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Fredericia Gymnasiums historie
Da Fredericia omkring 1650 blev planlagt som en fuldt færdig 
købstad, måtte dette naturligvis også inkludere en latinskole. Et 
kongebrev fra 7.7. 1656 er nok skolens egentlige fødselsattest, 
omend svenskernes storm 1657 og byens ødelæggelse satte en 
bom for undervisningen.

I 1664 startede Fredericia Skole på hjørnet af Kongensgade og 
Jyllandsgade under ledelse af rektor L. P. Alling. Elevtallet svin
gede i de næste hundrede år mellem 10 og 30 fordelt på 3 lektier 
(klasser) rækkende fra underskole til egentligt gymnasium. Til 
hjælp for rektor var der ansat 1 eller 2 hørere, som havde supple
rende beskæftigelse som degne i byens kirker.

Byens indbyggertal voksede i samme periode fra omk. 1500 til 
ca. 2800.

1698 flyttede skolen til hjørnet Danmarksgade/Kongensgade, 
men den voksede ikke - tværtimod. Helt frem til 1850 skrantede 
skolen, og 1853-72 eksisterede den nærmest kun af navn i den el
lers udmærkede bygning, som endnu ligger på hjørnet af Dan
marksgade og Kongensstræde.

Omkring 1870 var byens indbyggertal vokset til ca. 7000, og 
Fredericia Latin- og Realskole gik en blomstringstid i møde. Den 
ny bygning fra 1880 i Kongensstræde måtte før århundredeskiftet 
have en ekstra etage. 1903 blev skolen overtaget af kommunen 
under navnet Fredericia Kommunale Højere Almenskole.

De første piger viser sig nu på skolen, og dette i forbindelse 
med byens vækst giver endnu engang pladsproblemer. 1940 op
føres det moderne anlæg på 6. Juli Vej i forbindelse med stadion
anlægget - lys og luft skal der til, og endnu en gang ændres nav
net. På Fredericia Gymnasium findes der endnu i mange år mel
lemskole og realklasser. HF-kurset kom til i 1971.

I 1974 kunne man indvi de nuværende bygninger, og her nåede 
man i 1982 det hidtil største elevtal med 662, mens vi i 1988 har 
516.
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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 hjælpejer, 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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Introduktion 1988 for nye elever.

Mandag d. 8/8:8.45-9.00: Musik.
9.00-9.10: Velkomst v/rektor.

9.10-10.25: Skema udleveres af 2 lærere og 2 on- 
kler/tanter. Kommentarer til skema, 
plan over skolen gennemgås.
Navneleg.
Rundgang på skolen.

10.25-10.45: Sodavand i kantinen.
Herefter har 1 .g fri.

Tirsdag d. 9/8,3.-4. time: Rektor, Sermo og elevråd 
orienterer.

Onsdag d. 10/8,2.-4. time: Boldspil. Nærmere oplys
ningerfølger.

Torsdag d. 11/8: Arrangement uden for murene (cy
keltur o.lign.)

Fredag d. 12/8,4. time: Folkedans i Hallen.
Mandag d. 15/8: Klassefotografering.

I de følgende uger:
Biblioteksorientering.
Præsentation af studievejlednings
ordningen.
Præsentation af skolens bibliotek (v/ 
dansklærerne).
Sermofest i forbindelse med fodbold
turnering.
Forældre-møder i september måned.
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Det nye gymnasium

De elever, der begynder i 1. g august 1988, er de første elever, der 
kommer til at gå i det nye gymnasium, som blev vedtaget i 1987.

I forhold til den gamle gymnasieskole er der ikke rokket ved gym
nasieskolens grundpiller. Man får stadig en uddannelse, der er al- 
mendannende og studieforberedende.

At uddannelsen er almendannende betyder, at man kan anvende 
den i mange sammenhænge, og at man kan bruge den i sin person
lige udvikling. At uddannelsen er studieforberedende betyder, at 
den giver det nødvendige faglige grundlag for videregående uddan
nelse.

Jamen, hvad er så det nye? - Det er selve opbygningen af de 3 år, 
en gymnasieuddannelse varer. Gymnasiet er opbygget i 2 linier: en 
sproglig og en matematisk. På disse 2 linier undervises der i obliga
toriske fag, og som det nye i valgfag. Undervisningen i valgfag finder 
sted fra 2.g - hvor der skal vælges 1 valgfag. I 3.g 3 valgfag. - At un
dervisningen i valgfag først finder sted fra 2.g betyder, at der er gode 
muligheder for at undersøge de forskellige kombinationer af valg
fag, som skolen tilbyder - her vil studievejledningen være behjælpe
lig.

Man kan indvende, at gymnasiet altid har haft 2 linier. Nye fag, 
f.eks. naturfag på sproglig linie og nye timetal i andre, f.eks. i en
gelsk på matematisk linie gør alligevel, at de 2 linier fremtræder helt 
anderledes, end de ser ud i dag.
Ved at sammenligne de 2 linier kan man se, at de på mange måder 
ligner hinanden, f.eks. er 18 ud af de 32 timer i 1.g ens på sproglig og 
matematisk linie - se skema 1.

Hvis man skal se på valgfagene, kan man se, at de findes på 2 ni
veauer - se skema 2:
Hver elev skal for at tage en studentereksamen vælge mindst 2 af 
sine 3-4 valgfag på højt niveau.

De mange fag, som er nævnt i skema 2, kunne give det indtryk, at 
kombinationsmulighederne er uendelige. Det er da også tankerne 
bag moderniseringen af gymnasieskolen, at eleverne med valgfa
gene får nogle mursten, hvormed de kan bygge sig den studenter
eksamen, der passer til deres behov, men i praksis er der dog bindin
ger mellem visse fag.

6



For de elever, der kommer efter skoleferien, er gymnasieskolen ny 
- denne gang gælder det også for lærerne. Opbygningen er som 
sagt ny; men nye fagbeskrivelser har også ændret indholdet i fage
ne. - Dette betyder, at både elever og lærere kan starte på en frisk 
sammen - og det glæder vi os til.

Skema 1

Skema 2 Valgfag på mellemniveau

4 ugentfige tin«! > 2 o e«er 3 g

Begge linjen 
latin’ 
Samfundsfag 
Geografi 
Bsclocji 
Kemi’ 
Datalogi 
Teknikfag 
Erhvervsøkonomi 
Filosofi 
Dramatik 
Mussk 
ktræt 
Billedkuncskab 
FHm-ogtv-kundstøb

Kun sproglig linje 
Matematik
Fysik

’ Tilrettelægges forskelligt på de to linier

Valgfag på 
hajt niveau

Antal ugefimet

Tilrettelægges 'orskelfigt på oe to imier 
Inki oldtidskundskab

Begge linjer:
Samfundsfag 
Musik.. .
Engelsk 
Tysk... 
Fransk.. 
Spansk. 
Russisk

Kun sproglig linje
Latin.......
Græsk....

Kun matematisk linje
Matematik 
Fysik 
Kemi
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Undervisningsmateriale
I slutningen af sommerferien eller på den første skoledag kan elever 
gratis afhente bøger og andre undervisningsmidler til brug i årets 
løb.

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.

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 herom.

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 derfor 
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 bådelg, 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 foregår dels kollektivt, dels individuelt.

