
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


HF 1989
DANMARKS 

PÆDAGOGISKE 
bibliotek



Næstved Gymnasium & HF
Nygårdsvej 43
4700 Næstved 
tlf. 53 72 06 76

Rektor Poul Hansen træffes daglig 12-13
Studievejledeme træffes på 
tlf. 53 72 82 86 (bedst daglig 12-13)

Årsskriftet er udgivet af Næstved Gymnasium & HF

Redaktion: Bjørn Falck-Petersen
Jørgen Hansen (ansv.havende)
Carol Simmelsgaard
Jette Østergaard

Billeder: Bjørn Falck-Petersen 
Susanne Mark Jensen 
Jan Preisler 
m. fl.

Forside: Peter Olsen: 3.g’s sidste skoledag 1989

Trykt af Stiftsbogtrykkeriet i Næstved 
i 1600 eksemplarer.



Til læseren!

Det forløbne skoleår har hos os på Næstved Gymnasium & HF været 
præget af travlhed og aktivitet på mange områder, således som det nu en
gang er karakateristisk for en stor og levende arbejdsplads med mange 
mennesker.

Nogle af aktiviteterne har været de gammelkendte, andre har været nye, 
nogle har vi delt med andre gymnasieskoler og hf-kurser, f.eks. oplevel
serne i forbindelse med gymnasiereformens første år, andre har været af 
udpræget lokal karakter, som f.eks vort omfattende nybyggeri af musik
hus og planlægning af nye idrætsfaciliteter.

På de efterfølgende sider har vi i tekst og billeder søgt at fastholde nogle 
af de ting, som optog os i det forløbne år. Alt kan naturligvis ikke komme 
med, så vi har søgt at samle os om nogle hovedområder: vi giver et hastigt 
overblik over årets gang, vi kommenterer reformerne - både hf-refor- 
men, som vi ganske vist endnu har til gode, og gymnasiereformen, som vi 
nu har levet med i dens første år, og vi ser på karakteristiske sider ved 
skolen på tærsklen til 90’erne.

Arets dimittender og skolens lærere er der også blevet plads til - de sid
ste er af praktiske årsager samlet på hæftets midterste sider.

Vi håber, at vi i vort emnevalg og i vor fremstilling har ydet det nu af
sluttede skoleår retfærdighed. På mange måder har det været et år, som 
var anderledes. De store og nye opgaver, som skolen fik stillet, først og 
fremmest i forbindelse med den nye gymnasiestruktur, oplevedes vel ikke 
altid som ganske fær digtformulerede, og vi måtte i mange henseender 
prøve os frem og vænne os til, at det ofte er med visioner og beslutninger, 
som det er med vejrudsigter: de føles rigtige, lige indtil man kigger ud ad 
vinduet!

Redaktionen

1



Arets gang
Lad os begynde med de begivenheder, som ligger tættest på det, der sta
dig er skolens væsentligste aktivitet: undervisningen!
Den daglige undervisning i sig selv kan vi næppe give et retfærdigt bil
lede af her, men her er noget af det, som var med til at krydre den og 
sætte den i relief:

August
Skoleåret starter den 8. august med 3 
introduktionsdage for 1. klasserne. 
Den nye lærerrådsformand, Kirsten 
Kongstad, introducerer sig flot og med 
paraply i aulaen og holder en festlig tale 
til skolens elever, hvor hun sammenlig
ner de oplevelser eleverne får gennem 
de 3 (2) år på skolen med det danske 
klima. Introduktionsdagene bliver 
fulgt op af en fest for førsteklasserne 
den følgende uge.

Måneden afsluttes med idrætsdag for 
hele skolen. Dagen indledes med fælles 
opvarmning i skolegården, hvorefter 
klasserne dyster indbyrdes i fodbold, 
volleyball, basketball, hockey m.m. 
Desuden er der dagen igennem stærk 
søgning ved pointboderne for at tjene 
point til klassen i sjipning, gummistøv
lekast, steptest og andre individuelle 
discipliner. Målet for alle er at vinde 
årets lagkage.



September
Tirsdag den 6. er der forældreaften for 
lg-

3 yzN og 2 zvN er på ekskursion på 
udvalgte steder i Sydsjælland for at stu
dere svampe, alle 40 deltagere på cykel.

Midt i uge 32, efter meget grundig 
planlægning, holdes der 3 temadage, 
som afsluttes med en fest for forældre, 
elever og lærere. Eleverne arrangerer 
klassevis et festligt tag-selv-bord med 
egne eller mors specialiteter. Zebra
gruppen underholder med dans og 
trommeslagning.

Opførelsen af det længe ønskede mu
sikhus påbegyndes tirsdag den 27.

I månedens sidste uge er 3. gérne på 
ekskursion i henholdsvis Avignon, Pro
vence, Budapest, Leningrad, Moskva, 
Bayeux, Barcelona og Athen.

I uge 36 er 2xyuN i fagene biologi og 
geografi på ekskursion til Åsen og Bas
næs for at studere landskab og natur.

Oktober
Som optakt til Operation Dagsværk af
holdes fællestime om Namibia. Primus 
motor er Michael Kreutzfeld. Der for-







































Karen Rindum, (RI) 
adjunkt: dan, fra 
Lærkevej 3 
4700 Næstved 
53 73 72 50

Helga Schmidt, (HS) 
adjunkt: fra, eng 
Ndr. Farimagsvej 3 
4700 Næstved 
53 72 84 31

Steen Schultz-Petersen, (PE) 
adjunkt: fra, dan
Kathrinevej 11
2900 Hellerup
31 62 89 98

Eva Seising, (SE) 
lektor: eng.
Chr. Winthers Vej 7 
4700 Næstved 
53 72 25 41

Karen Schou-Pedersen, (KS) 
adjunkt: mus, eng 

Trane vej 23 
4683 Rønnede 

53 71 14 26

Jesper Selch, (JS) 
adjunkt: eng, his 

Johanne Korchs Vej 90 
4700 Næstved 

53 73 90 62

Carol Simmelsgaard, (SG) 
adjunkt: eng 

Enø Kystvej 144 
4736 Karrebæksminde 

53 74 22 06

Anne Rosenkvist, (RO) 
adjunkt: dan, eng 

William Boothsvej 12 
2650 Hvidovre 

31 49 55 23



Lillian Simonsen, (LS) 
adjunkt: rus, idr 
studievejleder 
Hasselvænget 8 
4700 Næstved 
53 73 88 82

