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Forord
Det skoleår, vi nu kan se tilbage på, fik en flyvende start, idet vi allerede i 
august måned kunne fejre et markant dobbeltjubilæum: i 1993 fyldte vor 
skole som institution betragtet 50 år, og samtidig var det 40 år siden, sko
len flyttede ind i sine nye bygninger, hvor den stadig har til huse. 
Jubilæumsfestlighederne var omfattende og gik selvfølgelig ikke stille af. 
Der var officielle taler, der var optog igennem byen, der var en gigantfest, 
der var venskabelig kappestrid med byens øvrige skoler, der var musik og 
højt humør - der var kort sagt alt, hvad der hører sig til, når man fejrer, at 
man træder ind i ”de voksnes rækker”.
Og derefter kom så hverdagen igen!
Ikke at den har været uden festlige indslag - for så ville det ikke være vor 
skole! - men det er jo nok mere det daglige arbejde med dets mange udfor
dringer, med lektier og opgaver, med øvelser og studierejser, med admini
strative gøremål, med eksamenspres og nye pædagogiske opgaver - og først 
og fremmest med evig travlhed, som lige nu ved årets afslutning huskes 
bedst af de fleste.
På de følgende sider har vi samlet nogle indtryk af, hvad der har optaget os 
i det forløbne år - og for en dels vedkommende for så vidt stadig optager os. 
Vi håber, at det er lykkedes os at indfange de rigtige signaler fra vor fælles 
arbejdsplads, så læseren kan få et dækkende billede af den.
Efter den velfortjente sommerferie tager vi fat på en ny sæson, som både vil 
videreføre mange ting og byde på nye initiativer. I den anledning vil vi ger
ne byde velkommen til nye elever, kursister og forældre; vi glæder os til det 
fremtidige samarbejde og håber, at det bliver udbytterigt. Specielt til de 
netop nævnte grupper er der sidst i hæftet samlet en række nyttige oplys
ninger, der bør læses nøje.

Redaktionen.

DANMARKS 
PÆDAGOGISKE 

BIBLIOTEK
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Næstved Gymnasium & HF 1994 
- et forsøg på en status
Den 1. januar 1994 tiltrådte det nye 
amtsråd, og dermed var det i nogen grad 
nye mennesker, der nu skulle have det 
politiske ansvar for amtets daglige drift. 
1 et forsøg på at give de amtsrådsmed
lemmer, der skulle udgøre det nye 
udvalg for Undervisning, Kultur og 
Arbejdsmarkedsforhold, hvorunder de 
amtskommunale gymnasieskoler hører, 
de bedst tænkelige forudsætninger for at 
skaffe sig et aktuelt overblik over udval
gets arbejdsområder og arbejdsopgaver 
tog forvaltningen initiativ til udarbejdel
se af såkaldte opgavekataloger, der på 
samme tid. skulle være en slags status
rapport og en fortegnelse over de opga
ver, der trængte sig på.
Også på vor skole blev der fra mange 
sider lagt mange kræfter i at udarbejde 
dette opgavekatalog, og da det var fær
digt, havde vi i virkeligheden skabt et 
værdifuldt og meget anvendeligt instru
ment for vort eget interne arbejde med at 
beskrive og analysere vor institutions 
nutid og planlægge og prioritere for dens 
fremtid.
Redaktionen af dette års årsskrift har 
derfor fundet det helt naturligt på den 
ene side at udnytte det store arbejde, der 
således allerede var udført, og på den 
anden side at delagtiggøre en større 
kreds i dette arbejdes resultater.
Vi har derfor lagt opgavekataloget for 
vor skole til grund for de næste siders 
forsøg på at gøre status - hvor står Næs
tved Gymnasium & HF, landets største 
gymnasieskole, i 1994, og hvad er - set 
med vore øjne - vilkår og muligheder for 
os, der til daglig befolker denne mam
mutinstitution med det evige vokseværk? 
Hvad har vi allerede til rådighed, og 
hvad kunne vi ønske os til rådighed for 
stadig at kunne holde skruen i vandet og 
styre den rette kurs?
Det vil de næste sider handle om.
En lille bemærkning skal forudskikkes: 
skulle sproget synes lidt uens i de for
skellige afsnit, skyldes det ganske enkelt, 

at mange skribenter har ført pennen - 
men også det er vel i sidste ende et 
udtryk for, at vi er en stor og mangfoldig 
arbejdsplads.