Den kollektive vejledning består bl.a. i studieteknik og orientering 
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om valgfagene i 2. og 3.g. I 2.g vil der ske en gennemgang af studie- 
og erhvervsvalget efter studentereksamen. Her behandles ad
gangsbegrænsningen, Statens Uddannelsesstøtte, boligforhold, 
forskellige typer af uddannelse, beskæftigelsesmuligheder m.v. Der 
vil i 3.g blive givet yderligere information om de videregående ud
dannelser og tilmeldingen hertil, samt en orientering om mulighe
derne for en eventuel direkte indgang til erhvervslivet.
I 3.g afsluttes med en udslusningssamtale, hvor der vil blive opstillet 
en individuel handlingsplan vedrørende uddannelse og erhverv.

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 
kontakt med en af studievejlederne i forbindelse med ansøgningen 
om optagelse.

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

Men lige så betydningsfuld anser vi den individuelle vejledning for at 
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.

Andre praktiske problemer
De tre kontordamer kan ofte være behjælpelige ved løsning af man
ge af de store og små problemer, der vil opstå i hverdagen.
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Lektor Hans Behrnt Andersen



Fra skolens dagbog

Arrangementer og ekskursioner
31.8. Diskussion mellem Poul Nielsen og AnetteThysen 

i forbindelse med folketingsvalget.
5.9.
6.-11.9.
18.9.
8.10.

3 abuzM til ÅrhusTeater med Kl.
2 z på Sjælland med AC.
3 abuzM og 2 HFmu til ÅrhusTeater med Kl. 
Firkantstævne på Rødkilde Gymnasium.Terrænløb 
og fodbold for piger og drenge.

9.10. 2 p og rtil Frøslevlejrens museum og Dybbøl med BB 
ogAC.

10.-16.10.
16.10.
28.-30.10.
3.11.

3abSog 3xvzuStil Polen med BJ, KL og KN.
2 HF - fo til Århus Kunstmuseum med EH.
3 x og 3 FK til København med BD, KP og MA. 
Ms Miller (USA) spiller klavermu
sik af Carl Nielsen.

5.11. Håndbold for drenge, ældste på Horsens Amts
gymnasium, yngste på Rosborg Gymnasium.

5.11. Fællestime med Erik Laursen, AUC: Hvem klarer sig 
godt i gymnasiet?

6.-7.11.
19.11
21.11.
27.11.
7.12.
20.-21.2.
22.2.

Pædagogisk week-end for lærerkollegiet på Hald. 
Håndbold for piger på Kolding Gymnasium.
Volleystævne for drenge på Kolding Gymnasium. 
Volleystævne for piger på Fredericia Gymnasium. 
Udstilling v. kunstmaler Lise Blaabjerg Sonnichsen.
1 ztil Århus med JM og EF
Fællestime med to unge israelere, som fortalte om 
deres land.

26.-28.2 3 uvN til København (Landbohøjskolen og Carls- 
berg laboratoriet) med AB og BA.

4.3. Fællestime med Anne Birgitte Agger, som fortalte om 
antiatom-kampagner »Next stop Nevada« og 
»Next stop Sovjet«.

14.3.
7.4.

3x, 2y, 1 b og 1 p til OdenseTeater med BD. 
»Kedelig Aften« arrangement med overlægerne 
Ramsing og Honoré.

27.4. 2 mF til Sydvestjylland med KL.
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Tanker om gymnasiets fremtid

Af Vagn Ry Nielsen, formand for
Undervisnings- og kulturudvalget, Vejle Amtskommune.

Man kunne mene, at emnet om gymnasiets fremtid enten er lidt søgt 
eller i bedste fald overflødigt, når man ved, at der lige er vedtaget en 
reform på området, der træder i kraft 1. august 1988.

Denne reform bringer dels ændringer i fagrækken, fagindholdet 
og valgmulighederne samt endelig også i kravene, og er dels afslut
ningen på en periode, der både var frugtbar og usikker. Frugtbar, 
fordi der er lavet en lang række forsøg, der kunne være inspirerende 
for lærere og elever, usikker, fordi vi alle ventede på reformen og 
især naturligvis omfanget af ændringer.

Men jeg foretrækker at anse reformen som en start på en ny 
periode for en masse andre ting, der skal udvikles og ændres. Man 
kunne sige, at vi den 1. august har en ren tavle, som nu skal fyldes 
ud.

Lad mig i flæng nævne nogle af de emner, som kunne fylde tavlen 
ud:
Forsøg, udvikling, elevdemokrati, generationsproblem, dalende 
elevtal, åbenhed, forholdet til de øvrige uddannelsesinstitutioner, 
ledelsesændringer, medindflydelse.

Alene af disse stikord vil fremgå, at der er rigeligt at tage sig til. 
Men hvis ikke et gymnasium skulle være dynamisk, være rugekas
sen for nye ideer, hvilken berettigelse skulle det så i øvrigt have, 
kundskaber kan man jo få så mange steder.

Lad mig tage udgangspunkt i det forhold at den aktuelle debat om 
gymnasierne centrerer meget om økonomi. Det er der også god 
grund til, men både lærere og politikere har (fået) en alt for stor tilbø
jelighed til at bruge økonomi som undskyldning eller forklaring på, at 
intet kan lade sig gøre. Denne éndimensionalisering af debatten er 
skadelig, og den kan bibringe et indtryk af noget statistik, og vi har jo 
som lærere og politikere et fælles mål om det modsatte, antager jeg. 
Altså, der må være plads for en diskussion om visionerne i gymna
sierne. Debatten skal ikke hele tiden strande på spørgsmålet om 
økonomi.

Det er fremhævet, også i Amtsrådsforeningens gymnasierapport 
i august 1987, at blandt de problemer, som gymnasierne må tage 
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alvorligt, er lærernes gennemsnitsalder. Et aldersgennemsnit på 
omkring 40 til 42 år med få afvigelserfra dette gennemsnit kombine
ret med en viden om, at nyansættelser af samme grund vil være få, 
lader ane, at det kan blive lidt trist på arbejdspladsen om nogle år, 
når 50-års fødselsdagene vil komme hyppigere end stilafleveringer
ne. Ikke fordi man bliver dårligere som underviser, når man er 50, 
men når alle kollegerne er det og har haft den samme arbejdsplads 
i en meget lang årrække, kan det ikke udelukkes, at det kan blive 
mindre inspirerende (også for eieverne).

Altså må vi have gjort noget ved uddannelses- og forsøgsarbejdet 
på gymnasierne, så der ad den vej kan hentes inspiration.

Udstationering på forskellige arbejdspladser og ikke altid nød
vendigvis i toppen af hierakiet vil også kunne give impulser.

Udstationering (gensidig) på andre uddannelsesinstitutioner kan 
også være forfriskende.

Større brug af gæstelærere i ordets allerbredeste forstand vil give 
en videre horisont. Der behøver ikke nødvendigvis at være tale om 
akademisk uddannet personale, der kommer og holder foredrag. 
Der kan i høj grad være tale om at hente folk ind fra uakademiske 
områder, således at deres indlæg kan give perspektiver i det daglige 
arbejde.