Carsten Sinding, (SI) 
lektor: kem, fys 
Lyngbakken 52 

4700 Næstved 
53 80 03 54

Frank Spoorendonk, (FS) 
adjunkt: bio, idr
Edith Rodes Vej 78 
4700 Næstved 
53 73 05 09

Torben Sørensen, (TS) 
adjunkt: mus, dan 

Nørrebrogade 223, 4. tv. 
2200 København N 

31 81 96 95

Karen Groot Terkelsen, (KT) 
lektor: dan, lat, old 
Lyngbakken 40 
4700 Næstved 
53 80 06 71

Annette Thiel, (AT) 
adjunkt: geo 

Banely 3 
4700 Næstved 

55 77 14 28

Karen Vestergaard, (KV) 
adjunkt: fra. dan 
Houmannsvej 6 
4700 Næstved 
53 73 77 30

Jette Ostergaard, (JØ) 
adjunkt: dan, eng 

Nyvangsvej 89 
Nyvang 

4100 Ringsted 
53 67 91 67



Merete Aaberg, (AA) 
lektor: fra, lat, old 
Gersonsvej 16, 1.
2900 Hellerup 
31 62 76 02

Erik Larsen, (EL) 
pedel 

Assensvej 19 
4700 Næstved 

53 73 20 91

Mogens Kristensen, (MK) 
pedelmedhjælp 
Helgenæsvej 61 
4700 Næstved 
53 72 64 74

Jette Morän, (JM) 
sekretær 

Johanne Korchs Vej 35 
4700 Næstved 

53 72 62 79

Birthe Sander Nielsen, (BS) 
sekretær
Myrupvej 23 B
Myrup
4700 Næstved
53 76 12 37

Kirsten Mikkelsen, (KM)

Jette Holm, (HO) 
kantineleder 
Elverdalen 3 
4700 Næstved 
53 73 68 30

Lone Jørgensen 
kantinemedhjælper

sekretær
Akacievej 7

Fensmark 
4700 Næstved 

53 74 61 99



Jytte Larsen 
kantinemedhjælper

Lonni Steffen 
kantinemedhjælper

Udover de her nævnte har følgende lærere været tilknyttet skolen i det 
forløbne år:

Ole Gjerløv, 
timelærer i formning

Søren Lund, 
timelærer i spansk

Sisse Seising, 
vikar i dansk og fransk

Mekni Abderrazek, 
støttelærer i fransk

2 kendte lærerbilleder må undværes i vore kommende årsskrifter: efter 
eget ønske forlader adjunkterne Peter Billig og Jim Skov Jensen Næs
tved Gymnasium ved dette skoleårs udløb.

Jim Skov Jensen (JJ) 
adjunkt: his, idr.

Peter Billig (PI) 
adjunkt: lat, old.

Medens Jim Skov Jensen kun har haft en enkelt sæson hos os, har Peter 
Billig efterhånden været her i 10 år. Hver af dem har på sin måde skabt 
sig en profil, såvel i undervisningen som i skolens almindelige liv, og vi 
ønsker dem begge held og lykke med deres fremtidige opgaver.



Sammen med årets HF’ere og studenter 
må skolen i år tage afsked med lektor 
Sven Høgstedt, der har valgt at gå på 
pension efter mange års virke på Næs
tved Gymnasium.

De mange elever som Sven Høgstedt i- 
gennem årene har undervist i matematik, 
fysik og kemi, har lært at sætte pris på 
hans kontante, præcise form og store fag
lige dygtighed. Dette kombineret med et 
roligt og velafbalanceret væsen har gjort, 
at eleverne altid vidste, hvor de havde 
ham og hvilke krav, der blev stillet.

Blandt kollegerne har Høgstedt gen
nem de sidste mange år først og fremmest 
været kendt som den, der stod for fysik- 
og kemisamlingerne. Et arbejde, som 
han har passet med interesse og stor fag
lig indsigt. Det er således karakteristisk, 
at hovedparten af det apparatur, han i ti

dens løb har indkøbt, fortsat virker og 
bruges. Ingen kollega er vist gået forgæ
ves til Høgstedt, når man stod med noget 
apparatur, som man ikke kunne få til at 
fungere.

Det er ikke kun Næstved Gymnasium, 
der i tidens løb har nydt godt af Sven 
Høgstedts energiske arbejdsindsats. Han 
har også været skriftlig censor i matema
tik i mange år, ligesom der har været en 
afstikker til Færøerne, hvor han undervi
ste i nogle år. En tid, som han tåler om 
med glæde.

Som kollega vil jeg sige dig tak for et 
godt samarbejde og ønske dig et langt og 
godt otium, hvor du på din sædvanlige 
aktive måde kan dyrke dine mange inter
esser.

Vagn Gjerløff
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Reformerne
Når man ser tilbage på det forløbne år, må man sige, at det frem for noget 
andet har været præget af gymnasiereformens gennemførelse. Den har på 
alle felter påvirket skolens dagligdag, og det er derfor naturligt at forsøge 
at gøre status på dette felt. Men man må ikke glemme, at skolen har to ung
domsuddannelser i huset, både gymnasium og HF - og ændringerne i 
gymnasiet har båndlagt så mange kræfter, at mange måske har fortrængt, 
at også HF-uddannelsen står over for en reform. For ikke at overse den 
kendsgerning har vi valgt at begynde med en redegørelse for tankerne i 
den HF-reform, der ligger lige om hjørnet. Vi har bedt Arne Olsen, der 
har gjort hele HF-udviklingen med, om at give sin vurdering af HF-refor
men.

I februar 1989 afgav et udvalg en be
tænkning om Højere Forberedelsesek
samen; udvalget havde arbejdet godt et 
år, nedsat af undervisningsminister 
Bertel Haarder med den landskendte 
studievært Niels Højlund fra TV 2’s for
samlingshus som formand.

