev Katedralskole, og de spillede 
godt. Så da vi fem minutter før tid var bagud med 7 mål, troede de fle
ste, at slaget var tabt. Men ved en kollektiv kraftanstrengelse skete det 
umulige, at vi opnåede uafgjort og fremtvang omkamp. Også den 
endte lige, og først efter to omkampe var vi klar til finalestævnet i Rød- 
ovrehallen i København.

Stævnet skulle foregå en torsdag, så vi drog afsted onsdag eftermid
dag. På Hovedbanegården installerede vi bagagen og drog mod 
Brøndbyhallen, ikke for at spille, men for at overvære landskampen 
mod Sverige, og så få inspiration til torsdagens kampe.

Vi var placeret i en svær pulje, mente vi. Kampen mod de granvoksne 
HF’ere fra Århus Akademi var meget lige og nervepirrende. Vi betrag
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tede den som den moralske finale, så da vi tabte knebent, kunne vi 
også lige så godt tabe til de to andre. Det gjorde vi så; men vi var enige 
om, at det havde været en fin tur, og at vi var tæt på at vinde det hele. 

TL

Foråret fik fodfæste på forårskoncerten!
Det duftede af forår til den årlige forårskoncert på skolen d. 18. marts 
1986, hvor henved 400 elever, lærere, familiemedlemmer og andet 
godtfolk satte hinanden stævne. Aftenen bød på flotte resultater fra det 
forgangne års musikundervisning.

Skolens kor lagde flot ud ved at gentage succes’en med kor
samarbejdet med Tørring Gymnasium. De ca. 60 implicerede elever 
og lærere fremførte i fin stil en buket sange fra Broadway-musicals.

Inden pausen kunne man blandt andet nyde skolens p.t. australske 
udvekslingsstudent, Kenn Fitzgerald, der sang sød solo i TV2’s »Eve
lyn«.

Pausen blev af de fleste brugt til at bese aftenens kunstudstilling, 
der bestod af årets formningsarbejder. Her var der rig mulighed for at 
finde flotte kunstværker leveret af mere eller mindre spirende kunst
nere. Man kunne også bese Ulla Diedriksens udsmykning af forhallen. 
Selvom der var delte meninger, kunne man dog enes om, at rummet 
havde fået lagt sin tiltrængte make-up på den vintergrå facade.

Resten af aftenen stod i musikkens navn, hvor især de musikfagli
ges alternative fremførelse af »Der var en lørdag aften« var særlig flot. 
De beviste atter, at det ellers så boglige gymnasium ikke har råd til at 
undvære de kreative fag.

Aftenens punktum blev sat af et af skolens nyfødte bands »Cool 
Cats«. De leverede i bedste stil et selvbygget frisk funknummer, som 
satte prikken over i’et på den vellykkede og flotte forårskoncert!

Mette Hansen,
1. april 1986.
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Fællesarrangement: Frontline
Frontline stod der på programmet, da der d. 30. januar var fællestimer 
i 5. og 6. time her på stedet. Og det kan ellers nok være, at det vinter
trætte gymnasiefolk kom ud af deres dvaletilstand, da den jazz- 
inspirerede gruppe overtog »undervisningen«. Frontline er et forholds
vis nyt band, der i 1985 fik mange priser for deres spændende kompo
sitioner. Forsangeren er den fantastiske Cæselie Nordby, der har både 
udstrålingen og sangstemmen med sig.
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Frontline lagde ud med en af deres egne kompositioner: »Where 
ever I go«, og straks var stemningen lagt. Folk kom ud af starthullerne 
og spidsede »lyttelapperne« og spærrede »globrikkerne« op, for her 
var der show for alle pengene. Og lynhurtigt drønede Frontline videre 
og serverede den ene mere inciterende melodi end den anden. Nogle 
af numrene var: »Staircase to eternity«, »Around midnight«. Specielt 
bemærkelsesværdig var også deres jazz-fortolkning af Beatles klassi
kere, f.eks. »Elenor Rigby«.

Efter 1 1/2 time i et hæsblæsende tempo sluttede de af med »Monkey 
Avenue«, hvor specielt trommeslageren charmerede med en fuldendt 
og utraditionel trommesolo med forfriskende lyde. Så da tiden var gået 
og Frontline fik lov til at slippe efter et ekstra nummer, følte vi alle, at vi 
havde fået en saltvandsindsprøjtning.

Mon ikke Frontline er et genhør værd, hvad med til en af de kom
mende Sermofester???

Trine 3a

Fællestime: Per Højholt
Tirsdag d. 10/9 led hele skolen af latterkrampeanfald, d.v.s. med undta
gelse af enkelte lærere og andre fantasiforladte sjæle. Årsagen var, at 
det var lykkedes at hyre Per Højholdt til 2 fællestimer. Og det bevirkede 
altså de nævnte latterkrampeanfald, for ene mand forstod han at tryl
lebinde os i al den tid, han var på »scenen«. Han talte over emnet »Na
turen« og fremdrog deraf mange sjove eksempler på menneskets kun
stige forhold til naturen.

I det hele taget fremtryllede han mange små anekdoter/episoder om 
pudsige ting i dagligdagen, som man normalt ikke går og tænker på, 
og det, at man pludselig så tingene i et andet skær, gjorde, at det hele 
var så hylende grinagtigt. Han skuffede heller ikke de mange »Gitte- 
fans«, for til sidst serverede han et par af »hendes« mest kendte mono
loger. Alt i alt kan man sige, at de 2 timer med Per Højholt var som en 
saltvandsindsprøjtning, for de.mange af os, der forstår at værdsætte 
hans humor.