Lad os først se på de fysiske rammer for 
alle aktiviteterne, skolens bygninger på 
Nygårdsvej, hvoraf de ældste og de fleste 
stammer fra 1953, som var året, da sko
len kunne fejre sin 10-års fødselsdag.
Dette afsnit skulle ikke gerne efterlade et 
alt for forstemmende indtryk af vor situ
ation, selv om det er kritisk, for selvføl
gelig fungerer skolen tilfredsstillende til 
daglig med de lokaliteter og faciliteter, 
der nu engang er til rådighed - men vi 
kommer ikke udenom, at der knytter sig 
problemer til de

Bygningsmæssige forhold
Den planløsning, som den oprindelige 
skolebygning var udtryk for med hoved
parten af undervisningslokalerne lig
gende i 2 etager omkring en central - og 
i øvrigt ganske pompøs - aula, passede 
godt til undervisningen i 1953, der var 
baseret på et antal klasser af ensartet 
størrelse, som stort set undervistes som 
samlede enheder skoleforløbet igennem. 
Men de næste årtiers ændrede pædago
giske signaler aktualiserede forholdsvis 
hurtigt kravet om bygningsmæssige 
ændringer. Disse indledtes allerede i 
60’erne som en følge af det nyindførte 
grengymnasiums krav om udbyggede 
faciliteter til en række fag og fulgtes op 
i 70’erne, hvor man skiftede den hidtidi
ge struktur som stamklassegymnasium 
ud med en ny som fagklassegymnasium 
og i øvrigt påbegyndte en række omfat
tende om- og tilbygninger, der kulmine
rede sidst i 80’erne og først i 90’erne 
med opførelsen af det store kompleks 
omkring musikhus og idrætshal.
Derved har man ganske vist skaffet sig 
et anseligt antal kvadratmeter at råde 
over - og i visse henseender skabt en
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standard over middel - men løbende 
strukturelle ændringer i det gymnasiale 
skolesystem som f.eks. indførelsen af hf- 
afdelingen med de mange tilvalgsfag, 
det allerede nævnte grendelte gymnasi
um og nu sidst dettes afløser, valggym
nasiet, har bevirket, at de fysiske ram
mer i dag er alt for snævre og på en ræk
ke områder uhensigtsmæssige.
Bortset fra opførelsen af henholdsvis 
musikhus og idrætshal (fuldført i hen
holdsvis 1989 og 1990) har de sidste 15 
års ændringer i bygningerne båret præg 
af at være ad hoc-løsninger, dikteret af 
akutte, ofte isolerede, pladsproblemer 
og foretaget uden at indgå som led i en 
overordnet og konsekvent planløsning. 
Dette har ofte ført til uhensigtsmæssige 
tilstande.
Nogle eksempler: For at give plads til 
nødvendige undervisningslokaler er bib
lioteket blevet henlagt til den fjerneste 
afkrog, den ellers ubenyttede loftsetage, 
og det benyttes derfor i alt for ringe 
udstrækning f.eks. ved elevers og kur
sisters arbejde med større skriftlige 
opgaver. Studievejledningen er ind