Det er også min opfattelse, at vi i fællesskab må lære at være åbne 
over for det øvrige samfund. Jeg er udmærket klar over, at gymna
sierne mener, at de er åbne, at der foregår mange aktiviteter uden for 
den normale skoletid. Alligevel kan jeg godt have indtrykket af, at 
der kunne foregå andre ting på gymnasierne i tiden efter kl. 14.00, 
end det der foregår nu. Det kunne være spændende at få nye elev
grupper, studiegrupper fra helt andre områder ind på gymnasierne. 
Man kunne også forestille sig, at man forsøgte det, man gør nogle 
steder, at være mere åben over for naboerne i kvarteret, hvor gym
nasiet er beliggende. På den måde ville gymnasiet indgå som et 
integreret led i kvarteret, og ikke »kun« være et sted hvor ens børn 
gik, og hvor kun forældrene kom enten for at få vejledning om stu
dievalg m.v. eller for at være til et ganske almindeligt forældremøde 
eller forældrekonsultation. Jeg finder, at vi også har en forpligtelse 
til at udbygge medbestemmelsesretten eller rettere øge demokrati
seringen af gymnasiet som arbejdsplads. Man kunne jo passende 
starte med at spørge, hvad vil I med et elevråd, som man i dag på gym
nasierne omfatter med større eller mindre, oftest mindre, interesse.
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Skyldes det, at beføjelserne er for små og få, eller er eleverne princi
pielt ligeglade. Jeg nægter at tro det sidste efter at have mødt elev
rådene på 2 kurser inden for de seneste 3 år. Lad os komme i gang: 
hvilken medindflydelse og herunder hvilket medansvar vil I have, og 
hvordan kan vi få indpasset de ønsker i skolens hverdag.

På lærersiden må også gælde, at vi, i det omfang det er muligt, 
udvider medindflydelsen. Der er brug for et stedse større engage
ment og større åbenhed i diskussionerne på gymnasierne og mellem 
gymnasierne og den politiske og administrative ledelse af samme. 
Det indebærer, at det i langt højere grad bliver dialogen der får ind
flydelse på beslutningerne.

Der drøftes endvidere kraftigt i dag, både i Amtsrådsforeningen, i 
de enkelte amtsråd og på gymnasierne, ændrede ledelsesformer.

Lærernes medindflydelse har i denne sammenhæng været frem
trædende i debatten. Der har været tale om at indføre vicerektorstil
linger, men mon ikke tiden er inde til en overvejelse af, om vi skulle 
finde en mindre statisk model med åremåls ansatte lærere i reduk
tionsstillinger, der kunne være bindeled internt og externt i gymna
sierne.

Alle de her nævnte ønsker og tanker har som baggrund et ønske 
om, at gymnasierne forbliver ligeværdige alternativer til de øvrige 
ungdomsuddannelser, og at de også kan rumme nye og for gymna
sieverdenen fremmede uddannelser, som f.eks. betalt frihed til 
uddannelse. Denne uddannelsesreform vil nok ikke i første omgang 
få større afsmitning på gymnasierne, men når den har nået sin fulde 
blomstring, vil også gymnasierne kunne spille en rolle.

Gymnasierne vil også kunne spille en væsentlig rolle i forbindelse 
med begrebet rekvireret undervisning. Denne rekvirerede undervis
ning regner jeg med, at vi kan starte i Vejle amt på alle gymnasierne 
i løbet af det kommende skoleår, således at vi her indtager en plads 
på lige fod med regionens øvrige uddannelsesinstitutioner.

Man kunne om disse ting, der her er nævnt om ønsker og tanker, 
endvidere tilføje, at de har karakter af at være internt rettede, altså 
forhold vi skal have set på og bragt i orden, for at gymnasierne kan 
fortsætte en dynamisk udvikling.

Dette sættes så meget mere i relief, som vi ved, at vi i løbet af en 
meget kort årrække, sandsynligvis allerede med start fra omkring 
1991-92, vil opleve et kraftigt fald i de årgange, som forlader folke
skolen. Dette fald, der går fra 75.000 elever til ca. 50-53.000 elever 
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om året, kan ikke undgå at få indflydelse på ungdomsuddannelses
institutionernes hverdag. Det er mit ønske, at gymnasierne og HF 
kan medvirke til - i et samarbejde med de andre ungdomsuddannel
sesinstitutioner - at vi kommer til at opleve det,jeg kalder kampen for 
eleverne i stedet for kampen om eleverne. Det er vigtigt, at de unge 
bliver vejledt så objektivt som muligt i forhold til deres lyst, evner og

Liselotte Gerdes
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anlæg, og at andre, eleverne uvedkommende faktorer, ingen rolle 
kommer til at spille i den vejledning, de skal have.

Dette forudsætter som nævnt et stærkt udbygget samarbejde, og 
det er altså min opfattelse, at vi her skal tage initiativer, således at 
det bliver et samarbejde til gavn for eleverne, der bliver et resultat af 
de anstrengelser.

De dalende årgange rejser naturligvis også spørgsmålet, om hvad 
de derved opståede ledige lokalekapaciteter og - det undgår vi ikke 
- den også herved opståede ledige lærerkapacitet kan udnyttes til. 
Det arbejde skal vi i gang med meget hurtigt, således at vi ikke, når 
de faldende ungdomsårgange sætter ind, skal til at begynde at over
veje situationen. Sådanne overvejelser bør efter min mening starte 
allerede i det kommende skoleår, således at de forhåbentlig mange 
ideer til, hvad vi kan gøre, kan blive diskuteret og endevendt grun
digt og i god tid.
Vi står over for en reform på HF-uddannelserne. Denne reform skulle 
gerne træde i kraft 1. august 1989. Når det er væsentligt, at denne re
form træder i kraft allerede i 1989, skyldes det naturligvis, at vi på 
gymnasieområdet har reformstart i 1988, og der skulle ikke gerne gå 
lang tid, inden HF følger efter. I den sammenhæng er det mit ønske, 
at de røster, der har været fremme om, at der er 2 helt forskellige 
slags elever, der ikke får ligeværdig behandling på vore gymnasier, 
forsvinder.

Der er i reformarbejdet tale om at øge adgangskravene til HF. Det 
kan der vises megen forståelse for på én klar betingelse, nemlig at 
eksamenskravene ikke af den grund skærpes. Vi har en uddannelse, 
der for 80% af elevernes vedkommende bringer dem i korte videre
uddannelsesforløb. Det er en flot procent at mønstre, og det giver 
ikke anledning til overvejelser om ændringer i skærpet retning til ek
samen, synes jeg.

Hvornår skal vi i gang med alt det, jeg her har ridset op?
Det skal vi i går.
Naturligvis spørger man også sig selv: Er der tanker, der går i ret

ning af, hvad man ikke ønsker for gymnasierne og HF. Og det er der 
naturligvis. Jeg håber inderligt, at det merkantile sprog, man i øjeblik
ket bruger om vore uddannelser, bliver afløst af et mere uddannel
sesrelevant sprog. Det forekommer mig efterhånden lidt trættende 
at høre om udbudet af elever, efterspørgsel efter uddannelser, mar
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kedsføring af samme, profilering af institutionerne, aftagernes rolle 
m.v.

Vi sælger ikke varer, vi underviser elever, og det må også gerne 
fremgå af den måde, vi omtaler vore institutioner på.

Det er også mit ønske, at vi ikke når til den situation, hvor begreber 
som indtægtsdækket virksomhed og anden form for finansiering 
sender os ud for at opsøge undervisningsmuligheder, der kan 
dække de løbende udgifter. Det kan efter min mening ikke være et 
formål i sig selv for en uddannelsesinstitution.