Trine 3a
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Skolens personale 1986/87
Skolens lærere

AB lektor Agnete Behrndt Andersen (biologi)
AA lektor Arlette Andersen (fransk)
BA lektor Hans Behrndt Andersen (biologi, geografi)
LB adjunkt Lis Busk Andersen (historie, religion)
OA lektor Ole Andersen (dansk, fransk)
HA adjunkt Chr. Holst Andresen (matematik, fysik)
BB adjunkt Børge Bagger (geografi, historie)
BD adjunkt Bjarne Bangsgaard (dansk, tysk)
JB adjunkt Jesper Bennike (dansk, religion)
BC lektor Bente Christensen (matematik)
JC adjunkt John Christensen (fysik, matematik)
KC lektor Kjeld Christensen (matematik)
AC adjunkt Asger Christiansen (historie, samfundsfag)
FN adjunkt Marie Fink-Nielsen (dansk, engelsk)
EF lektor Erling Foss (græsk, oldtidskundskab, engelsk) 
DF lektor Dorte Funding (kemi, fysik)
BG lektor Bodil Gemal (dansk, latin, oldtidskundskab)
PG lektor Peter Gemal (dansk, latin, oldtidskundskab)
JG adjunkt Jens-Erik Gjerløv, (kemi, fysik)
EJ faglærer Edith Jacobsen (formning)
FJ adjunkt Lone Føns Jensen (engelsk, fransk)
CJ rektor Carl Jørgensen (historie)
HJ studielektor Otto Herskind Jørgensen (historie, religion, 

oldtidskundskab)
UK lektor Ulla Kiil (tysk, engelsk)
KJ adjunkt Gregers Kirkelund-Jensen (dansk, musik)
LK adjunkt Lisbeth Kjeldsen (dansk, fransk)
KR studielektor Ove Korsgaard (dansk, tysk)
JL adjunkt Jens Ole Larsen (matematik)
LL adjunkt Lea Larsen (fysik, matematik)
ML adjunkt Vibeke Muff Laursen (dansk, engelsk)
TL adjunkt Thorkild Laustsen (idræt, biologi)
KL adjunkt Kenneth Lynn-Pedersen (geografi)
VL adjunkt Viggo Løppenthin (historie, geografi)
WM lektor Søren Worm Madsen (matematik, fysik)
Ma adjunkt Jens Jørn Mahler (matematik, fysik)
BM Adjunkt Birgit Munk (fransk, dansk)
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JM adjunkt Jørgen Møller (historie, oldtidskundskab) 
BN adjunkt Arvid Bech Nielsen (dansk, musik) 
KN adjunkt Peter Koiler Nielsen (samfundsfag, idræt) 
HP lektor Ole Hjølund Pedersen (tysk, fransk) 
UB adjunkt Uffe Bybæk Pedersen (biologi, idræt) 
Pt adjunkt Leif Petersen (engelsk, idræt) 
BP adjunkt Nils Ole Berg Petersen (dansk, tysk) 
EP adjunkt Elisabeth Poulsen (engelsk, religion) 
LP lektor Lis Poulsen (tysk, latin, oldtidskundskab) 
KP adjunkt Ove Kjær Poulsen (fysik, kemi) 
JR adjunkt John Rasmussen (musik)
Rs adjunkt Poul Rasmussen (samfundsfag, idræt) 
Ro adjunkt Thorkild Rose (matematik)
Sc studielektor Holger Schelde (engelsk, fransk) 
HS adjunkt Hanne Schultz (matematik, fysik) 
GS adjunkt Grete Schøtt (fransk, musik, spansk) 
MS adjunkt Mette Skov (idræt)
BS adjunkt Bente Sørensen (samfundsfag, idræt) 
LW adjunkt Lise Wodschow (idræt, biologi)
Øs lektor Yvonne Øster (engelsk, psykologi, historie)

Kontoret

Karen Dalegaard 
Ena Tank Nielsen 
Connie Skou-Nielsen

Kantine

Kirsten Olesen 
Margit Nørgaard 
Ellen Kaatmann

Skolebetjent

Hardy Olesen
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Agnete Behrndt 
Andersen

Hans Behrndt 
Andersen

Arlette Andersen

Lis Busk Andersen Ole Andersen Chr. Holst Andresen

Børge Bagger Bjarne Bangsgaard Jesper Bennike

John ChristensenBente Christensen Kjeld Christensen
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Dorte Funding

Marie Fink-Nielsen Erling Foss

Bodil Gemal Peter Gemal

Jens-Erik Gjerløv Lone Føns Jensen Carl Jørgensen

Otto Herskind Jørgensen Ulla Kiil Gregers Kirkelund-Jensen
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Lisbeth Kjeldsen Ove Korsgaard Jens Ole Larsen

Lea Larsen Vibeke Muff Laursen Thorkild Laustsen

Kenneth Lynn-Pedersen Viggo Løppenthin Søren Worm Madsen

Jens Jørn Mahler Birgit Munk Jørgen Møller
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Arvid Bech Nielsen Peter Koiler Nielsen Ole Hjølund Pedersen

Leif Petersen Nils Ole Berg 
Petersen

Uffe Bybæk Pedersen

Elisabeth Poulsen Lis Poulsen Ove Kjær Poulsen

Poul Rasmussen Thorkild Rose Holger Schelde
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Hanne Schultz Grete Schøtt Mette Skov

Bente Sørensen Lise Wodschow Karen Dalegaard

Ena Tank Nielsen

Margit Nørgaard Ellen Kaatmann Hardy Olesen
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Gamle elever har ordet
Mine to år på HF

Fredericia Gymnasium har bedt mig kort beskrive mine oplevelser un
der-og erfaringer fra - HF-studiet. Det gør jeg gerne. Men først en lille 
præsentation.