skrænket for at give plads til nødvendig 
udvidelse af administrationslokaler, og 
en tiltrængt udvidelse af lærerværelset, 
hvorunder det hidtidige lærerarbejds- 
værelse blev nedlagt, har bevirket, at en 
stor lærergruppe må tilbringe mellemti
mer i et afsidesliggende og ret interimi
stisk arbejdsrum.
Der mangler også steder, hvor eleverne 
kan arbejde uforstyrret, hvad enten det 
nu er i grupper i forbindelse med under
visningen, eller det er i deres mellemti
mer. De er stadig først og fremmest hen
vist til aulaen, der trods mange planer 
og forslag endnu henligger som et 
enormt allemandsland, en art trivslens 
og det uforpligtende samværs markeds
plads, men unægtelig med en noget beg
rænset brugsværdi set ud fra et under
visningssynspunkt. Alle større under
visningslokaler til almindelig brug er 
efterhånden blevet delt op i mindre, og 
vi har i dag kun et enkelt undervis
ningslokale, hvor vi kan samle mere end 
ca. 28 elever.
Til gengæld mangler vi i allerhøjeste 
grad mindre lokaler til brug for møder,
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konferencetimer m.v. Og hvor kan lærer
ne monstro finde plads til det forbere
delses- og rettearbejde, de nødvendigvis 
skal udføre? Faget idræt har på papiret 
plads nok, ikke mindst efter opførelsen 
af den moderne idrætshal, men sale og 
hal er anbragt uhensigtsmæssigt i for
hold til hinanden, og teorilokaler mang
ler i høj grad. Men værre stillet er dog 
det nye fag dramatik - det har ganske 
enkelt ikke noget eget lokale, men må 
klare sig med en foreløbig løsning, der 
dels ikke tilgodeser kravene til under
visningen, dels generer andre fag ved at 
lægge beslag på lokaliteter, der egentlig 
var tiltænkt en større kreds af fag.
Vedligeholdelsen af bygningerne må 
betegnes som forsømt. Det slider kraf
tigt på bygning og inventar, når mere 
end 1.000 mennesker har deres daglige 
færden på stedet.
Der blev ganske vist i 1986 udarbejdet 
en plan for renovering af skolen, der 
over en kort årrække (5-6 år) skulle gøre 
de fysiske rammer tidssvarende, men 

denne plan nåede kun at blive sat i 
gang, inden det nødvendige byggeri af 
musikhus og idrætshal lagde beslag på 
midlerne, og amtslige besparelser efter
følgende satte den i stå.
Den mest påtrængende opgave i dag er - 
set med vore øjne - derfor at få genopta
get den samlede overordnede renove
ringsplan, at få den ajourført - og så 
endelig se at få den gennemført!

Alle kender billedet af læreren, der står 
ved tavlen med en bog i den ene hånd og 
et stykke kridt i den anden, optaget af at 
undervise en samling håbefulde elever, 
der ligeledes er udstyret med diverse 
bøger. Men slet så forenklet kan man i 
dag ikke beskrive

Undervisningsmidler
Når man støder på begrebet skole, tæn
ker man vel først og fremmest på lektier 
og bøger.

at papir har det!
Kontormøbler

Kontormaskiner

Papirvarer 

Skolematerialer 

Aftørringsprodukter 

Datatilbehør
at papir
4700 Næstved 
Tel. 55 77 77 60
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Nu kan undervisning være så meget 
andet, men det er da rigtigt, at bøgerne 
udgør fundamentet for undervisningen, 
især i en eksamensskole, hvor indsatsen 
måles i antal sider læst stof, og hvor den 
afsluttende eksamen for langt de fleste 
fags vedkommende er utænkelig uden 
det boglige stof som grundlag.
Gør man sig den umage at møde op på 
skolen på den sidste eksamensdag om 
eftermiddagen, hvor den afsluttende 
bogaflevering finder sted, vil man opleve 
at se studenter og hfere køre op foran 
skolen og slæbe kufferter fulde af bøger 
indenfor. Det drejer sig om rigtigt man
ge bøger, og så er det kun en brøkdel af 
alle de bøger, de i de seneste to-tre år 
har haft i hænderne - og for en dels ved
kommende vel også læst i.
Der er to sider af denne sag. For det 
første repræsenterer disse bjerge af 
bøger en anselig sum penge, og for det 
andet er det et problem i sig selv at hol
de styr på denne enorme bogmasse. Det 
sidste først. Bogsamlingen bestyres af 
boginspektor, der som værktøj har en 

computer, hvori samtlige bøger er regi
streret. Registreringen er bygget op gen
nem de seneste år, og der er så meget 
kontrol over systemet, at det er muligt 
at fortælle, hvor hver enkelt bog befin
der sig på et vilkårligt tidspunkt. Samti
dig er det muligt at se, hvilke bøger den 
enkelte elev ligger inde med. Det sidste 
er vigtigt, for ganske vist har skolen et 
overskueligt antal klasser (38), men som 
en konsekvens af det gennemførte til
valgssystem, hvor hver elev selv vælger 
adskillige af sine fag, er der på skolen 
omkring 400 undervisningshold - med 
forskellige bøger!
Hvad angår den økonomiske side, er der 
naturligvis ikke ubegrænsede midler til 
rådighed. Hvert år afsættes 1 - PA mio. 
kr. til indkøb af undervisningsmidler; 
med ca. 1.000 elever svarer det altså til 
1.000-1.500 kr. pr. elev pr. år. For de 
penge kan der købes ca. 10 bøger.
Imidlertid er undervisningsmidler 
andet end bøger; meget af mest aktuelle 
stof præsenteres f.eks. mest hensigts
mæssigt i form af fotokopier.