HF startede i august 1967 som en al
ternativ gymnasial uddannelse, der 
bl.a. skulle træde i stedet for de mange 
daværende adgangskurser til højere læ
reanstalter, specielt præparandklas- 
serne på seminarierne. Disse adgangs
kurser var ofte »blindgyder«, fordi de 
kun gav adgang til en bestemt uddan
nelse. HF-uddannelsen var i begyndel
sen en 2-årig uddannelse, der førte 
frem til en fuld HF-eksamen; tre år se
nere kom HF-enkeltfagsundervisning 
til med mulighed for at aflægge eksa
men i ét eller flere fag og evt. over en 
længere periode sammenstykke dem til 
en fuld HF-eksamen. I Næstved star
tede den 2-årige uddannelse i 1970 på 
Næstved Gymnasium, og i 1971 fulgte 
HF-enkeltfag på det, der nu hedder 
VUC Næstved.

HF har været en succes. Det fastslås i 
Højlund-udvalgets betænkning: »Det 
kan således konkluderes, at HF rekrut
terer bredere end gymnasiet, og at de 2- 
årige HF-kurser inddrager nogle ele
ver, der antagelig ellers ikke ville have

faet en gymnasial uddannelse« (s. 13). 
»Sammenfattende kan man sige, at HF- 
uddannelsen gennem de forløbne 20 år 
klart har vist sin berettigelse. Det er en

sohe, 19 AR:

en eksamen,Xm't kan

karaktererne i det h \er fri 
f°'er, at det er hn * d 9,'9e- Jeg 
de at fa lov ti/hatr'fSOatudv'den 
standpunkt og mere^ S,t eqet 
^ne som vejled ruae 'æ- 

HF aiver mia rn..i 1 °9sa, at 
^t'^ttelægXmd ^°r seh 

mit arbejde«
H£NRIK, 21 AR: 

"Jea Valgte hf r . 
ar i erhvervsret lieqef^ 
dannelse ogt^5^ en 
son/ig udviklina «= P?a en Per‘ 
nye fag/ige udforri mt at m°de 
an god chance for a;Ter Deter 
' uddannelsess"to mmeind 
nar man har vaetS t ,qen’ 
ar... æret væk ( nog/e



uddanelse med en særlig profil, som har 
givet nye grupper i befolkningen ad
gang til en kompetencegivende eksa
men, som helt i overensstemmelse med 
forudsætningerne i loven især har fundet 
anvendelse ved de korte og mellemlange 
videregående uddannelser« (s. 22).

Hvad angår de længerevarende ud
dannelser - især ved de naturvidenska
belige uddannelser og ingeniøruddan
nelserne - har der været problemer med 
et stort frafald og for stor spredning i 
forudsætninger. Udvalget foreslår der
for en række ændringer i fagrække og 
tilrettelæggelse, således at fremmed
sprog og især de naturvidenskabelige 
fag styrkes. I et afsluttende kapitel 
»Fremtidsperspektiver« forudser ud
valget, at antallet af nye ansøgere til de 
2-årige HF-kurser vil falde drastisk: 
mindre fødselsårgange, nye erhvervs
uddannelser. Dertil kommer, at gym
nasiet med gymnasiereformen har 
»overtaget« træk fra HF: et friere fag
valg og større skriftlige opgaver. Fler
tallet i udvalget mener derfor, at der er 

behov for en egentlig reform efter mid
ten af 90’erne med udgangspunkt i 
fremtidens voksenuddannelsesbehov. 
Gymnasiernes 2-årige HF-kurser vil 
forsvinde, da der ikke vil være tilstræk
keligt med nye ansøgere.

Det er svært at spå om fremtiden, 
men de 2-årige kurser har i år haft en 
kraftig stigning i antallet af ansøgere - 
hos os på 19% fra 118 til 140 ansøgere. 
Det har medført, at vi 1989-90 får fire 1. 
HF-klasser mod normalt tre. Hvorfor 
denne stigning? Måske fordi gymnasie
reformen alligevel ikke »åbner« for den 
brede rekruttering og fordi erhvervsud
dannelserne ikke er tilstrækkeligt at
traktive for de mange piger, der søger 
de 2-årige HF-kurser. Og endelig fordi 
de 2-årige kurser - som også har voksne 
kursister - har en sammensætning i fag 
og undervisning, som indlæringsmæs
sigt og socialt er særdeles positiv. Vi 
venter på de 2-årige HF-kurser med 
spænding på undervisningsministerens 
udspil!

28



1 modsætning til HF-reformen, der først er på vej, har Gymnasiereformen 
allerede været i gang 1 år. Med sine nye fag og ændringer af allerede eksi
sterende fag har den stillet store krav til tilpasning hos lærerne såvel fagligt 
som pædagogisk. Næstved Gymnasium er en stor skole med et stort op
land; derfor har skolen følt en forpligtelse til over en årrække at kunne til
byde stort set alle gymnasiefagene i den nye reform. Steffen Bech er en af 
de lærere, der har været kraftigt berørt af reformens forøgede krav om ef
teruddannelse.

Der har været en meget stor aktivitet på 
efteruddannelsesområdet, hvilket har 
betydet, at skolen fra næste skoleår kan 
tilbyde undervisning i flere af de nye 
valgfag: drama, teknik og erhvervsøko
nomi. Det sidste fag har allerede vist sig 
at være en succes og de to første vil ret 
sikkert være igang om endnu et år. Ef
teruddannelsen af lærere i teknikfag og 
erhvervsøkonomi adskiller sig fra 
drama derved, at uddannelsen tager 
udgangspunkt i allerede eksisterende 
fag i gymnasiet - henholdsvis fysik, 
kemi, biologi og samfundsfag - mens 
drama har krævet en lærer på universi
tetet nok engang.

En spændende nyskabelse for sprog
lige har været indførelsen af et helt nyt 
fællesfag: naturfag. Her har undervis
ningen allerede været igang i 1 .g og sko
len råder over to uddannede lærere og 
har tre andre under uddannelse.