Jeg er af årgang ’50og læste HF i perioden 1976-78. Efter folkeskolen 
tilbragte jeg 9 år i erhvervsarbejde, inden jeg påny satte mig på »skole
bænken«. I forlængelse af HF-studiet har jeg læst socialvidenskab (en 
slags økonomi) på Odense Universitet og har nu i godt 3 år arbejdet 
med planlægning og økonomi ved Fyns amtskommune.

Starten på HF var præget af lidt nervøsitet og usikkerhed. Blev man 
optaget? Kom man nu ikke ind i »de lærdes højborg« med halm i træ
skoene? Hvordan var mine medkursister? Lærerne? Alt nyt er som be
kendt svært. Men omstillingen til alt det nye gik meget stærkt. Det var 
ikke en højborg. Jeg følte mig efter kort tid anbragt i en oase. Når en vis 
modenhed er sat ind, opleves en lære- og udviklingsproces meget in
tens. Nu var der tid til at debattere og tænke over nye ting, forhold og 
problemstillinger. Og undervisningsformen og -kvaliteten var tydelig
vis forbedret, siden jeg forlod Købmagergades Skole i 1967!

Forinden studiet havde jeg længe vurderet de obligatoriske og de 
valgfrie fag. Hvad skulle der læres? Hvilke fag var man mon go’ i, og 
hvordan skulle de nødvendige antal fagpoints på 2. år opnås? Kort og 
godt. Faglige tanker. Men det viste sig, at der var andet og mere på HF- 
studiet.

I mange fag debatteredes der intenst - men konstruktivt. Det læste 
og hørte får man lejlighed til at afprøve. Begreber, ideer, andres tanker 
og resultater bliver endevendt. Både inde i klassen, men måske især 
blandt kursisterne i pauserne, under gruppearbejdet og ved de mange 
gange »sammenrend«, der hurtigt bliver etableret uden for gymnasiet. 
Vi fandt fx. hurtigt ud af, at de yngste havde paratviden i behold i sprog
fag, matematik etc. Til gengæld havde vi, der havde været ude nogle 
år, måske mere tag på at filtrere fx. samfundsfag, historie og dansk. 
Jeg fik i mangen (aften-)stund byttet mig til en (vis) forståelse for en 
skriftlig fremstilling i engelsk mod eksempelvis at aflevere min uforbe
holdne tolkning af H. C. Branners »Legetøj«.

Til trods for det sociale samvær, der er helt uvurderligt, de gode læ
rerkræfter og ens allerbedste intentioner er der selvfølgelig også byr
der. Læse-og skrivebyrder. Og så den snigende, dårlige samvittighed, 
jeg tror enhver studerende har. Ligegyldigt hvor lidt eller meget man
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går til den. Der kunne jo lige læses det og det ...I
Mon ret mange af mine tidligere medkursister er uenige i, at den 

bedste medicin herimod er at tildele læsningen og skrivningen et no
get nær fast antal timer. Det lille glas lørdag smagte ligesom bedre!

Hvilke fag giver så for alvor én ballast med på den videre vej?
Som basis tror jeg, at alle fag er væsentlige. Jeg tror, man skal passe 

på med at satse på et eller flere fag, fordi de nu tilfældigvis passer ind 
i det, man overvejer at gå løs på efter HF-studiet.

I min branche har jeg selvfølgelig haft stor nytte af samfundsfag, ma
tematik og til dels sprog. Men analyseevnen blev skærpet i fx. biologi, 
religion, dansk og i den teoretiske del af idræt! (jeg havde matematik og 
idræt på tilvalg).

Men hvis jeg vover at trække et fag frem for andre, bliver det dansk. 
Enhver viden om dette eller hint er ikke meget værd, hvis den ikke kan 
formidles til andre. Og kan det lykkes på dansk, er der dog håb ud i det 
tyske!

Ud over den eksakte grundviden og de redskaber, jeg fik med mig, 
skabtes der en almen interesse, videlyst og kritisk holdning til alver
dens ting. I gamle dage hed det vist nok almen dannelse. Jeg foretræk
ker at kalde det appetit. Nye interesser dukker op, og der etableres et 
kendskab til de videre uddannelsesmuligheder efter HF-studiet.

Kort sagt: Det var godt, og det var sjovt!
Søren Ftix

Det rigtige valg...

Gymnasiet er i øjeblikket i en krisetid. Den tre-årige uddannelse fører 
jo ikke til noget. Man kan ikke være sikker på job med et studentereksa
mensbevis i hånden - ikke så sikker, som hvis man vælger de korte tek
niske uddannelser. Studentereksamen er blevet devalueret på grund 
af adgangsbegrænsninger til de højere uddannelser.

Men alle argumenter imod har jeg fem år efter, at jeg forlod Frederi
cia Gymnasium ikke en dag fortrudt, at jeg i 77 forlod folkeskolen, 
sprang 3. real over og startede på FG’s matematiske linie. At springet 
endte i gymnasiet var for mig indlysende. Alternativet var Handelssko
len og lå mere end fjernt. Jeg var da også overbevist om, at min senere 
uddannelse skulle ske på en højere læreanstalt.