AV-HUSET

Professionelt AV-udstyr • 55 7740 30
Salg, service og udlejning • Holsted Park 15 A-B - 4700 Næstved
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Dertil kommer udstyr til at formidle 
stoffet, bl.a. overhead-projektorer, bånd
optagere og videomaskiner, kort og 
plancher, for slet ikke at tale om edb
udstyr, der endnu ikke har nået den 
udbredelse i undervisningen, som sva
rer til brugen af dette medie i verden 
uden for skolen. Endelig stilles der store 
krav til laboratorieudstyr, måleappara
tur og kemikalier i de eksperimentelle 
fag. Der er derfor god grund til at tænke 
sig om en ekstra gang, før der investeres 
i dette eller hint.
På vores skole er ansvaret for indkøb af 
undervisningsmidler i bred forstand 
delegeret til de 22 større eller mindre 
faggrupper, der tillige har ansvaret for 
at koordinere brugen af bøger og for at 
vedligeholde apparatur og andre hjælpe
midler. Det system er indført for kort tid 
siden, og det synes at virke godt, fordi 
det sikrer mod fejlindkøb, bidrager til, 
at den eksisterende samling af under
visningsmaterialer udnyttes optimalt, 
og er en garanti for, at de kvalitative 
krav tilgodeses. Et par områder besty
res dog centralt. Det gælder AV-udstyr 
og kopieringsfaciliteter, der tilses og 
vedligeholdes af en inspektor, samt edb- 
udstyret, hvis pasning varetages af sko
lens datavejleder.
Alt er nu ikke rosenrødt. Selv om der 
bruges mange penge til undervisnings
midler, er situationen på en række 
områder utilfredsstillende.
For det første har bøger det med at blive 
slidt eller med at blive forældede, og de 
må derfor løbende udskiftes og supple
res. Det samme gælder laboratorieud
styr, hvor vi må erkende, at der ikke går 
mange år, før det er nedslidt eller er 
mere eller mindre forældet, hvis samlin
gen ikke hele tiden holdes ajour. Udvik
lingen går hurtigt, både inden for natur
videnskab og tilhørende teknologi. Ny 
viden stiller bestandigt krav om nyt 
apparatur, og skolen er vel først rigtig 
god, hvis undervisningen, både hvad 
angår indhold og hjælpemidler, er med 
helt fremme i denne udvikling.
For det andet - og det er nok så vigtigt - 
har Næstved Gymnasium & HF faktisk 

i en årrække fået mindre pr. elev pr. år 
(ca. 200,- kr. mindre) end amtets øvrige 
gymnasier! Dette er dog der rettet op på 
nu ved en omfordeling mellem amtets 
skoler.
Ganske vist har det totalt ”kun” drejet 
sig om ca. 1/4 mio. kr. om året, men det 
har i høj grad været penge, som vi har 
savnet i den daglige drift. Derfor må vi 
nok se i øjnene, at vi også i fremtiden må 
beflitte os på at ”udnytte ressourcerne 
maksimalt” - men så samtidig arbejde 
for, at bevillingerne om muligt forøges, 
og i hvert fald ikke går ned!

Det var så foreløbig rammerne og mid
lerne, lad os nu se lidt på det, de bruges 
til, nemlig