At skrive om gymnasiets fremtid i et skrift, der udgives af Frederi
cia Gymnasium kan naturligvis give anledning til nogle afsluttende 
betragtninger - ikke i det merkantile sprog, men i jernbanesproget. 
Gymnasierne skal være deres eget lokomotiv, vi skal ikke være dem, 
der trækkes af andre - men dem der trækker. Sidesporsaktiviteter er 
væsentlige som inspiration for lærere og elever. Vi må også gøre os 
klart, at aktiviteterne ændrer sig så hurtigt, at der kan blive stationer, 
vi ikke gør holdt ved. Men vi skal også vide, at for at et sådant uddan
nelsestrafiksystem kan fungere, skal vi samarbejde med de andre 
transportformer/uddannelsesinstitutioner.
Som baggrund for alt det har vi i Vejle amt gymnasier af god byg
ningsmæssig standard, vi har, som ved andre amters gymnasier, 
højt uddannede lærere og mange ressourcer her, vi har mange gode 
viljer, og nu kommer dertil altså en række ønsker, der som deres ene
ste forudsætning har intensiveret samarbejde imellem de »lovgiven
de« og de »udøvende« instanser i amterne.

Min allersidste kommentar i denne artikel skal være, at jeg håber, 
at det vil kunne lykkes undervisningsverdenen at overbevise alle an
dre sektorverdener om, at undervisning og uddannelse på alle ni
veauer og af folk i alle aldre er en væsentlig forudsætning for, at vi 
kan honorere de krav, som både arbejdsliv og fritidsliv vil stille til os, 
og at det er væsentligt, at vi via uddannelsen får indbygget sammen
hæng i tingene, således at arbejde og arbejdspladsen ikke er eet og 
tiden derhjemme noget helt andet.

Jeg har før sagt det, vi skal i vore uddannelser, og det gælder også 
gymnasierne, have indbygget en forståelse for at kreativiteten ikke 
kun skal dyrkes i de såkaldte kreative fag, men at vi altså skal til at 
tale om alle fags kreativitet.
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Skolens personale

AB
Lektor Agnete Behrnt Andersen
Samsøvej 8
7000 Fredericia
05 92 21 69 biologi

AA
Lektor Arlette Andersen
Æg irsvej 66
7000 Fredericia
05 9214 34 fransk

BA
Lektor Hans Behrnt Andersen
Samsøvej 8
7000 Fredericia
05 92 21 69 biologi/geografi

LB
Adjunkt Lis Busk Andersen
Irisvej 6
7000 Fredericia
05 9317 80 historie/religion

OA
Lektor Ole Andersen
Ægirsvej 66
7000 Fredericia
05 9214 34 dansk/fransk
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HA
Lektor Christian Holst Andresen
Vedelshavevej 4 
5466 Asperup 
0944 21 03

fysik/matematik 
inspektor

BB
Lektor Børge Bagger
Drosselvej 14
5500 Middelfart
09 41 53 42 geografi/historie

BD
Lektor Bjarne Bangsgaard
Ahornvænget 3, Taulov 
7000 Fredericia
05 56 30 08

dansk/tysk 
AV-inspektor

BU
Adjunkt Lisbeth Baumgarten
Vedelshavevej 4
5466 Asperup 
09 44 21 03 dansk

JB
Adjunkt Jesper Bennike 
Prinsessegade 36, st. th. 
7000 Fredericia 
05 93 43 60 dansk/religion
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BC
Lektor Bente Christensen 
Lillebæltsallé 29
7000 Fredericia
05 92 5945 matematik

JC
Adjunkt John Christensen
Fælledvej 36 B
7000 Fredericia
05 92 8011

fysik/matematik 
datavejleder

KC
Lektor Kjeld Christensen 
Lillebæltsallé 29 
7000 Fredericia 
05 92 5945

matematik 
inspektor

RC
Adjunkt Rita Christensen
Ugletoften 279, Højby 
5260 Odense S 
09 95 95 17 dansk/idræt

AC
Adjunkt Asger Christiansen
Dalvangen 4
7000 Fredericia
05 94 13 63 historie
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FN
Lektor Marie Fink-Nielsen
Birgersvænget 5
7000 Fredericia
05 92 63 06 dansk/engelsk

EF
Lektor Erling Foss
Frederik D. 3. Vej 12 
7000 Fredericia 
05 92 63 54

engelsk/oldtidskundskab/ 
græsk

DF
Lektor Dorte Funding 
Elbosvinget 21, Pjedsted 
7000 Fredericia
05 95 43 00

kemi/fysik 
studievejleder

BG
Lektor Bodil Gemal
Læsøvej 18 
7000 Fredericia 
05 92 22 09

dansk/latin/ 
oldtidskundskab

GJ
Adjunkt Jens-Erik Gjerløv
Lathyrusvej 15 
7000 Fredericia 
05 93 21 75 kemi/fysik
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EH
Adjunkt Else Hermann
Silleshovedvej 11 
7323 Give
05 73 53 59 biologi/formning

Kl
Adjunkt Anne Karoline Iversen
Mejlgade 76
8000 Århus C
06 19 39 70 musik/engelsk

BJ
Adjunkt Bent Lykke Jensen
Majdalen 5, 1. th.
8210 Århus V
0616 31 40 samfundsfag/dansk

FJ
Adjunkt Lone Føns Jensen
Arnakvænge 6
8270 Højbjerg
0627 55 94 engelsk/fransk

CJ
Rektor Carl Jørgensen
Regulusvænget 1 
7000 Fredericia 
05 92 67 54 historie
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HJ
Studielektor Otto Herskind Jørgensen
Fårbækvej 8
7000 Fredericia historie/religion/
05 95 74 26 oldtidskundskab

KJ
Adjunkt Gregers Kirkelund
Bredager 32
7120 Vejle 0.
05 81 61 62 dansk/musik

LK
Adjunkt Lisbeth Kjeldsen 
Blonds Allé 6 st. th.
7000 Fredericia 
05 93 16 24 dansk/fransk

KR
Studielektor Ove Korsgaard
Tunøvej 12
7000 Fredericia
05 92 53 93 dansk/tysk

JL
Adjunkt Jens Ole Larsen 
Hans de Hoffmannsvej 20 
7000 Fredericia

matematik
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LL
Adjunkt Lea Larsen 
Fælledvej 36 B 
7000 Fredericia 
05 92 8011

fysik/matematik 
studievejleder

ML
Adjunkt Vibeke Muff Laursen
Fenrisvej 12
7000 Fredericia
05 93 08 39 dansk/engelsk

KL
Adjunkt Kenneth Lynn-Pedersen
Sverigesvej 11
5500 Middelfart geografi
09 41 5719 inspektor/studievejleder

VL
Adjunkt Viggo Løppenthin 
Kauslundevej 121
5500 Middelfart 
0940 35 66 historie/geografi

WM
Lektor Søren Worm Madsen
H. C. Andersensvej 21
7000 Fredericia
05 93 48 94 matematik/fysik
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MA
Adjunkt Jens Jørn Mahler 
Krogårdsparken 29
Smidstrup, 7000 Fredericia 
05 86 03 43

IM
Adjunkt Ingrid Matthiesen
Herlev Bygade 8
7000 Fredericia
05 56 01 66

matematik/fysik

engelsk/dansk

BM
Adjunkt Birgit Munk
Fælledvej 50 A 
7000 Fredericia 
05 92 86 22

JM
Lektor Jørgen Møller 
Hvedevænget 13 
7000 Fredericia 
05 92 52 04

fransk/dansk

historie/engelsk/ 
oldtidskundskab

ON
Adjunkt Ole Nedergaard
Nørrediget 9
7100 Vejle 
05 83 74 94 Samfundsfag/idræt
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BN
Adjunkt Arvid Bech Nielsen
Set. Jørgens Park 20
7080 Børkop
05 86 61 87

dansk/musik 
studievejleder

KN
Adjunkt Peter Koiler Nielsen
Prins Burisvej 7
7100 Vejle
05 83 44 40 samfundsfag/idræt