Et flash-back på de tre år giver et klart billede af en meget tryg peri
ode. Møde klokken ca. 8 og hjem seks timer senere. Rigelig fritid, der 
kun forstyrredes af de ugentlige rapporter, matematikopgaver, stile, 
m.m. I 2. g valgte jeg den samfundsfaglige gren. Jeg anede ikke, hvil
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ken retning jeg senere ville uddanne mig, og mente mig bedst rustet til 
hvad som helst med en samfundsfaglig eksamen. Desuden ønskede 
jeg at lære vores samfundsstruktur at kende til bunds.

Da jeg i 1981 besluttede at blive journalist, viste det sig, at både gym
nasieuddannelsen og netop den samfundsfaglige linie var et rigtigt 
valg.

Jeg fik i den sammenhæng aldrig brug for de pæne tal på eksamens
beviset, men kunne derimod høste glæde af den store mængde almen
viden, de tre år havde givet mig. Og det mener jeg stadig er det væsent
ligste udbytte af gymnasietiden.

Alt dette sammenlagt med, at man selvfølgelig har tre sjove år - nye 
kammerater, fester, fritimer, kaffepauser m.m. gør, at jeg også i dag me
ner, at gymnasiet har så mange kvaliteter, at det er at foretrække fremfor 
de mere målrettede uddannelser, der tilbydes unge i 9.-10. klasse.

Nana Hanghøj Johansen

Blandt venner dagen lang

Da den længe frygtede eksamen endelig var vel overstået, tog jeg som 
så mange andre til udlandet, og jeg er nu i fuld gang med en karriere 
som au pair i Paris, noget jeg fuldt ud kan anbefale. At gøre rent er selv
følgelig langt fra noget drømmejob, men at komme hjemmefra og blive 
tvunget til at skabe sig en ny tilværelse er sundt og sætter virkelig nye 
tanker i gang.

Når man er »alene i verden«, kontakter man automatisk mennesker, 
som man under normale omstændigheder ville have overset, fordi 
man i f.eks. gymnasiet er så pokkers etableret i faste kliker og venne
kredse og ofte også utrolig fordømmende over for alt, der er anderle
des.

Men selv om jeg har oplevet det sidste år som noget absolut positivt, 
må jeg dog indrømme, at jeg savner miljøet på gymnasiet. Det er først nu 
bagefter, at jeg gør mig klart, hvad jeg egentlig har fået ud af de 3 år på 
FG. Først og fremmest faglig viden selvfølgelig, men hvad der er lige så 
vigtigt: lysten til at lære mere (jeg begynder at læse dansk til sommer). 
Desuden har jeg lært at se kritisk på mine omgivelser, ligesom begreber 
som selvstændighed, samarbejde og ansvar naturligt falder mig ind. Alt 
i alt har jeg på intet tidspunkt fortrudt at have tilbragt 3 år på FG.

Hvad jeg savner mest er dog klassesammenholdet og det at befinde 
sig blandt venner dagen lang.

Gitte Horsbøl, 3c årgang 1985
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Elevaktiviteter

SERMO

Hvem er det,der laver fester, idrætsturneringer, revy og anden under
holdning? Det er SERMO!

Hvad er det mest nødvendige på Fredericia Gymnasium? Er det din 
lektiebog, dine franskbøger, eller måske dine gymnastiksko?

Nej, det er dit SERMO-KORT!!!
Selvfølgelig kan du spille fodbold uden gummisko og gå til en mate

matiktime uden lektiebog; men bevæg dig aldrig ud i et frikvarter uden 
dit SERMO-KORT i hånden - det ku’ jo være, at salget af SERMO- 
BILLETTER startede i netop det frikvarter !

Men hov, hvad var nu det? - SERMO-BILLETTERII! Jo, SERMO- 
BILLETTER er det næstvigtigste på FG. Dit SERMO-KORT varer et 
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helt år, og din SERMO-BILLET giver adgang til en enkelt forrygende 
sjov SERMO-FEST eller en enkelt SERMO-REVYII!

Dette års SERMO-forening bestod i starten af 2 kloge hoveder, 3 
smukke kroppe, 4 musikalske genier og 10 gale mennesker. De 2 kloge 
hoveder forsvandt, da der gik rygter om en matematikprøve, de 3 
smukke kroppe fik solarieforbrændinger, og de 4 musikalske genier 
dannede rockgruppen »The Beasts« og er nu på US-tourné.

De resterende 10 gale mennesker danner derfor dette års ...

TURBO-SERMO

SERMO 86-87 består af følgende elever:
Anne Pedersen 3.y
Lene Hansen 2.a
Jean Andersen 2.y
Niels Christiansen 2.y
Kårre Schøtt 2.y
Peter Bæk 3.y
Peter Christensen 3.y
Frank Nielsen 3.z
Lars Gregersen 3.z
Michael Eis 3.z

Planlagte Sermo-arrangementer i efteråret 86

Fredag d. 22. august: Sermo-fest - fodboldturnering.
Denne fest er en velkomst til nye elever.

Onsdag d. 10. september: Coffee-house.

Fredag d. 10. oktober: Sermo-fest.

Torsdag d. 13. november: Fællesarrangement, evt. med hypnotisør.

Fredag d. 12. december: Sermo-revy med efterfølgende 
sermofest.