Undervisningen
Som den store skole Næstved Gymnasi
um & HF er, har den i hvert fald en for
del: der er mulighed for at udbyde et 
stort antal fag, sådan at valgfagsgymna
siets og hf-tilvalgssystemets muligheder 
udnyttes fuldt ud.
Enkelte mere specielle sprogfag som 
japansk, italiensk og oldgræsk udbydes 
ikke, ligesom manglende faciliteter 
umuliggør et fag som film- og tv-kund- 
skab, men ellers udbydes samtlige 
andre fag. Ikke alle fag oprettes, men 
det skyldes, at der er for få elever, der 
vælger dem. I alt er der som nævnt 
omkring 400 undervisningshold med 
forskellige elevsammensætninger, men i 
valgproceduren har hidtil mere end 99% 
af elevernes primære ønsker kunnet 
opfyldes.
Det har imidlertid sin pris at opfylde 
samtlige ønsker, idet nogle af holdene er 
ganske små, og det betyder, at andre 
hold bliver meget store eller er sam
læste, således at der både er hfere og 
gymnasieelever på samme hold. Det 
skaber i nogen grad problematiske for
hold både fagligt og pædagogisk.
De mange hold lægger tillige stort pres 
på faciliteterne. Langt de fleste lokaler 
har en belægningsprocent i nærheden af 
90, og det betyder, at fagklassesystemet 
(alle lokaler ”skræddersyede” til bestem
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te fag med hensyn til bestand af under
visningsmidler og indretning med lys og 
lyd) ikke altid kan virke optimalt. Det 
giver også problemer, når der af forskel
lige grunde skal flyttes eller byttes 
timer; hvis en klasse en dag ønsker en 
dobbelttime for at få forevist en film 
eller for at gennemføre en skriftlig 
prøve, er det ofte vanskeligt at finde et 
lokale, der kan huse klassen i begge 
timer. I nogen grad må timer skema
lægges fast i et ”fremmed” lokale, og 
værst står det, som tidligere nævnt, til 
med faget dramatik, der endnu ikke 
råder over et egentligt faglokale.
Den daglige undervisning fylder natur
ligvis mest i billedet af undervisningen 
på skolen, men der udfoldes tillige en 
lang række initiativer på forsøgs- og 
udviklingsområdet. I foråret 1993 
afsluttedes således et projekt om under
visningsdifferentiering i 2 klasser under 
medvirken af en halv snes lærere. Erfa
ringerne herfra - sammen med dem, der 
kommer på landsplan - søges løbende 
indarbejdet i den daglige undervisning. 
Lige så mange lærere har i det sidste år 
gennemført et projekt baseret på prin
cippet om åben dør, også kaldet super
vision. En konsulent har løbende fulgt 
arbejdet, og der har været afholdt en 
række kursusdage. En række arrange
menter om ny skrivepædagogik har 
været afholdt såvel for lærere som for 
elever, fordi evnen til skriftlig formule
ring har betydning for arbejdet i alle 
fag. Endelig har eleverne igennem flere 
år fået tilbudt kursus i eksamens
træning op til læseferien. Deltagerne 
har været meget tilfredse hermed, og i 
sidste omgang var der ikke plads til alle 
interesserede.
Planlægning og evaluering af undervis
ningen har i det sidste år været gen
stand for megen opmærksomhed. Sko
len har grebet sagen meget åbent an og 
efter aftale med alle berørte parter 
udarbejdet retningslinjer herfor, som 
præciserer, hvorledes de centrale 
bestemmelser skal tolkes lokalt. Erfa
ringerne er blevet evalueret i foråret 
1994, og der arbejdes videre med dette 
aspekt i det kommende skoleår.

Det er givetvis kendetegnende for sko
len, at dens størrelse gør omfattende og 
mere ambitiøse forsøg komplicerede. 
Mange af aktiviteterne foregår derfor 
ikke med de store armbevægelser, men 
har til gengæld konkret karakter og 
praktisk værdi.
En større opgave i det kommende sko
leår bliver dog en gruppe læreres igang
sætning af et norsk pædagogisk projekt 
AFEL, hvor eleven i højere grad har 
Ansvar For Fgen Læring. Projektets 
teori er nøje beskrevet, og de første posi
tive erfaringer foreligger allerede fra 
Norge.
Nu skal det prøves på danske forhold i 
Næstved, og initiativgruppen har allere
de afholdt en studiedag samt et åbent 
møde for alle amtets gymnasier med en 
norsk konsulent.
Ønskerne på området går såvel i økono
misk retning (flere midler til 
kurser/efteruddannelse/forsøgsvirksom- 
hed) som i uddannelsespolitisk retning: 
en meget stor skole, som skal leve op til 
et kompliceret valgsystem, kan kun 
vanskeligt iværksætte forsøg, der invol
verer mere end enkelte klasser/hold.