HP
Lektor Ole Hjølund Pedersen
Lillebæltsallé 3
7000 Fredericia
05 92 60 82

tysk/fransk 
studievejleder

UB
Adjunkt Uffe Bybæk Pedersen
Bulowsvej 26
7000 Fredericia
05 93 33 49

bioligi/idræt 
studievejleder

BP
Lektor Nils Ole Berg Petersen
Havrevænget 3
7000 Fredericia dansk/tysk
05 92 62 51 tilsyn m. bibliotek
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EP
Adjunkt Elisabeth Poulsen
Dalegade 53
7000 Fredericia
05 93 06 65 engelsk/religion

LP
Lektor Lis Poulsen
Samsøvej 3 
7000 Fredericia 
05 9214 58

tysk/latin 
/oldtidskundskab

KP
Adjunkt Ove Kjær Poulsen
GI. Færgevej 31
7000 Fredericia
05 94 25 23 fysik/kemi

EV
Adjunkt Erik Vestergaard Rasmussen
Regenburgs Plads 1 II th.
8000 Århus C
06 18 33 12 dansk/psykologi

RO
Adjunkt Thorkild Rose 
Kastanieallé 30 
6000 Kolding 
05 53 52 05

matematik 
datavejleder
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sc
Studielektor Holger Schelde
Asbjørnsvænget 3
7000 Fredericia
05 92 29 68 engelsk/fransk

GS
Adjunkt Grete Schøtt 
Kampmannsvej 31 
7000 Fredericia 
05 94 02 70 fransk/musik/spansk

LW
Adjunkt LiseWodschow
Lathyrusvej 6
7000 Fredericia
05 91 16 82 idræt/biologi

KD
Kontorassistent Karen Dalegaard
Holtegårdsvej 21
7000 Fredericia
05 94 30 04

CSN
Kontorassistent Connie Skov-Nielsen
Spicavænget 8
7000 Fredericia
05 92 70 50
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KS
Kontorassistent Karen Skovgaard Sørensen
Rødkjærsvej 4, Erritsø
7000 Fredericia
05 94 00 60

Skolebetjent Hardy Olesen
Thulesvej 26
7000 Fredericia
05 92 06 88

Pedelmedhjælper Erik Jørgensen
Siriusvænget 14
7000 Fredericia
05 92 82 99

Kantinebestyrer Kirsten Olesen
Thulesvej 26
7000 Fredericia
05 92 06 88

Kantinemedhjælper Margit Nørgaard
Godthåbsvej 4
7000 Fredericia
05 92 35 77
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Pædagogisk week-end
5.-7. november 1987

Inspireret af et vellykket kursus i 1986, blev der også i det forgangne 
skoleår afholdt en pædagogisk week-end for alle lærere uanset fag.

Arrangementet indledtes torsdag med en fællestime for både læ
rere og elever med Erik Laursen fra AUC, der på grundlag af en større 
undersøgelse talte om gymnasieungdommen i 80’erne. Han focuse- 
rede på forskellene mellem højt- og lavtpræsterende elever. Karakte
ristisk for de højtpræsterendes holdning er bl.a. forholdet til tid (»Min 
tid er værdifuld«) og planlægning, samt en trang til at synliggøre sig, 
»tage scenen«. De lavtpræsterendes holdning er præget af angst 
(undvigeradfærd), forsøg på at undgå at tabe ansigt. Planlægning/ 
styring overlades helt til andre eller eksisterer slet ikke. »Ved godt, at 
den er rablende gal, og det skal nok blive bedre, men ikke lige nu«.

Desuden pegede Erik Laursen på nogle barrierer ved overgangen 
til gymnasiet: der går lang tid, før fagenes karakteristika fremtræder 
klart for eleverne, problemer med aflevering af skriftligt arbejde (det 
kræver planlægning), for dårlige eller ingen arbejdsmetoder, mang
lende tryghed.

Foredraget afsluttedes med antydninger af løsninger på visse 
overgangsproblemer.

Foredraget efterfulgtes af en diskussion mellem lærerne og Erik 
Laursen, samt af en film om overgangen fra folkeskolen til gymna
siet.

Fredag eftermiddag blev kurset genoptaget på Hald Hovedgård, 
hvor skuespilleren Finn Hesselager leverede et gennemtænkt og 
medrivende »show«, hvor han aldeles overbevisende demonstrere
de, at kropssproget er et mindst lige så vigtigt og lige så udtryksfuldt 
udtryksmiddel som ordet. Under megen latter blev forskellige situ- 
ationer/typer taget på kornet. Alvoren bag stod dog klar: vi begyndte 
så småt at blive bevidste om, hvad vi ellers ubevidst meddeler gen
nem kropssproget og om, hvorledes vi selv påvirkes af andres »sig
naler«. Jeg tror, at mange af deltagerne i lang tid efter ikke kunne gå 
gennem en dør uden at overveje, hvad kroppen nu var kommet for 
skade at signalere til omgivelserne.

Resten af denne dag gik med gruppediskussion og et mindevær
digt socialt samvær præget af de gode fælles oplevelser og stedets 
historiske, men dog afslappede atmosfære.
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Lørdag formiddag var der besøg af tre »håndplukkede« 2.g’ere fra 
Viborg. De var naturligvis ikke helt enige om »overgang til gymnasi
um« og »læreroller«, men formulerede alligevel åbent og uimponeret 
deres meninger. Et par citater om
1. Overgang til gymnasium:

- Introduktionen - og så skal man gerne være tilpasset.
- Ny hverdag, selv ansvar for skolegang, man bliver ikke check
et, svært, da man ikke har overblik.
- Ny undervisningsform: selv tage noter (fremmedord!). Der er 
studieteknik, men det prøves ikke i praksis.
- Lærerne kører bare derudad.
- Timer: gennemgang af lektie, ny lektie, ingen egentlig indlæ
ring i timen, d.v.s. hvis man ikke har læst lektier, ertimen ikke me
get værd.
- Højt tempo, store opgaver - dette kræver planlægning.

2. Lærerne:
- Fagorienterede, begrænsede, snæversynede (svært at vænne 
sig til i begyndelsen).
- Intet samarbejde mellem fagene.
- Ingen opsamling af svage elever i starten.
- Den gode lærer: faglig dygtig, energisk, temmelig hård, til at 
snakke med uden for timerne, skal irettesætte på en pæn måde, 
tage del i elevernes private problemer, må ikke være doven. Inte

ressante og genkendelige udsagn, som vi så kunne tænke over. 
En god pædagogisk week-end.

LB/HP



»Skatteøen«
Den daglige undervisning i gymnasiet/HF byder ikke på de helt store 
udfordringer til kreativ udfoldelse. Så meget desto mere opleves de 
kreative fag af mange som et livgivende åndehul i hverdagens arbej
de, og.som sådan er de med til at give gymnasiet sit særpræg.

Ideen til at lave en musical er opstået i det daglige arbejde med 
musik, formning og idræt. Herfra har vi en klar fornemmelse af, at 
eleverne er i besiddelse af et væld af kreative evner, kvaliteter og 
energi, som ikke bliver tilgodeset i tilstrækkeligt omfang i den dag
lige undervisning. Vi så en mulighed for at råde bod på dette ved at 
lave en musical som et fælles kreativt projekt, hvor vi i en periode af 
skoleåret, ved siden af stile, karakterræs, eksamenskrav etc. kunne 
give eleverne et tilbud om at prøve kræfter på helt andre områder. 
Samtidig så vi heri en mulighed for at give eleverne en oplevelse af 
at arbejde mere sammenhængende med noget, der skulle komme et 
fælles færdigt produkt ud af - at arbejde i et forpligtende fællesskab, 
hvor alle er afhængige af alle. Endelig mente vi, at vi med projektet 
kunne være med til at nedbryde nogle af de grænser, vi oplever i dag
ligdagen: grænserne mellem fagene, - mellem klasserne, - mellem 
lærere og elever, og sidst, men ikke mindst grænsen mellem lyst og 
pligt.