Endnu et stort efteruddannelsespro
jekt i det forgangne år skal nævnes: 5 
ugers EDB-kurser for fire af skolens læ
rere med en faglig spændvidde over de 
tre videnskabelige hovedområder: na
turvidenskab, humaniora og samfund
svidenskab. Disse EDB-kurser er ikke 
en direkte følge af gymnasiereformen, 
men blot et udtryk for nødvendighed 
for en moderne dynamisk uddannelse
sinstitution i dag.

Det er klart, at alle disse lærere har 
været meget væk fra den daglige under
visning, selv om en stor del af uddan
nelsen er foregået som selvstudium. Vi 
har i høj grad søgt at afhjælpe proble
merne med bortfald af undervisning 
ved at skemalægge en »skygge« for de 

pågældende lærere, således at en anden 
af skolens lærere som regel har været 
klar til at træde ind. Men en vis turbu
lens har det ikke været muligt at undgå, 
når så store efteruddannelsesprojekter 
skal realiseres.

De her nævnte efteruddannelser, der 
alle er blevet igangsat af Direktoratet 
for Gymnasieskolerne og HF, har væ
ret de meget »synlige«. Dels på grund 
af de nye fag, eleverne har fået tilbudt, 
dels på grund af effekten på den daglige 
undervisning hos de implicerede.

Af lige så stor betydning har været 
den mere »skjulte« efteruddannelse af 
stort set hele skolens lærerstab. Gym
nasiereformen har ændret de allerede 
eksisterende fag på en lang række 
punkter. En del kendte fag er nu ind
ført på helt nye niveauer og andre har 
fået ændret indhold gennem nye be
kendtgørelser og læsevejledninger. En 
meget stor og væsentlig del af denne ud
dannelse er foregået som intern uddan
nelse. En enkelt lærer fra de forskellige 
faggrupper har været sendt på et kor
tere efteruddannelseskursus, hvorefter 
der har været tale om, at lærerne har 
»uddannet« hinanden. Dette har natur
ligvis medført et øget arbejdspres, men 
den store fordel har været, at uddannel
sen er foregået uden for normal ar
bejdstid og derfor uden bortfald af un
dervisning for eleverne.

Til trods for den store aktivitet på ef
teruddannelsesområdet i det forløbne 
år står vi midt i en omstillingsproces, 
der vil kræve et højt aktivitetsniveau på 
efteruddannelse efterhånden som den 
nye reform slår igennem. Der er stadig 

29



fag, som Næstved Gymnasium endnu 
ikke kan tilbyde f.eks. film- og TV- 
kundskab og filosofi.

Dertil kommer et øget behov for 
tværfaglige pædagogiske kurser. Dette 
behov har Storstrøms Amt erkendt og 
har i et samarbejde med Vestsjællands 
Amt igangsat et stort efteruddannelse
sprojekt på amtscentralerne. De første 

af disse kurser har været afholdt i for
året 89 til stor tilfredshed hos deltager
ne, og der er grund til at forvente sig en 
del af disse mere lokale kurser i fremti
den, så Næstved Gymnasium og HF 
fortsat vil være i stand til at tilbyde ele
verne og kursisterne den bedst mulige 
undervisning.

Også i anden sammenhæng har efteruddannelse sat sit præg på skolen, og 
et par nye og meget spændende initiativer så dagens lys i det forløbne år. 
Som et led i den dansk-franske kulturaftale har tre danske amter, heri
blandt Storstrøms Amt, deltaget i et projekt, som var arrangeret af det så
kaldte CEU, Centret for Europæisk Uddannelse. Det bestod i udveksling 
af danske og franske lærere, der således fik en både faglig og menneskelig 
oplevelse. Fra Næstved Gymnasium og HF deltog Steen Schultz-Petersen 
og Grethe Larsen. De sammenfatter deres indtryk således:

Der deltog ialt 15 lærere fra henholds
vis Danmark og Frankrig, fordelt på 
forskellige skoleformer. For dansker
nes vedkommende var der flest gymna
sielærere. Man var indkvarteret privat 
hos hinanden. Vi her fra Næstved Gym
nasium blev udvekslet med Elisabeth 
D’Eyrames, ansat på Lycée technique 
(nærmest det danske EFG) og Corinne 
Ruma, ansat på collége (grundskolens 
ældste klasser med elever fra 12 til 16 
år), begge i Mulhouse i det sydlige Al
sace.

Vi fulgte undervisningen både hos 
vores udvekslingskollega og andre af 
skolens lærere og fik derved et grundigt 
indblik i det franske skolesystem. En af 
dagene havde vi lejlighed til at følge un
dervisningen på et af gymnasierne i 
Mulhouse. Her var der anledning til 
spændende diskussioner med de fran
ske gymnasielærere, som også stor midt 
i en gymnasiereform. Det var dog ikke 
meningen med lærerudvekslingen, at vi 
skulle optræde udelukkende som til
skuere. Der var tale om en kulturud
veksling mellem Danmark og Frankrig, 
så vi underviste de franske elever i 10- 
15 timer, hvor vi præsenterede dansk 
litteratur (f.eks. H.C. Andersen) og 

holdt foredrag med lysbilleder eller vi- 
deo om skolesystemet i Danmark, spe
cielt Næstved Gymnasium, om Næs
tved by og omegn eller generelt om 
danske samfundsforhold. De franske 
lærere fungerede på tilsvarende vis un
der deres ophold hos os. Dertil kom 
selvfølgelig alt hvad vi kunne over
komme af sight-seeing både i Frankrig 
og i Danmark.