10



Elevernes og lærernes arbejdsdag er selv
følgelig først og fremmest optaget af den 
undervisning, vi ovenfor har søgt at give 
et indtryk af. Men i virkeligheden er det 
jo kun en del af skolens mange aktivite
ter, der er direkte knyttet til den egent
lige, skemalagte undervisning (selv om 
der naturligvis ikke kan være tvivl om, 
at det er den vigtigste del!) ■ men også 
uden for timerne sker der faktisk adskil
ligt:

Andre undervisningsaktiviteter
Her tænkes i praksis på to områder, 
nemlig frivillig undervisning og ekskur
sioner og studierejser.
Den frivillige undervisning, som skolen 
skal tilbyde, hviler på en mangeårig tra
dition, men på et par områder er der 
efter indførelsen af valggymnasiet - og 
samtidig med bygningen af idrætshal og 
musikhus - sket en udvikling. Faget 
musik har oplevet en opblomstring med 
mange interne arrangementer og sam
arbejdsprojekter med kor fra andre sko
ler, der ofte har karakter af udvekslings
projekter. Skolekomediearbejdet er en 
fast tradition, der i et samarbejde mel
lem fagene dramatik og musik har 
resulteret i en række store og succesrige 
opsætninger - eksempelvis ”Cabaret”, 
”West Side Story” og ”Pinafore” for nu 
at nævne nogle fra de senere år.
Der er dog grænser for vækst, også på 
dette område. Den økonomiske ramme 
har allerede i sidste budgetår været 
årsag til begrænset aktivitet, og de eksi
sterende muligheder for samarbejde 
med andre skoler er i flere tilfælde for
blevet uudnyttede.
Om det andet område kan man sige, at 
det altid har været almindeligt, at der i 
tilknytning til den almindelige under
visning har været arrangeret ekskur
sioner i en lang række fag. For det meste 
er det 1-dagsekskursioner til museer, 
teatre og virksomheder af mange slags, 
men flerdagsekskursioner kan også 
komme på tale.
Disse sidste har efterhånden udviklet 
sig til studierejser til udlandet i 2.g, som 
i øjeblikket er et fast led i skoleforløbet 

for alle gymnasieelever. Dertil kommer - 
mere sporadisk - stadig flerdagsekskur
sioner for 3.g's højniveauhold. De sene
ste 2 år har der været arrangeret en ny 
type udlandsrejser, der bygger på egent
lig personlig udveksling med elever fra 
en tilsvarende klasse i et andet land.
Den seneste ”trend” i de udadrettede 
aktiviteter er i det hele taget snævert 
knyttet til ønsket om at gøre undervis
ningen mere internationalt orienteret. 
For at styre udviklingen i en bæredygtig 
retning arbejder et internationalt 
udvalg for tiden med et koncept til sko
lens politik omkring internationalise
ring. Det må forudses, at skolen fortsat 
vil prioritere de små ekskursioner, der 
kan levendegøre den daglige undervis
ning. Derudover prioriteres i øjeblikket i 
det hele taget bestræbelserne for at fin
de et ståsted for skolen i det internatio
nale aspekt. Det kan let føre til et opgør 
med studierejser i traditionel form til 
fordel for en rejseaktivitet, der bringer 
eleverne i tættere kontakt med befolk
ningen i andre lande.
Bestræbelserne sigter mod at skabe 
klarhed om denne problemstilling i løbet 
af skoleåret 1994-95.

En af de funktioner, der udøves på sko
len, og som spiller en stadigt stigende 
rolle, ikke mindst i elevernes bevidsthed, 
er