Allerede i august besluttede vi, at vi ville opføre Sebastians »Skat
teøen« i begyndelsen af februar, og at arbejdet med den skulle ske i 
forskellige grupper (skuespillere, kor, solister, kostumegruppe, ku
lissegruppe, dansere, orkester, lysgruppe, lydgruppe, program- og 
billetgruppe), som eleverne og lærerne frivilligt kunne melde sig til. 
Omkring 120 elever (ca. 1/4 af skolens elever) og 10 lærere meldte 
sig til de forskellige grupper, som fra efterårsferien og indtil opførel
sen satte deres præg på skolen med sang, spil, dans, tegning, ma
ling, hamren, syning m.m.

Musik
En musical, der indeholder 14 musiknumre, er en stor og vanskelig 
opgave. Koret, som bestod af ca. 40 elever, havde sunget sammen 
fra skoleårets start. Det største problem var mangel på mandsstem
mer og dermed på »bund«.
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Orkestret havde udgangspunkt i skolens velfungerende bigband, 
som består af saxofoner, basuner, trompeter, fløjte, klarinet, bas, 
guitar, klaver, keyboard, trommer og percussion. Da musikken til 
»Skatteøen« indeholder mere klassisk betonede numre, blev der en
dog brug for violin.

Solisterne blev udvalgt efter sangprøver. De havde det hårdt, men 
sjovt, da de både skulle øve sangene og arbejde med indstudering 
af dialogen.

Da de tre grupper første gang skulle sættes sammen, opstod det 
helt store kaos. Men efter to dages intense prøver havde vi genvun
det troen på succes.

Den sidste slutspurt, hvor musikken skulle passes sammen med 
skuespil, dans, scenografi og lys, var en intens og spændende ople
velse for os alle. Der var derfor ingen grænser for glæden, da resulta
tet blev som håbet - ja, måske endnu bedre.

Dans
I idræt lavede vi 6 danse til »Skatteøen«. Arbejdet foregik dels på et 
af grenholdene i idræt og dels i nogle af frisportstimerne om efter
middagen.
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I starten af forløbet indøvede vi forskellige bevægelser, trin og tek
nikker, som senere skulle indgå i dansene. Herefter blev danserne 
inddelt i forskellige grupper, der hver arbejdede selvstændigt.

Til nogle af grupperne var der på forhånd lavet en dans, som grup
pen blev instrueret i. I andre grupper blev danserne inddraget i den 
kreative fase, f.eks. ved at danserne selvstændigt lavede egne in
dividuelle variationer, der skulle udtrykkes i dansen.

Som i ethvert projekt, hvor flere bidrager i den skabende proces, 
opstod der også her frustrationer undervejs, men disse blev over
vundet. »Skatteøen« gav danserne mulighed for at opleve tilfreds
stillelsen ved selv at have været medskabende i et flot og vellykket 
projekt - en oplevelse, de måske aldrig vil glemme.

Scenografi og kostumer
I formning hareleverne lavet kostumer og scenografi til »Skatteøemt 
I kostumegruppen blev der tegnet modeller, klippet, riet, alt imens 
symaskiner snurrede lystigt. Da udgifterne skulle holdes nede, 
måtte kreativiteten og fantasien tilsvarende øges. Hovedparten af 
materialerne blev således indkøbt i den lokale genbrugsbutik. Ele
vernes arbejdsproces var præget af stor selvstændighed, og udde
legering af arbejdsopgaverne medførte arbejdsprocesser, hvor ide
er, design og syning var nøgleord. Et eksempel på idé, materialevalg 
og produkt var Ben Guns paryk, hvor den letteste løsning havde væ
ret en dyrt indkøbt paryk, men hvor den istedet blev lavet af uld fra 
et nyklippet får. Der blev gået til sagen i denne gruppe, og der var vir
kelig grund til at glæde sig og juble over de færdige resultater.

Scenografigruppen skulle lave kulisser til 5 forskellige scener. De 
valgte først at tegne skitser. Derefter kom den vanskelige opgave - at 
omsætte disse billeder i materialer, så man skabte illusionen at være 
i et bibliotek eller på et skib. Der blev hamret, savet, malet og sprøj
tet. Herefterfulgte fortvivlelse, forbedringer og nye forslag og så for
fra! På den måde lykkedes det efterhånden at få skabt nogle stem
ningsfulde kulisser, hvor atmosfæren fra et værtshus, et bibliotek, et 
skib, en skov og en grotte kom til syne. Et eksempel på fantasi, ide 
og produkt i denne gruppe var anvendelsen af grønmalet plastic til 
at danne skovscenen.

Det største problem i gruppen var frafaldet af elever; men den 
håndfuld, der blev tilbage, fortjener stor ros for et virkelig flot resul
tat, og for at de ville bruge så megen fritid på arbejdet.
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Det største problem i gruppen var frafaldet af elever; men den 
håndfuld, der blev tilbage, fortjener stor ros for et virkelig flot resul
tat, og for at de ville bruge så megen fritid på arbejdet.

Fællestime med to unge israelere
Som eksempel på fællestimer kan nævnes et besøg af to israelske 
elever i marts måned. Det var ganske unge mennesker - en dreng og 
en pige, begge 16 år gamle. De fortalte om sig selv, deres uddannel
se, deres planer, og om deres land og dets situation. De svarede 
kyndigt og beredvilligt på elevernes spørgsmål, og der var stor sym
pati mellem dem og vore elever. Hvad der imponerede meget, var 
den sikkerhed og modenhed, som to så unge mennesker lagde for 
dagen. Sproget var engelsk, som de beherskede perfekt - en del 
bedre end de fleste af eleverne.

SC.

Kunst på skolen
Kunstudvalget har i årets løb indkøbt plakater og tryk af så forskel
ligartede kunstnere som Dario Fo, Gustav Klimt, Hundertwasser, 
Karel Appel, Carl-Henning Pedersen, Trampedach, Karl Åge Riget 
og Edvard Munch.

I forbindelse med en særudstilling af Lise Blåbjerg Sonnichsen har 
kunstneren opholdt sig på skolen en dag og haft timer med form
ningshold samt holdt et lysbilledforedrag om sit arbejde med bl.a. 
en reliefopgave til det nye sygehus ved Skejby ved Århus. Som 
afslutning på denne udstilling købte skolen et oliemaleri med titlen 
»Hybenbuske«.

Skolen har endvidere i det forløbne år fået kontakt med den lokale 
kunstner Søren Anius. Foreløbig har der været arrangeret en tur til 
kunstnerens bopæl »Fagerli« i Egum, hvor Søren Anius selv viste 
rundt og fortalte om sit mangeårige arbejde som billedkunstner. Der 
arbejdes nu videre med bl.a. videooptagelse af kunstneren og hans 
arbejder. Efter opførelsen af musical’en »Skatteøen« i februar har 
der været arrangeret en udstilling af kulisser, rekvisitter og dragter 
udført af formningselever og deres lærer Else Hermann.