Skal vi vurdere udbyttet har det for 
os som fransklærere været en særdeles 
effektiv efteruddannelse, først og frem
mest rent sprogligt, men også med hen
syn til ajourføring af vores kendskab til 
franske samfundsforhold, et emne, der 
er blevet opprioriteret i franskunder
visningen efter gymnasiereformen. Vo
res franske kolleger gav ligeledes ud
tryk for stor glæde ved udvekslingen. 
De så med en blanding af begejstring og 
relevant kritik på den danske undervis
ningsform. Vi kan derfor konkludere, 
at vi er meget glade for, at vi var blandt 
de heldige, som blev deltagere i lærer
udvekslingen Danmark-Alsace 1989 - 
og for vores elever var de franske gæ
ster et enestående supplement til 
franskundervisningen.
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To tendenser kan iagttages i efteruddannelsen af gymnasiets lærere: det 
tværfaglige indhold og et vist internationalt tilsnit; tingene hænger sam
men, og de studeres bedst på åstedet. Det gælder ikke mindst, når emnet 
er »Den franske Revolution«. To lærere, Henrik Højgaard og Jan Preis
ler, har i foråret deltaget i et tværfagligt kursus for historie-, fransk- og 
formningslærere i Paris:

Kursets ide var, at man i direkte kon
takt med de steder, hvor de dramatiske 
hændelser i sin tid fandt sted samt ved 
foredrag og diskussioner med såvel 
franske som danske eksperter på områ
det, fik udvidet kendskabet til revolu
tionen.

I 200-året for revolutionen har man i 
Frankrig sat alle sejl til for at markere 
begivenheden. Ved 100-års jubilæet i 
1889 rejste man Eiffeltårnet, og i år ind
vier man så »Den nye Triumfbue«, der 
er et spændende og flot bygningsværk, 
tegnet af den danske arkitekt J.O. 
Spreckelsen.

Kurset, der varede i 6 dage, var 
sprængfyldt med programpunkter. 
Først besøg på udstilling om »Den fran
ske revolution og Europa«, hvor også 
danske forhold blev belyst gennem bil
leder, som var udlånt fra danske sam
linger til denne lejlighed. Derefter stif
tede vi på flere andre udstillinger kend
skab til videnskabsmændenes arbejde i 
det tidsrum. Netop da indførte man jo 
faste enheder for mål og vægt, og gan
ske mange naturvidenskabelige opda
gelser blev gjort i den periode. Revolu
tionens billedkunst blev belyst ved be
søg på bl.a. Louvre, og tidens klæde
dragter kunne vi stifte bekendtskab 
med på en særudstilling om det emne. 
Ved rundtur i byen blev periodens arki
tektur og byggestil gjort til genstand for 
foredrag. Den nyeste historieforskning 
om revolutionen mødte vi i form af et 
glimrende foredrag (på fransk) på Sor- 
bonne-universitetet ved professor 
Francois Hincker.

Overalt i gadebilledet blev vi mindet 
om de igangværende jubilæumsfestlig
heder. Det er svært at finde en T-shirt, 
der ikke er overtrykt med revolutions

billeder, og selv kagerne i konditorens 
vindue er i tricolore-farver. Det hele 
kulminerer selvfølgelig omkring Fran- 
krig’s nationaldag den 14. juli, hvor Ba- 
stillen i Paris i 1789 blev erobret af en 
lille flok parisiske partisaner.

De indtryk og informationer vi fik på 
dette kursus, kan helt sikkert indarbej
des i undervisningen til glæde og ud
bytte for vores elever.



Gymnasiereformen ændrer mange ting, også når man forsøger at anskue 
tingene med elevernes øjne. Naturligvis vil vel principielt alt være nyt for 
eleverne, eftersom de aldrig har prøvet andet; men de er kommet med 
nogle forventninger til skolen. Lillian Simonsen forsøger at opridse situ
ationen.

Med gennemførelsen af gymnasierefor
men i 1988 ville der blive større mulig
hed for den enkelte elev for at sammen
sætte en eksamen med netop de fag, 
han eller hun havde behov for eller lyst 
til.

Det var det budskab, de nye elever 
modtog under vejledningen inden star
ten på gymnasiet.

Man skal være lidt forsigtig med at 
vurdere resultatet endnu, men det er 
sikkert, at den første årgang har været 

ude for nogle frustrationer i den forbin
delse. Kritikken rettes da mod gymna
siets lærere, som ikke kan have vejledt 
grundigt nok - og det er meget forstå
eligt.

Hvis tankerne i reformen skulle gen
nemføres konsekvent, ville det koste 
penge. Da der imidlertid ikke er så 
mange midler til rådighed, må det nød
vendigvis betyde nogle begrænsninger i 
elevernes frie valg.

Hvordan har eleverne så valgt? Ja, 



egentlig har de vel valgt med forsigtig
hed. Der er ikke råd til eksperimente- 
ren, for virkeligheden er jo, at langt de 
fleste elever ikke slutter deres uddan
nelse med studentereksamen. Derfor 
skal deres eksamen kunne bruges til no
get - og netop på dette felt har skuffel
sen hos eleverne vist sig kraftigst. Det 
har været vanskeligt at vælge det, der 
måske kunne bruges, for langf hen i 
skoleåret har ingen vidst hvilke krav de 
forskellige videregående uddannelser 
ville stille; der har verseret rygter om 
dette og hint, og skolens vejledning har 
været præget af dette forhold. Egentlig 
kan man godt forstå, at nogle elever har 
sagt: »Nu gider vi ikke være prøveklude 
mere!«

Et andet væsentligt punkt, hvor der i 
lang tid har hersket usikkerhed, er reg
lerne for, hvor mange hold, skolen 
kunne oprette, og hvilke bindinger til 
andre fag, der var knyttet til valget af 
det enkelte fag. Resultatet var, at en 
del elever efter at have valgt én gang 

måtte have mulighed for at vælge om, 
fordi ikke alle oplysninger om konsek
venserne af valgene var til rådighed i 
første omgang.

Når disse begyndervanskeligheder er 
nævnt, skal det dog også straks siges, at 
de fleste elever har kunnet vælge det/de 
højniveaufag, som de har haft behov 
for, og at så godt som ingen har været 
bragt i den situation, at de måtte vælge 
helt om, fordi slet ingen af de fag, de 
havde ønsket, kunne blive etableret.

Men hele viften af tilbudte fag er ikke 
med i elevernes valg. Begrænsningerne 
i form af bindinger mellem forskellige 
fag gør, at der i realiteten ikke bliver 
mange muligheder for utraditionelle 
valg. Det er da også tydeligt, at de kre
ative fag ikke har fået så stor tilslutning, 
hvilket i øvrigt også kan siges om nogle 
af de nye fag, f.eks. teknikfag, drama 
og idræt. Muligheden for at oprette 
disse »små« fag bliver imidlertid nok 
større, når der til næste år kan samles 
elever til dem fra 2 årgange.