Studievejledningen
Der er seks studievejledere til at betjene 
skolens mange elever og kursister. Stu
dievejledningen er placeret i aulaetagen 
med tre kontorer ved siden af skolens 
administration; selvom de tre kontorer 
giver gode arbejdsbetingelser, savnes 
der ofte samtalerum, så individuelle 
samtaler med elever og kursister kan 
foregå uforstyrret. Til at koordinere 
arbejdet mellem studievejlederne ind
byrdes og være fast kontaktperson til 
skolens ledelse blev der i dette skoleår 
udnævnt en ledende studievejleder. 
Studievejledningens formål er :
- at støtte eleverne så de får eksamen på 
normal tid med et godt resultat
- at hjælpe eleverne med at vælge de 
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rigtige" valgfag, d.v.s. valgfag som pas
ser til evner, interesser og efterfølgende 
uddannelse
- at informere eleverne om efterfølgende 
uddannelser og jobmuligheder, så de 
kan træffe de bedst mulige valg.
Desuden medvirker studievejlederne 
ved optagelse af hf-kursister.
Af særlige aktiviteter - udover den vej
ledning, enkelte elever, hold og klasser 
får som følge af formålsbeskrivelsen - 
skal fremhæves
- indskolingsprogram, som gennemføres 
i alle 1. klasser for at lette overgangen 
fra folkeskolen til gymnasiet/hf og skær
pe indarbejdelse af gode arbejdsvaner 
- orienteringsmøder om ungdomsuddan
nelserne - på folkeskolerne for elever, 
forældre og klasselærere i samarbejde 
med handelsskolen, teknisk skole og 
den lokale skole for sundhedsuddannel
ser. Her bliver alle ungdomsuddannel
serne præsenteret sagligt og ligevær
digt, og uden utidig konkurrence skoler
ne imellem om mulige ansøgere.
- samarbejde med en klinisk psykolog fra

Næstved Kommune. Psykologen har en 
ugentlig træffetid i en åben og anonym 
rådgivning, hvor eleverne frit kan hen
vende sig. Ordningen fungerer godt, og 
studievejlederne er glade for at kunne 
”henvise” til kvalificeret hjælp for elever 
med alvorlige personlige problemer. Det 
er meget vigtigt for en skole at have en 
velfungerende studievejledning, såvel af 
hensyn til skolens egne elever som af 
hensyn til forholdet til andre uddannel
sesinstitutioner, og skolen har en vel
fungerende studievejledning!

På samme vis som lærerne har deres råd 
og udvalg, har eleverne deres. Hvad der 
er disse organers kompetence og mulig
heder - og hvordan denne kompetence 
udnyttes - er beskrevet i den næste arti
kel, der derfor hedder

Elevrådsarbejdet
Elevrådet har efter bestemmelserne 
udtaleret over for skolens rektor og er 
altså et formelt styringsorgan parallelt 
med lærernes Pædagogiske Råd.

Axeltorv 10 • 4700 Næstved
Telefon 53 72 20 24 • Telefax 55 77 32 99
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De elever, der engagerer sig i elevråds
arbejdet, varetager således en meget 
vigtig funktion på skolen, og det er der
for lidt af et problem, at elevrådsarbej
det ikke prioriteres højere af eleverne 
generelt. Det har elevrådet søgt at imø
degå ved at nedsætte nogle underud
valg, som arbejder med at ændre elev

rådets ansigt udadtil også for at engage
re klasserepræsentanterne noget mere. 
For at støtte dette arbejde er der bl.a. 
blevet givet ”fri” til at holde nogle af de 
nødvendige møder i skoletiden, og der 
har i amtsligt regi været afholdt kurser 
for elevrådsmedlemmer, som deltagerne 
har lært meget af. Vi må imidlertid nok 
erkende, at det fortsat er svært at få 
elevrådsarbejdet til at fungere godt, og i 
det kommende skoleår vil ledelsen og 
lærerne sammen med elevrådet overve
je, hvordan arbejdet kan styrkes - uden 
at eleverne skal opleve, at lærerne over
tager styret. Skolen vil gerne prioritere 
elevrådsarbejdet højt.
Et af elevrådets projekter har været 
iværksættelsen af en lektiecafé, som 
også har fået midler til, at der kan være 
lærere til rådighed. Desværre er der 
mødt meget få elever op til denne lektie
hjælp, som på andre skoler ofte er en 
stor succes. Vi vil derfor ikke skrinlægge 
tanken, men tage den op tidligt i det nye 
skoleår og efter en rimelig indkøring 
vurdere, om eleverne på Næstved Gym
nasium ønsker at bruge dette tilbud.
En café med et mere socialt sigte er en 
fredagscafé, som blev startet første gang 
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i december 1993. Caféen har været en 
succes med underholdning af nogle af 
skolens bands, og lærere og elever synes 
at hygge sig i hinandens selskab.
I det hele taget spiller elevfesterne en 
stor rolle for elevernes trivsel på skolen, 
og arrangørerne lægger et stort arbejde 
i dem. Elevdeltagelsen er ofte god, 
omend den i år har været lidt svagere, 
formentlig fordi der har været ganske 
mange fester, startende med jubilæums
festen i august 1993, dernæst en idræts
fest og så to fester arrangeret af elevfor
eningen RUTH. Oven i dette har Næs
tved Gymnasium i foråret lagt hus til en 
fest for alle gymnasieeleverne i Stor
strøms Amt, som der var god tilslutning 
til også fra de andre gymnasier i amtet. 
Når hertil lægges de mange andre bevi
ser på elevudfoldelse bl.a. i form af de 
gentagne successer med skolekomedier, 
dramaforestillinger, forårskoncerter, 
musikaftener, udstillinger af elevarbej
der i billedkunst og revyer på 2.hferes 
og S.g’eres sidste skoledag, kan man 
glæde sig over, at gymnasiet ikke bare 