BD.
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Udveksling - Fredericia/Herford
I foråret 1988 er de første skridt blevet taget til etablering af et sam
arbejde mellem Fredericia Gymnasium og de to gymnasier i Herford 
- Ravensberger Gymnasium og Friedrichs Gymnasium.

Vi befinder os endnu på et forberedende stadium, men hensigten 
er i løbet af det kommende skoleår at få etableret et samarbejde, der 
bl.a. omfatter en elevudveksling med begge gymnasier.
Udgifterne ved denne udveksling vil blive søgt holdt på et lavt ni
veau, idet det er meningen, at vore elever skal bo og spise hos de ty
ske elevers familier. På samme måde skal de tyske elever bo hos 
vore elevers familier.

Hvornår udvekslingen skal foregå, og hvor mange elever der kan 
komme af sted, er endnu ikke endeligt fastlagt; foreløbig står kun 
fast, at vi får besøg af ca. 10 elever fra Ravensberger Gymnasium i 
sidste uge af august. Vi håber, at mange elever vil være interessere
de, da denne interesse jo er en forudsætning for, at samarbejdet kan 
lykkes.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos undertegnede.



Elevaktiviteter

Friformning

I friformning fungerer formningslokalet som et åbent værksted, hvor 
der er materialer og vejledning til rådighed. Der kan arbejdes med 
bl.a. tegning, foto, grafik, maleri og ler. Friformning kan være et 
supplement til formningsundervisningen, men alle elever er velkom
ne, også selvom man ikke har formning på skemaet. Sidste år blev 
en del af friformningstimerne brugt til at lave kostumer og scenografi 
til »Skatteøen«.

Idrætsstævner

Det er en del af skolens idrætsliv, at vi deltager i stævner med andre 
gymnasier.

Hvert år i oktober deltager vi i et firkantstævne med 3 gymnasier 
fra området. Aktiviteterne er fodbold og terrænløb for både piger og 
drenge. I år var vi ca. 50 elever afsted, og 1. g’erne og 1. HF’erne var 
stærkt repræsenteret. Stævnet blev afholdt på Rødkilde Gymna
sium i Vejle d. 8. oktober. Som ved de øvrige stævner, vi deltog i i 
dette skoleår, foregik det i en afslappet atmosfære, hvor man udover 
at prøve kræfter med de andre hold har lejlighed til at hygge sig med 
kammeraterne og snuse til atmosfæren på et andet gymnasium.

I november deltog vi i 3 håndboldstævner. De yngste drenge var 
på Rosborg Gymnasium i Vejle, og de ældste drenge på Horsens 
Amtsgymnasium. Pigerne besøgte Kolding Gymnasium.

I volleyturneringen for piger var det os, der stillede hal til rådighed, 
så d. 27. januar havde vi besøg af elever fra 4 andre gymnasier. 
Hjemmebanen betød, at der i perioder var en fin publikumstilstrøm
ning. Drengeturneringen foregik på Kolding Gymnasium.
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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.

Studietur til Polen

Fra den 10.10 til den 16.10 1987 var3.mSog3.sS på ekskursion til Po
len. Det var en meget udbytterig tur for såvel lærere som elever. 
Ikke mindst, fordi der vartale om et Øst-land, som man normalt ikke 
får mulighed for at besøge, men kun hører om gennem medierne.

Vi var meget overraskede over tilstandene i Polen. Der var ikke tale 
om kilometer-lange køer og konstant varemangel, som man så ofte 
har hørt om. Warszawa var derimod præget af nyere huse, forret
ningsstrøg og en livlig trafik, dertil en vis grad fik byen til at ligne en 
almindelig vestlig by. Dog var de mange betjente, der bevægede sig 
rundt, et iøjnefaldende syn, samt det, at polakkerne i almindelighed 
virkede noget tilbageholdende og mutte.

Der var tale om en tydelig forskel på land- og bysamfund. Wars
zawa var meget moderne (blev bygget op efter at have været totalt 
udbombet under 2. verdenskrig), mens der på landet var tale om en 
meget gammeldags levevis. Man brugte stadig hestevogne o.I., og 
gårdene var mere eller mindre faldefærdige. Dette hænger sammen 
med, at man fra regeringens side har opprioriteret industrialiserin
gen og udviklingen af byerne på bekostning af landet og dets bebo
ere.

Jean og Jesper.

Super cykelturen 2Z

HEY - kære læsere!! Her kommer referat af Asgers (og 2.z’s) historie- 
kirke-kultur-skovtur-cykelekskursion.

Vi startede mandag den 7.9. om morgenen fra banegården i cats- 
and-dogs regnvejr. Vi var temmelig nedslåede, og Lizzi Strunge tog 
alt sommertøjet - og Jannissko - med hjem igen. Turen til Nyborg gik 
hovedsagelig med at bebrejde Asger, at vejret var så dårligt. Han 

39



syntes selvfølgelig bare, det var sjovt.
Vi steg ud af toget i Nyborg, og derefter så vi slottet under Rikke 
Honorés kyndige vejledning. Desuden bemærkede vi med det 
samme Asgers utrolige evne til at undersøge åbningstider:

Mandag lukket
I Korsør var der stor gensynsglæde med vore - af DSB mere eller 
mindre smadrede - cykler. Vores tiltro til Asger svækkedes kraftigt, 
da vi allerede efter fem minutters kørsel kørte forkert. Vi så ting og 
sager i Korsør og endte sidst på eftermiddagen i Slagelse. Vi skulle 
overnatte på en campingplads, der lå lige ved siden af det vandre
hjem, hvor der var nogle, der skulle sove. Vi slog telte op, pakkede 
ud, spiste og gik så alle sammen ud i byen og drak en enkelt øl med 
Asger; vi måtte jo fejre, at vi var nået så langt.

Tirsdag satte vi os - lidt ømme bagi - op på vore transportmidler. 
Dagens mål var Broby, hvor vi skulle overnatte på en mark og være 
rigtig primitive. I løbet af dagen så vi en masse kirker, og vi kørte 
rundt i en elendig skov - i øvrigt efter et kort, der rent faktisk var tu
sind år gammelt, men der var ingen grund til panik, sagde Asger, for 
han havde løbet orienteringsløb efter det for tyve år siden. Og der var 
da også kun tre, der punkterede. Asger syntes især, det var afsindig 
skægt, at der midt ude i den øde skov selvfølgelig hverken fandtes 
toiletter eller købmænd i miles omkreds. Og vi kørte sultne, tisse- og 
rygetrængende omkring.
Vi ankom - efter sightseeing i omkring halvdelen af alle sjællandske 
kirker - til marken, hvor vi slog teltene op ved siden af en minkfarm 
og en møgspreder. Vi lavede mad på bål og hyggede os om aftenen 
omkring en transistorradio, venligst udlånt af Lisbeths slægtninge, 
så vi kunne følge valget.

Onsdag var vi temmelig smadrede, og det var den længste distan
ce, vi skulle ud på - 42 km. Vi så selvfølgelig en forfærdelig masse 
sjove ting i løbet af dagen, og langt om længe nåede vi til en cam
pingplads, hvor vi skulle spend the night. Heldigvis var der en TV- 
stue, så vi gik ikke glip af Danmarks nederlag til Wales.