D/I udmale Team
G AR IND FOR DIG

• Du får den tid, du behøver
• Du får svar på lån inden 24 timer
• Du får plejet dine penge efter din situation

Fl DiskontoBanken
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Der har i flere år i skolens årsskrift været omtale af byggeplaner på skolen; 
i år kan vi endelig se de første resultater. Frank Spoorendonk sætter i det 
følgende byggeriet i relation til reformernes ændrede krav til skolens fysi
ske rammer.

I det forløbne år har der været stor byg
geaktivitet i skolegården. 1. etape af en 
modernisering og renovering af Næs
tved Gymnasium: nye musiklokaler og 
øverum står nu klar til brug. Byggeakti
viteten, og dermed roderiet, bliver ikke 
mindre i det kommende skoleår. 2. eta
pe: omklædningsbygning og sportshal 
skal opføres i skolegården og på en del 
af græsarealet. Den daglige cykelpar
kering søges løst, sådan at tilkørsels- og 
flugtveje friholdes.

Tegninger over byggeriet er ophængt 
i aulaen ved DAT 2. De nye idrætsfaci
liteter forventes færdige sommeren 
1990.

Næstved Gymnasium tilpasses fysisk 
til de krav, der stilles til et moderne 
gymnasium. Det er spændende, at de 

nye bygninger netop kan være færdige 
samtidig med, at den nye gymnasiere
forms tilbud om musik på højt niveau 
og idræt på mellemniveau er sat igang.

Hvad sker der med den øvrige skole? 
Der er planlagt en hovedistandsættelse 
af aulaen og alle klasse- og faglokaler. 
Der tænkes indrettet studiemiljøer og 
læsepladser rundt omkring på balkonen 
og i tagetagen. Aulaen ønskes »grønne
re« med studie- og hyggehjørner, hvil
ket den mildt sagt ikke har i dag. Ende
lig sker der en modernisering af lærer
værelset og toiletfaciliteter på alle eta
ger. Hovedistandsættelsen er en større 
opgave og er planlagt at vare ca. 5 år 
med start sommer 1990.

Hav tålmodighed - Pas på din 
skole !



Skolen på tærsklen til 90’erne
Ganske som vort samfund er også vor skole i bestandig bevægelse og ud
vikling. Meninger brydes, nye idéer fødes - o g hvad der var god latin i går, 
er pludselig uden værdi i dag.

Her hvor vi er ved at gå ind i et nyt tiår, kan det være svært at se helt præ
cist, hvilken vej udviklingen vil tage, og hvad der vil ske med vor gymna
sieskole. Men alligevel ses visse tendenser dog stadig klarere, og de næste 
bidrag belyser nogle af de forhold, som i det forløbne år har været grun
digt debatteret, først og fremmest fordi man har betragtet dem som helt 
fundamentale i den nære udvikling.

Det første, som giver signal om kommende opgør med hævdvundne 
ledelsesprincipper, er formuleret af Niels Erik Hybholt:

Den 15. februar 1988 affyrede Stor
strøms Amt startskuddet til en debat 
om ledelsesstruktur, der skulle mobili
sere alle de kreative kræfter rundt om
kring på amtets gymnasier. Amtet øn
skede - som led i friamtsforsøget - at 
lægge op til en debat om en ændret le
delse på gymnasierne med det formål at 
styrke demokratiet, skolens relationer 
til det omgivende samfund og fælles
skabet om skolens dagligdag.

Udfordringen fra amtet blev taget op 
på de forskellige gymnasier, og det blev 
således begyndelsen til en lang række 
møder om, hvordan man forestillede 

sig en ændret/anderledes ledelse. De 
forskellige gymnasiers foreløbige for
slag blev fremlagt på et møde på Vor
dingborg Gymnasium den 24. januar 
1989, hvor amtet, Gymnasieskolernes 
Lærerforening, Rektorforeningen og 
Amtselevrådet var repræsenteret. Mø
det var særdeles frugtbart og gav for
nyet inspiration til det fortsatte arbejde 
på de respektive gymnasier.

Her på Næstved Gymnasium og HF 
har lærerråd og elevråd besluttet at ar
bejde videre med et forslag, som vi har 
valgt at kalde »udvalgsmodellen«. Det 
er fortsat tanken, at ansvaret for under-
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visning og eksamen ligger hos rektor; 
dertil føjer forslaget, at der etableres en 
styrelse for skolen, der varetager den 
overordnede administrative og økono
miske ledelse. Styrelsen tænkes sam
mensat af repræsentanter for amtet, lo
kalsamfundet, forældre, rektor, lærere, 
elever og TAP-er. Under styrelsen op
rettes et antal udvalg til varetagelse af 
de daglige arbejdsopgaver, f.eks. øko
nomiudvalg m.fl. Lærere og elever er 
repræsenteret i alle udvalgene, for
ældre og TAP-er er repræsenteret i 
nogle. Den daglige ledelse forestås af 
rektor sammen med inspektor og for- 
mændene for økonomiudvalg, pædago
gisk udvalg og kommunikationsudvalg. 
Råskitsen til »udvalgsmodellen« er nu 
færdig, men der er endnu en del juridi
ske problemer at løse, inden modellen 
igen forelægges lærer- og elevråd.

Arbejdet i forbindelse med ledelses
strukturforsøget har betydet, at vi i læ

rerrådet har kunnet konfrontere hinan
den med, hvordan vi hver især forestil
ler os en skole ledet. Der har været flere 
forskellige konkrete forslag, og debat
ten har til tider været heftig, men har 
samtidig betydet, at naturlige menings
forskelle er kommet frem og er blevet 
diskuteret. Alt i alt en frugtbar proces, 
der som et naturligt led omfattede et 
week-endophold på kursuscentret Ho
tel Nørrevang, hvor en række personer 
med indsigt i ledelsesspørgsmål fra det 
private erhvervsliv og den offentlige 
sektor gav os deres syn på moderne le
delse. Hvis »udvalgsmodellen« bliver 
virkeliggjort, er der ingen tvivl om, at 
det vil betyde en forøget mødeaktivitet 
for lærere og elever, men samtidig vil 
det også betyde større ansvarsfølelse 
for løsning af fælles opgaver og dermed 
et større engagement omkring hele sko
lens hverdag.
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Skolens fornemste opgave vil naturligvis fortsat være at give en god og 
kvalificerende undervisning til de elever, der har ønsket en sådan.