Torsdag d. 18. december: Jule coffee-house.
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Forum
Man kan godt kalde Forum på Fredericia Gymnasium for et blad med 
traditioner og »rødder«, da det kan spores helt tilbage til 1946, men 
formsmæssigt har det ændret sig en hel del. Tidligere var Forum et høj
tideligt og »tørt« blad, men den nuværende redaktion har anlagt en 
mere løssluppen og humoristisk stil, hvor der bliver lagt vægt på sjove 
indlæg og reportager med et gran ironi og impulsivt ordvalg.

Blandt andet har vi reportager fra diverse gymnasiefester, fællesun
derholdninger (Per Højholdt, Front Line etc.) og ekskursioner. Derud
over lægger vi vægt på de mere kuriøse sider og har lavet små- 
historier om julekrimi på FG, om koncerter (Simple Minds, Marillion, 
G nags) m.v.

Et andet fast punkt er den famøse Side 9 Pige, hvor et katastrofalt bil
lede af en M/K bringes med dertilhørende tekst. - Bladets trækplaster 
må nok siges at være Oh Cand Mag. Vi lister rundt i timerne og grifler 
lærernes kiksede udtalelsen ned. Det plejer at være til stor moro for 
alle elever.

Selve redaktionen består på nuværende tidspunkt af 9 unge energi
ske håb, der med »flid« og fjas arbejder på at bringe 3-4 blade om året.

Støt derfor Forum ved at 1) købe det, 2) læse det og 3) selv komme 
med indlæg. Det er alfa og omega for vores lille mini FG-BT.

Forums Motto: Vi er til for jer, men I er dælme også til for os.

Kor- og orkesteraktiviteter
Efter skoletid er der mulighed for at dyrke musik i større eller mindre 
grupper, og der er tilbud til både de mere og de mindre øvede.

Koret synger en aften om ugen. Repertoiret er fortrinsvis nyere ryt
misk musik, jazz og rock, men der arbejdes også med klassiske korsat
ser. Koret har gennem flere år haft et samarbejde med Tørring Gymna
siums kor om at opføre et større korværk ved de to skolers forårskon
certer. I år opførte dette fælleskor på ca. 80 medlemmer »Broadway«, 
en korsuite over kendte musicaltemaer.

Orkestrenes besætning varierer fra år til år alt efter, hvilke musikere 
der findes blandt eleverne. Vi har f.eks. haft et Big Band, diverse rock
orkestre og et kvindeband.

Sangere og musikere optræder ved forskellige lejligheder i årets løb, 
juleafslutning, forårskoncert og translokation, og det sker også, at 
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elevorkestre spiller op til dans ved skolens fester.
Ved det nye skoleårs begyndelse indkalder musiklærerne til møder 

om årets kor og orkestre. Husk derfor at møde op, hvis du vil være aktiv 
i skolens musikliv.

Kor-ekskursion 1986
I tre år har jeg nu gået til kor, og jeg må desværre indse, at det er slut 
nu. I koret har der altid hersket en god stemning, og vi har haft det væl
dig sjovt, hver gang vi mødtes.

I år, som sidste år, havde vi et samarbejde i gang med TørringGymna- 
siums kor. Dette år skulle vi synge Broadway-melodier, og vi fik bevilget 
penge til en kor-tur med Tørring fra den 24/2-26/2.

De tre dage i Vorks Bakker var begivenhedsrige. Det meste af tiden 
gik selvfølgelig med at indøve Broadway-melodierne. Den sidste aften 
blev der arrangeret en fest, og vi havde det vældig sjovt. På vej hjem fra 
Vork til Fredericia konstaterede vi, at turen både havde givet os lidt 
rustne stemmer og en trang til at se dyner, men det havde været det 
værd.

KLJ.3.b
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Frivillig idræt
Ud over hvad der foregår i de skemalagte idrætstimer, er der mulighed for 
at dyrke forskellige idrætsgrene uden for normal skoletid. To ugentlige ti
mer er for lidt, hvis du ønsker at holde dig i form.

Friidrætten er en oase for mange elever, uanset om de dyrker konkur
renceidræt eller blot ønsker at motionere under afslappede former sam
men med kammerater.

Hvilke idrætsdiscipliner der udbydes, afgøres kun af elevønsker og 
skolens faciliteter. For eksempel var udbudene i friidræt i sidste skoleår: 
Fodbold, håndbold, badminton, volleyball, basketball, atletik, indendørs 
fodbold, styrketræning, tennis og bordtennis.

Der vil altid være en idrætslærer til stede, dels for at koordinere de for
skellige aktiviteter, dels for at give instruktion, hvis nogen ønsker dette.

Undertiden bruges friidrætstimerne også til at forberede deltagelse i 
de forskellige skoleidrætsstævner, der er omtalt andetsteds i bladet.