Torsdag morgen stod vi tidligt op og cyklede ind til banegården i 
Roskilde, hvor vi foruden at nå toget skulle sende vores cykler til
bage til gode gamle Fredericia. I København tog vi ud på Amalien
borg, hvor vi så de nye ministre komme ud »Se, Henrik, det er os!!«. 
Vi så også Nationalmuséet, bl.a. næsten alle de vaser, vi har gen
nemgået i old. Det var faktisk spændende sådan at se dem live. Om 
eftermiddagen begav vi os til Louisiana, og efter det tog vi et smut 
til Sverige, hvor vi skulle se et eller andet befæstningstårn, der selv
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følgelig også viste sig at være lukket. Aftenen stod - for de flestes 
vedkommende - i Tivolis tegn. Vi stormede rundt og benyttede de 
turpas, nogle af os havde købt, i stor stil. Vi tog en taxa tilbage til 
campingpladsen i Roskilde og sov (5-6 timer).

Fredag tog vi hjem - meget trætte. Vi sang det meste af vejen, og 
»Der er et yndigt land« fik ikke for lidt, da vi kørte over Lillebæltsbro
en.

Det var alt i alt alletiders gode tur, hvor kammeratskabet - som al
tid - har været i top. Og alle Asgers elendige skovstier blev da også 
hævnet den sidste aften, hvor vi rev den stakkels mands telt ned. 
Men altså - SKIDEGODT, ASGER!!

Sermo

Sermo er navnet på skolens elevforening. I det forløbne år har Ser- 
mos bestyrelse bestået af 10 elever fra HF og Gymnasiet.

Foreningens formål er ved fester, underholdning og foredrag at 
skabe sammenhold og kammeratskab blandt skolens elever.

I skoleåret 87/88 er der blevet arrangeret fester og et foredrag 
med den tidligere jægersoldat Carsten Mørck, der samlede ca. 350 
deltagere. Vi fik alle rørt lattermusklerne den aften!
Ved en af festerne skulle deltagerne være klædt ud som i 60’erne. 
Fin fest.

I samarbejde med Middelfart Gymnasium og Handelsskolen ar
rangerede vi en kæmpefest i Lillebæltshallen. Sermo har gennem 
årets arrangementer vendt et stort underskud til et overskud.

Bestyrelsen takker alle, der har bakket os op, og glæder os til at 
præsentere vores nye program for 88/89.

Jørn, 1.q.

Forum

Forum er Fredericia Gymnasiums absolut førende og mest eksklu
sive blad (det eneste). Det er et blad med traditioner, og rent faktisk 
kan dets rødder følges helt tilbage til den russiske revolution.
Bladets fornemste opgave er da også at fremprovokere en indre re
volution.
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Politbureauet er samlet hver tirsdag, hvor de menige arbejdere 
kan komme i audiens. Vi »lytter« altid til folkets røst, for som Stalin 
sagde: Hvis jeg ikke ved, hvad folk mener, kan jeg ikke sige dem 
imod.

På redaktionen vegne
Jean
Jesper
Kristian 3.y

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.
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Beslutninger af 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.

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 læ
rerrådet en formand og et forretningsudvalg, der har løbende kon
takt med rektor ved et ugentligt møde.

Lærerrådet behandler mange forskellige sager i forbindelse med 
skolens liv. Som eksempler kan nævnes:

Forsøgsansøgninger
Lokaleindretninger
Indretning af fællesarealer
Skolens ferieplan
Ekskursioner og skolerejser
Temadage
Afvikling af årsprøver

Elevrepræsentanter har ret til at deltage i lærerrådets behandling 
af sager, der har direkte betydning for elevernes liv på skolen.

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

Af speciel interesse for eleverne kan her nævnes ekskursionsudval
get, som fordeler de afsatte midler til ekskursioner, lejrskoler m.v. Ud
valget har to elevrepræsentanter, der har taleret, men ingen stemmeret.

Elevrådet skal især tage sig af sager, der angår eleverne, både i for
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hold 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

Elevrådene for henholdsvis gymnasiet og HF er uafhængige af hin
anden, men har i de senere år arbejdet sammen under ét. Elevrådets 
opgave er at varetage elevernes sociale, faglige og uddannelses
mæssige interesser over for lærerrådet og ledelsen. Forbindelsen til 
lærerne og ledelsen varetages bl.a. gennem elevrepræsentanter i 
diverse udvalg.

Elevrådet består af mindst én repræsentant fra hver klasse, men 
gerne flere - de har dog kun én stemme tilsammen. Denne/disse 
repræsentant(er) fungerer som forbindelsesled mellem klasse og 
elevråd.

Elevrådet har et forretningsråd bestående af 5 elever - så vidt 
muligt både gymnasiaster og HF’ere, der sørger for afhentning af 
den daglige post, skriver dagsorden, referat o.s.v.

Hvis elevrådet skal opnå væsentlige resultater og reel indflydelse 
på skolen, skal det være velfungerende! Elevrådet skal være et fo
rum hvor holdninger brydes, og konstruktive ideer opstår for at for
bedre klimaet på F. G.

Sys, 2.y.

Skolerådet
Som ved andre gymnasier findes der 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.
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Liselotte Gerdes
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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.
Valg til skolerådet skal næste gang finde sted til august 1988.

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, kantinemedhjælper: Margit Nør
gaard.

Kantinen er åben dagligt fra kl. 8.30-13.00.

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 aske
bægre 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 så 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.
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Morgensamling

Information finder sted i 2. frikvarter hver mandag.

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.

Værdigenstande

Det må desværre erkendes, at der undertiden forsvinder værdi
genstande på skolen.
Det sker ikke tit, men er meget beklageligt, hver gang det sker. 
Skolen har ikke mulighed for at yde erstatning. Vi råder over en 
række aflåselige skabe, som kan stilles midlertidigt til elevernes 
disposition - men uden at skolen derved påtager sig noget ansvar 
for deponerede effekter. I et vist omfang vil skolens kontor også 
kunne benyttes som opbevaringssted, men kun i normal åbnings
tid og atter, uden at skolen kan gøres ansvarlig for eventuelle tyve
rier.

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.
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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
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.
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Hvis man ikke kan finde den bog, man søger, eller er i tvivl om noget, 
er man altid velkommen til at henvende sig til undertegnede.

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 
kendes fra folkeskolen. Imidlertid har begge parter behov for en 
gensidig orientering, hvilket søges varetaget på forskellige måder.

I efteråret inviteres 1. g’s forældre til en uformel orientering om 
skolen hverdag. Der er her lejlighed til at møde nogle af klassens læ
rere og deres studievejleder.
I januar er der forældre- og elevkonsultation for l.g’erne. Der er her mu
lighed for at tale individuelt med alle klassens lærere.

I øvrigt er forældre altid velkommen til at kontakte skolen pr. tele
fon for at træffe aftale med enkelte lærere, studievejleder eller rektor.

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 92 14 58.
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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.

Ferieplan for skoleåret 1988/89

Sommerferie:
Efterårsferie:
Juleferie:
Vinterferie:
Påskeferie:
St. Bededag:

Lørdag 18. juni — søndag 7. august
Lørdag 15. november-søndag 23. november
Fredag 23. december- mandag 2. januar
Lørdag 11. februar-søndag 19. februar
Lørdag 18. marts-tirsdag 28. marts
Fredag 21. april

Kr. Himmelfartsdag: Torsdag 4. maj
Pinseferie: Lørdag 13. maj - mandag 15. maj
Sommerferie starter: Lørdag 24. juni
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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.

Margit Thøfner

Forsidefoto: Nils Rosenvold/Puls.
Bagsidefoto: Ugeavisen.
Øvrige billeder: Elevarbejder fra formning og lektor Hans Behrnt 
Andersen.
Redaktion:

Adjunkt Asger Christiansen
Adjunkt Else Hermann 
Lektor Ove Korsgaard 

Adjunkt Kenneth Lynn-Pedersen