Gymnasieskolen har altid været kendt for at kunne løse sin opgave - 
men det har samtidig været hævdet om den, at den har isoleret sig i løsnin
gen af sin opgave og været meget lidt tilbøjelig til at ville engagere sig i den 
verden, der lå udenfor dens »egne vindeverrer«.

Men er det nu også en rigtig påstand? Bjørn Falck-Petersen er nok den, 
der i den sidste tid har beskæftiget sig mest med dette spørgsmål - her er 
hans bud på et svar:

I de senere års almindelige gymnasie- 
debat er der blevet et stadigt hyppigere 
fremført synspunkt, at gymnasiet skal 
»åbne sig mod det omgivende sam
fund«, vi skal blive mere udadvendte.

Nu er den moderne danske gymna
sieskole faktisk ikke længere en lukket 
»sort« skole, som middelalderens latin
skole var det, vi er kommet ud af elfen
benstårnet - og vi befinder os i øvrigt 
godt derved!

Når synspunktet alligevel stadig kan 
høres, skyldes det selvfølgelig, at man i 
denne debat om udadvendte aktiviteter 
er meget tilbøjelig til at focusere på de 
ekstraordinære aktiviteter og overse, at 
den moderne gymnasieskole allerede i 
sin »normale« struktur og undervisning 
i virkeligheden byder på mange »ud-af- 
huset«-aktiviteter som noget ganske 
selvfølgeligt og dagligdags. Vi sender 
eksempelvis nogle af vore elever på ud
landsrejser, for at de kan fordybe sig i 
særlige stofområder, og vi sender andre 
i virksomhedspraktik i forbindelse med 
bestemte fag. Vi benytter os flittigt af 
virksomhedsbesøg, ikke mindst ved 
den obligatoriske edb-undervisning, og 
vi er hyppige gæster på museer og ud
stillinger og i teatret. Et enkelt hold har 
i år deltaget i en stor banks »børsspil«, 
et andet hold har i en periode arbejdet 
intenst på forskellige kemiske laborato
rier.

Alle sådanne ting ligger i virkelighe
den i umiddelbar forlængelse af den ob
ligatoriske undervisning. Og det gør 
f.eks. også vores forårskoncert, hvor 
eleverne har mulighed for at vise, hvad 

de har fået ud af musikundervisningen. 
Både i år og sidste år var netop forårs
koncerterne gedigne succes’er, tilløbs
stykker som viste mange forældre, på
rørende og andre, hvad skolen også er.

Forårskoncert 
byder på Chess
Næstved Gymnasium spiller på mange strenge 
ved den traditionelle forårskoncert
Næstved Gymnasium spil
ler i bogstavligste forstand 
på mange strenge ved den 
traditionelle forårskon
cert .

Den finder i år sted ons
dag den 12. april kl. 19,30, 
og byder på mangt og me
get indenfor den musikal
ske genre.

Det er gymnasiets musik
lærere, der sammen med 
eleverne har sammensat et 
omfattende og afvekslende 
musikprogram for forårs
koncerten. Det er med ud
drag fra musical-succes’en

Chess, men det er også 
potpourri fra sidste års 
melodi grand prix.
Uddrag fra musical’en 
Chess opføres af elever fra 
den frivillige
musikundervisning, bistå
et af et 11-mands orkester, 
skolens kor og en danseg
ruppe.
Forårskoncerten varer om
kring to timer, men der
med er det ikke slut. Bag
efter fortsættes i kantinen 
med musik-café, hvor så
vel nuværende som gamle 
elever og forældre kan få 
en dans eller en snak.

På samme måde har vi søgt at »mo
dernisere« vore orienteringsmøder i 
det tidlige forår for eventuelle kom
mende elever og kursister, så de får et 
indtryk af os som en levende og tidssva
rende institution, og vi har kunnet 
glæde os over mange positive tilkende
givelser i den forbindelse.

Vor gymnasie- og hf-orientering blev 
i øvrigt netop i år suppleret med et ægte 
»ud-af-huset«-initiativ. Der blev i Næs
tved arrangeret en flerdages uddannel
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ses- og erhvervsorienteringsudstilling, 
rettet først og fremmest mod eleverne i 
folkeskolens afgangsklasser og med 
deltagelse af såvel enkeltinstitutioner 
som arbejdsmarkedsorganisationer. På 
denne messe, der havde fået navnet 
FREMTIDERNU, havde også Næs
tved Gymnasium & HF en »arbejdende 
stand«, hvor mange elever og lærere 
gjorde et godt stykke arbejde - ikke for 
på købmandsvis at »sælge« gymnasiet 
og det 2-årige hf-kursus til de unge, 
men for at komme dem i møde og give 
dem en saglig orientering dér, hvor de 
færdedes.

Et andet arrangement, der blev gen
nemført i marts måned, var nok lidt 
mere utraditionelt. Vi indbød i samar
bejde med to politiske partier, Social
demokratiet og Det konservative Fol
keparti, til et offentligt debatmøde om 
gymnasiet set i det dobbelte lys fra re
formens visioner og den økonomiske 
virkelighed. For at sikre den politiske 
dimension i mødet var to folketings
medlemmer, begge medlemmer af Fol
ketingets undervisningsudvalg, ind
budt til sammen med skolens repræsen
tanter at udgøre et panel.

Gymnasiet 
under debat
NÆSTVED - Hvordan op
leves gymnasiet i dag af 
brugerne, og hvad vil politi
kerne med det?
Sådan lyder emnet for et of

fentligt debatmøde, der i 
morgen klokken 19 er arran
geret af Næstved Gymnasium 
& HF i samarbejde med So
cialdemokratiet og Det kon
servative Folkeparti i Næs- 
tved-kredsen.