Studiekredse
Skolen har mulighed for at tilgodese specielle interesser, der ikke omfat
tes af den obligatoriske undervisning. Blot 10 elever melder sig som del
tagere, og der findes en underviser, normalt en af skolens lærere, kan en 
studiekreds startes. En studiekreds kan højst strække sig over 20 timer, 
som man placerer efter normal skoletids ophør efter nærmere aftale mel
lem deltagerne. Har man tilmeldt sig, er man forpligtet til at møde op. Del
tagelsen er gratis.
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Grene i gymnasiet og tilvalg på HF
På Fredericia Gymnasium tilbyder vi alle de etablerede grene:

For de sproglige: nysproglig, samfundsfaglig og musikfaglig.
For matematikerne: matematisk-fysisk, naturfaglig, samfundsfaglig og 

musikfaglig.
Herudover tilbyder vi følgende standardforsøgsgrene: fransksproglig, 

idrætfaglig og matematisk-kemisk gren.
Studievejlederne orienterer om de nævnte grene i februar-marts for 

l.g’erne. Grenvalget skal være afsluttet senest 15. april.
På skolens HF-kursus tilbydes alle de etablerede tilvalgsfag. Studievej

lederne orienterer ligeledes om tilvalgsfagene i HF. Valgene skal være 
foretaget hhv. 1. december og 1. april i 1. HF.
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Hvem bestemmer hvad på 
Fredericia Gymnasium og HF-kursus

På en skole som vores skal der træffes en mængde beslutninger hver 
dag, større og mindre mellem hinanden.

Man kan med fordel skelne mellem to typer beslutninger
1. Beslutninger, der vedrører undervisningen.
2. Beslutninger af administrativ art (herunder især fordeling af skolens 

penge og beslutninger vedrørende aktiviteter, der ikke direkte har med 
undervisningen at gøre).

Undervisningen

Undervisningsministeriet har stillet nogle krav til undervisningens form 
og indhold. Disse krav som f.eks. vedrører de enkelte fags rammer, pen
sums omfang, omfang af skriftlige arbejder og eksamensordninger, står 
beskrevet i bekendtgørelserne for de enkelte fag. Det er dog ofte således, 
at disse krav kan opfyldes på flere forskellige måder, og det er da op til 
den enkelte faglærer og den enkelte klasse i fællesskab at aftale, hvorle
des man vil opfylde disse krav.

Læreren har det pædagogiske ansvar, hvilket betyder, at vedkom
mende er den direkte ansvarlige over for undervisningsministeriet. End
videre er det læreren, der bedømmer den enkelte elevs faglige stand
punkt.

Rektor har det øverste ansvar for, at skolen som helhed opfylder mini
steriets krav.

Lærerforsamlingen (som består af samtlige lærere og ledes af rektor) 
drøfter elevernes samlede standpunkt med henblik på oprykning i næste 
klasse og med henblik på indstilling til eksamen.

Beslutninger åf administrativ art m.m.

Amtsrådet bevilger pengene til skolens drift.
Skolerådet er et samarbejdsorgan mellem skolen, forældrene og amts

rådet. Det forestår samarbejdet mellem skole og hjem og behandler for
hold som skolens budget og den ugentlige arbejdsplan - skemaet. Sko
lens repræsentanter i skolerådet er rektor, to lærere, to elever og en fra 
det teknisk-administrative personale.

Rektor leder og fordeler skolens arbejde og er den hovedansvarlige på 
skolens vegne over for undervisningsministeriet og amtsrådet.
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Skolens råd og udvalg

Ved en gymnasieskole findes en række officielle udvalg og råd, som skal 
oprettes ifølge lovgivningen. Det er vigtigt at vide, at de eksisterer, bl.a. 
fordi mange af de spørgsmål og emner, som de forskellige grupper på 
skolen ønsker drøftet, skal forelægges i og behandles af disse udvalg.

Lærerrådet består af skolens lærere. For hvert skoleår vælger lærer
rådet en formand og et forretningsudvalg, der har løbende kontakt med 
rektor ved et ugentligt møde.

Lærerrådet behandler mange forskellige sager i forbindelse med sko
lens liv. Som eksempler kan nævnes:
Forsøgsansøgninger
Lokaleindretninger
Indretning af fællesarealer
Skolens ferieplan
Ekskursioner og skolerejser
Temadage
Afvikling af årsprøver

For at forberede løsningen af de enkelte opgaver har lærerrådet nedsat 
en række udvalg, der afgiver betænkning eller indstilling til lærerrådet.

Elevrådet skal især tage sig af sager, der angår eleverne, både i forhold 
til skolen og til elevernes landsorganisationer. Da der er afsat nogle 
penge til dette arbejde, skulle der være rimelige muligheder for forskel
lige aktiviteter.

Fællesudvalget er det udvalg, hvor elever og lærere drøfter forslag og 
emner af fælles interesse. Det er et vigtigt udvalg, bl.a. fordi beslutninger 
om f.eks. introduktionsdage, fællesarrangementer og temadage træffes 
her, og fordi de spørgsmål, som eleverne ønsker behandlet af lærerrådet, 
skal gå gennem fællesudvalget.

Udvalget består af fire lærere, fire elever og rektor.

Elevrådet på Fredericia Gymnasium
Elevrådet på Fredericia Gymnasium repræsenterer både gymnasiet og 
HF. Hver klasse vælger to repræsentanter, der deltager i elevrådsmø
derne. Disse to personer må være parate til at gå aktivt ind i elevråds
arbejdet.

Elevrådet har de sidste to år fungeret med en »flad« struktur, idet vi ikke 
har haft nogen formand og dermed ikke nogen kontaktperson til rektor. 
Man havde valgt to mødeindkaldere, to kasserere, to fællesudvalgsmed
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lemmer og et postbud. Denne struktur har sammen med kravet om kol
lektive beslutninger medført, at elevrådet ikke har opnået nogen væsent
lige resultater det sidste år.

Elever og lærere på Fredericia Gymnasium håber derfor, at de elever, 
der kommer næste år, vil være med til at skabe et handlekraftigt elevråd.