De to partiers »professionel
le« repræsentanter er hen
holdsvis Lone Møller og Eva 
Møller, begge medlemmer af 
Folketingets uddannelsesud
valg.

Deres svar på aftenens tema
tiske spørgsmål om gymnasi
ets fremtid, må! og midler 
ventes spændt, ikke mindst i 
lyset af den nyligt gennemfør
te gymnasiereform og den ak
tuelle økonomiske situation, 
hedder det i oplægget fra 
Næstved Gymnasium.

Som indledning til mødet gi
ver rektor Poul Hansen, elev 
May-Britt Diechmann Søren
sen og lærerrådsformand Kir
sten Kongstad Pedersen deres 
signalement af den fælles ar
bejdsplads og dens proble
mer.

Beklageligvis kom der ikke så mange 
deltagere, som vi havde håbet, men de, 
der kom, fik en fortræffelig aften ud af 

det, og det lærte os, at der er interesse 
for, hvad der foregår på byens gymnasi
um.

Som en optakt til mødet vovede vi os 
for første gang helt bevidst ud i den lo
kale ugepresse, idet vi simpelthen ved 
hjælp af sponsorstøtte i form af annon
cer fra en række af vore faste leveran
dører og handelspartnere købte os et 
antal sider i egnens største ugeavis. Her 
kunne læserne så under overskriften 
»Vi kigger indenfor på Næstved Gym
nasium & HF« finde et virksomheds
portræt, der viste os som den store og 
dynamiske arbejdsplads, vi også er.

Det er just ikke på denne måde, vi 
sædvanligvis henvender os til offentlig
heden, men portrætsiderne opfyldte 
deres formål: mange af byens borgere 
fik en frisk orientering om det lokale 
gymnasium og fik givetvis også ændret 
på deres opfattelse af os.

Et særligt felt inden for de udad
vendte aktiviteter kræver deres egen 
omtale. I de seneste år er begrebet 
»rekvireret undervisning« for alvor 
trængt ind i gymnasieverdenen, og 
navnlig nyder det de styrende og bevil
gende myndigheders bevågenhed. Filo
sofien bag idéen om at lade gymna
sierne tilbyde private og offentlige in
stitutioner og virksomheder kurser og 
anden bistand på bestilling er enkel og 
synes rigtig: gymnasierne har såvel i de 
ansattes faglige og pædagogiske viden 
og kunnen, som i faglokaler og facilite
ter i det hele taget, faktisk meget store 
ressourcer at øse af - eller for at sige det 
mere direkte: hvorfor skulle gymna
siets lærere ikke kunne undervise efter 
normal skoletid?

Også på Næstved Gymnasium & HF 
har vi søgt at tage udfordringen op, 
men det har ikke været let. Sidste år fik 
vi etableret et par aktiviteter, men når 
dette års resultater inden for den rekvi
rerede undervisning skal gøres op, må 
vi nok erkende, at de er beskedne - i 
hvert fald hvis de udelukkende måles i 
forhold til faktisk solgte »ud-af-huset«- 
undervisningsforløb. Vi må nok se i øj
nene, at vore kræfter ikke rigtigt har
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slået til her på det rent praktiske plan.
Til gengæld er vi nået videre på andre 

områder, først og fremmest på det or- 
ganisatorisk-planlæggende felt. Vi er 
blevet deltagere i et særdeles lovende 
samarbejde med Næstved Handelssko
le, Næstved Tekniske Skole, AMU- 
Center Vest- og Sydsjælland, VUC- 
Næstved og Arbejdsformidlingen i 
Næstved. Her er vi i gang med at ud
forme faste fælles regler for, hvorledes 
vi vil udbyde vore respektive kurser, og 
for hvorledes vi kan hjælpe og støtte 
hinanden, således at vore tilbud bliver 
endnu mere attraktive.

Det første praktiske resultat er ved at 
se dagens lys: en fællesbrochure for alle 
institutionerne, hvori det stærkt beto
nes over for interesserede, at de faktisk 
ved en enkelt henvendelse til én af os 
får stillet samtlige institutioners kapaci
tet til rådighed. Vi er frejdige nok til at 
påstå, at »sammen kan vi det hele«, og 
vi mener også at have fundet et andet 
godt »salgsargument«, nemlig en fælles 
og åben prispolitik med et prisniveau, 
der er i overensstemmelse med de lo
kale forhold.

På Næstved Gymnasium & HF ser vi 
med megen optimisme frem til at skulle 
deltage i dette lovende samarbejde - 
ikke mindst fordi vi jo, som alle andre, 
har set skræmmende eksempler fra an

dre egne af landet på, hvorledes de lo
kale uddannelsesinstitutioner nærmest 
bekriger hinanden for at opnå de stør
ste »markedsandele« inden for områ
derne med indtægtsdækket virksom
hed.

Så på sæt og vis har vi rimeligt god 
samvittighed, når talen falder på gym
nasiets forpligtelse til at engagere sig 
udadtil. Vi er også nu i den sidste tid før 
dette skoleårs afslutning i fuld gang 
med at forberede et par initiativer til 
næste år. Vi har f.eks. fået tilladelse til 
at gennemføre forsøgsundervisning 
med vore 3 sproglige 3.g-klasser, så de 
bl.a. bliver sendt i praktik umiddelbart 
efter den kommende juleferie for at af
prøve deres erhvervede sprogkundska
ber ude i »den virkelige verden«. Erfa
ringerne fra denne praktik vil givetvis 
hjælpe eleverne meget, når de skal 
træffe deres beslutning om valg af ud
dannelse og beskæftigelse efter endt 
gymnasieskolegang.

På et andet område er forberedel
serne også godt i gang; det drejer sig om 
tilbud til forældrene om forskellige stu
diekredse, der lægger sig tæt op ad de 
udlandsekskursioner, alle vore 3.-ele
ver skal på i efteråret.

Jo, vi tror nok, at vi skal få fod på det 
dér med det udadvendte!
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