Kristian Jørgensen
1. y, elevrådet

Skolerådet
I lighed med de øvrige gymnasier findes ved Fredericia Gymnasium et 
skoleråd. Dets medlemmer er rektor, to elevrepræsentanter, to lærer
repræsentanter, en repræsentant for skolens tekniske og administrative 
personale, en amtsrådsrepræsentant og to forældrerepræsentanter. 
Valgberettigede forældre er de, der på valgtidspunktet har forældremyn
digheden over elever, der ikke er fyldt 18 år. Valgperioden er to år.

Skolerådet kan ikke umiddelbart sammenlignes med et skolenævn, 
hvis beføjelser er væsentlig større. Rådets opgaver er at formidle sam
arbejde mellem skole og hjem via oplysningsarbejdet blandt forældrene. 
I princippet kan skolerådet dog over for amtsrådet udtale sig og stille for
slag om alle spørgsmål, der vedrører skolen.

Skolerådet har respekteret, at mindst halvdelen af eleverne er over 18 
år og således formelt tager egne beslutninger. Derfor har skolerådet først 
og fremmest beskæftiget sig med indhold og forløb af forældrearrange- 
menterne for kommende og nuværende l.g’ere og 1. HF’ere. Derudover 
har rådet støttet skolen i løbende sager af forskellig karakter.

Valg til skolerådet skal næste gang finde sted til august 1986.

Kantinen og kantineudvalg
Kantinen drives som en selvstændig regnskabsførende enhed under til
syn af en kantinebestyrelse. Kantineudvalg vælges hvert år i november 
og består af to lærere, to elever og kantinebestyrelsen (der forestår den 
daglige drift). For at holde rimelige kostpriser yder amtet et løntilskud.

Kantinebestyrer: Kirsten Olesen, kantinemedhjælpere: Margit Nør
gaard og Ellen Kaatmann.

Kantinen er åben dagligt fra kl. 8.30-13.00.
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Praktiske oplysninger
Ordensregler

Skolens ordensregler fastsættes i fællesudvalget.
Dette har om rygning vedtaget følgende: Der er rygeforbud i alle flø

jene. I spisefrikvarteret er det også forbudt at ryge i fællesarealet og i kan
tinen. Rygere henvises til kælderen og rygearealet i E-fløjen.

I eksamenstiden er det tilladt at ryge i fløjene, men først efter at aske
bægere er stillet frem.

Spisning og indtagelse af drikkevarer er ikke tilladt i fløjene, men må 
kun finde sted i kantinen og i fællesarealet, samt i centralrummet i kælde
ren.

For at begrænse udgifterne til oprydning og rengøring i kantinen - og 
dermed undgå prisstigninger i udsalget - opfordres alle brugere til selv 
at fjerne brugt service og affald. Afrydningsborde findes i kantinen. Uan
set, hvor du færdes, og hvor du spiser din mad, så vær venlig at rydde op 
efter dig. Husk også at stille stole m.m. på plads.

Brandmyndighederne har skærpet tilsynet med skolens overholdelse 
af godkendte sikkerhedsbestemmelser. Som følge heraf må alle vise for
ståelse for, at en række ubekvemme regler forlanges overholdt. Specielt 
må bordopstillingen i kantinen ikke ændres, og ingen døre til og i fløjene 
må stå åbne.

Morgensamling
Information i 2. frikvarter mandag og onsdag. Underholdning fredag i 
2. og 3. frikvarter på skift.

Angående information

1. Foregår i fællesareal
2. Mødepligt for alle, der er til stede på skolen
3. Møderne annonceres via fælleskald fra kontoret.
4. Kantinen holdes lukket
5. Styring af møderne: Fællesudvalg - elever og lærere på skift
6. De vigtigste meddelelser slås op på opslagstavlen ved kontoret 

umiddelbart efter mødet

Angående underholdning

Underholdning afholdes i elevrådsregi.
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Opslagstavler
Hvis en lærer er fraværende, meddeles dette på opslagstavlen til ven
stre for hoveddøren. Her vil du også finde kontorets oplysninger 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 fravæ
rende.

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 velkommen 
til at bruge opslagstavlen i fløjene.

Alle opslag skal forsynes med navn, klasse og nedtagningsdato.

Statens uddannelsesstøtte
Elever i gymnasiet og på HF kan søge om støtte fra Statens Uddannel
sesstøtte (SU), såfremt man er over 18 år eller fylder 18 år i løbet af sko
leåret. I sidste tilfælde skal ansøgningen om støtte indsendes allerede 
i begyndelsen af skoleåret. Støtteberegningen træder i kraft den 1. i 
måneden, efter det fyldte 18. år.

Der vil blive givet meddelelse om, hvornår ansøgningsskemaer kan 
afhentes på kontoret, ligesom der vil blive orienteret om de nærmere 
regler, efter hvilke støtte kan gives.

Befordringsgodtgørelse
Elever, hvis samlede skolevej (fra bopæl til skole og tilbage) er 22 km 
og derover, og som har mindst 20 ugentlige undervisningstimer, kan få 
kørselsgodtgørelse. Ansøgningsskemaer udleveres på skolens kontor 
til nuværende elever og sendes i juni måned til nye elever.

Biblioteket
Skolen råder over et veludbygget bibliotek, hvor både lærere og elever 
kan låne bøger. Biblioteket er åbent for alle i hele skoletiden.

Indkøbene til biblioteket er først og fremmest gjort med henblik på 
opgaveskrivning og den daglige undervisning. Derfor indkøbes ho
vedsageligt faglitteratur og opslagsværker, mens indkøb af skønlittera
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tur kun sker i mindre omfang. Ikke kun lærere, men også elever kan 
komme med forslag til nyanskaffelser. Bogbestillinger skal være skrift
lige og indeholde oplysninger om forfatter, titel, udgivelsesår og forlag.

På biblioteket forefindes et kartotek over samtlige bøger, der er op
stillet efter decimalsystemet som på de offentlige biblioteker. Der er på 
kartoteket ophængt en oversigt over bøgernes placering. En del af 
bøgerne befinder sig af praktiske grunde på de mindre fagbiblioteker 
rundt om på skolen. Hvis man vil låne en bog herfra, bedes man hen
vende sig til faglæreren i det pågældende fag.

Ved hjemlån benyttes følgende fremgangsmåde: En af de fremlagte 
udlånssedler udfyldes og sættes i et fanekort, der placeres på den 
lånte bogs plads i reolen. Udlånstiden er normalt én måned. De til
bageleverede bøger lægges på bordet ved siden af kartoteket.

Da der ikke er opsyn med biblioteket i udlånstiden, er det nødven
digt, at alle optræder ansvarsbevidst, dvs. aldrig fjerner bøger uden at 
udfylde lånesedler og altid husker at aflevere de lånte bøger til tiden.

I begyndelsen af det nye skoleår vil der - i forbindelse med et besøg 
på byens bibliotek - for de nye elever blive arrangeret et lille kursus i bi
bliotekets brug. (Se introduktionsplan).

Hvis man ikke kan finde den bog, man søger, eller er i tvivl om noget, 
er man altid velkommen til at henvende sig til mig eller min biblioteks
medhjælper, Heidi Jørgensen 2. z.

Nils Ole Berg Petersen
(BP)

Forældre- og elevkonsultation
Gymnasieelever fylder som regel 18 år, mens de går på skolen, og de 
er dermed personligt myndige. Af denne og ofte også andre grunde er 
der ikke samme nære forbindelse mellem skole og hjem, som det ken
des fra folkeskolen. Imidlertid har begge parter behov for en gensidig 
orientering, hvilket søges varetaget på forskellige måder.

For 1. g’ernes vedkommende er der i januar måned forældre- og 
elevkonsultation. Der er her mulighed for at tale individuelt med alle 
klassens lærere.

Men forældre er altid velkomne til at kontakte skolen pr. telefon for at 
træffe aftale med enkelte lærere, studievejledere eller rektor.
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Fredericia Gymnasiums Venner
er en støtteforening, oprettet i 1955.

Hvert år udsender foreningen en opfordring til de nye elevers for
ældre om at støtte foreningen ved at melde sig ind. Årskontingentet er 
mindst 30 kr., og foreningens penge bruges til elevernes bedste, bl.a. 
til legater, studierejser og støtte til elever i en vanskelig økonomisk si
tuation.

Da Fredericia Gymnasiums Venner udelukkende bygger på midler 
fra private, er medlemstallet af stor betydning for foreningens oprethol
delse.

Vi håber, at mange forældre vil indmelde sig i foreningen. Dette kan 
ske ved henvendelse til lektor Lis Poulsen, Samsøvej 3, tlf. 05-921458.

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

Normalt lukkes skolen kl. 22 mandag-torsdag, fredag lukkes kl. 15, 
så husk at få tasker, o.lign. med, før weekenden begynder.

Glemte sager af større værdi deponeres på pedelkontoret i E-fløjen, 
tøj, sko og bøger bliver lagt ind i de røde skabe. Skolen kan ikke påtage 
sig ansvaret for glemte sager, jfr. kopien af undervisningsministeriets 
skrivelse næste side.

Ferieplan for skoleåret 1986/87
Sommerferie:
Efterårsferie:
Juleferie:
Vinterferie:
Påskeferie:
St. Bededag:
Kr. Himmelfartsdag:
Pinseferie:
Sommerferie starter:

Lørdag 21. juni - tirsdag 5. august
Lørdag 18. oktober - søndag 26. oktober 
Tirsdag 23. december - søndag 4. januar 
Lørdag 7. februar - søndag 15. februar 
Lørdag 11. april - mandag 20. april 
Fredag 15. maj
Torsdag 28. maj
Lørdag 6. juni - mandag 8. juni
Lørdag 20. juni

45



UNDERVISNINGSMINISTERIET
Direktoratet for gymnasieskolerne 
og højere forberedelseseksamen 
Højbro Plads 4 
12oo København K.
Tlf. (ol) 11 38 2o.

06-05

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 lierved på
tager sig særligt ansvar for aflåsningen af skabene eller 
opsyn med indholdet.

P. D. V.
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Rektor
Jeg har ikke fast kontortid, men jeg skulle let kunne træffes i skoletiden 
- for forældre dog helst efter telefonisk aftale.

Jeg bistår meget gerne ved løsningen af alle former for problemer, 
og jeg ser meget nødigt hovedkuldse beslutninger (specielt udmel
delse) truffet uden min medvirken.

Foto: Mette Thorsen, 3.b.
Øvrige billeder: elevarbejder fra Formning.

Redaktionen er sluttet 26. maj 1986.

På Fredericia Gymnasium og HF-kursus’ vegne
studielektor Ove Korsgaard 

adjunkt Poul Rasmussen 
adjunkt Arvid Bech Nielsen 

adjunkt Kenneth Lynn-Pedersen
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