er bøger, men atter og atter fremviser 
musisk-kreative talenter. De må være 
til stor inspiration for nye udøvere og 
demonstrerer samtidig et potentiale, 
som vi skal blive bedre til at udnytte 
f.eks. også i de elevdemokratiske orga
ner.

Målt med en lokal alen er Næstved Gym
nasium & HF efterhånden blevet en tem
melig stor arbejdsplads, hvor mange 
mennesker henter til deres daglige brød - 
eller udøver deres kald, eller hvordan 
man nu foretrækker at udtrykke det.
Mange mennesker giver mange meninger 
- og mange meninger brydes! Ja, der er 
ovenikøbet en gammel vittighed, der for
tæller, at overalt, hvor der er 2 gymnasi
elærere samlet, er der 3 meninger om det 
hele!
Det ser ud til at passe meget godt hos os 
- hvor vi vel at mærke er ca. 100!
Hvordan vi klarer det til daglig, kan vi 
læse om i næste afsnit.
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Personaleforhold
Næstved Gymnasium er for tiden lan
dets største gymnasium. I skoleåret 
1993/94 har der været ansat 129 perso
ner, heraf 100 lærere incl. inspektorerne 
og rektor. Og efter sommerferien bliver 
vi endnu flere, idet der forventes ansat 
ca. 5 lærere til, fordi vi skal have en 
sproglig l.g mere end sidste år. Vi kan 
her glæde os over, at vi i modsætning til 
mange andre gymnasier har en rimeligt 
jævn aldersfordeling for lærerne på mel
lem 30 og 55 år, og med næsten lige 
mange mænd og kvinder.
Den 1. august starter 4 nye sproglige 
klasser, 6 nye matematiske klasser og 5 
nye hf klasser, som sammen med vores 
”gamle” gymnasie- og hf-klasser giver 
en skole på i alt 38 klasser! Det er man
ge - egentlig også for mange, for det 
betyder, at ikke bare eleverne, men også 
lærerne har svært ved at lære hinanden 
at kende på den personlige måde, som er 
en vigtig forudsætning for et godt skole- 
og undervisningsmiljø. De lærere, som 
har været ansat i mange år, oplever sko
len som væsentligt mere stresset end 
dengang, da den var mindre. Meget af 
skolens interne kommunikation må i 
dag nødvendigvis foregå skriftligt, og 
det føles nok - alt andet lige - mere uper
sonligt.
Flere og flere administrative opgaver 
lægges ud til skolerne, og den rådgiven
de funktion omkring studievejledning, 
specialundervisning, skolepsykolog 
o.s.v. har også gennemgået en stærk 
udvikling i de forløbne år. Derfor fylder 
administrationen meget, og intet tyder 
på, at det vil tage af i den kommende 
tid. Samtidig har skolen til løsning af de 
mange opgaver et stort antal udvalg 
nedsat af Pædagogisk Råd. Mange per
soner er således på den ene eller anden 
måde inddraget i den administrative 
side af skolens liv. Alt dette betyder, at 
kommunikationen på skolen er meget 
kompleks - og på grund af skolens 
størrelse så kompleks, at den hos gan
ske mange ligefrem virker fremmed- 
gørende. Det gys, som nye besøgende 
kan opleve, når de træder ind i skolens 
store aula og senere skal orientere sig i 

de kringlede gange, er på en vis måde 
ganske illustrerende for konditionerne 
på skolen. Derfor er arbejdet med den 
interne kommunikation og arbejdet mod 
en fællesskabsfølelse en meget stor og 
vanskelig opgave, som vi formentlig 
aldrig vil se afsluttet.
Trods dette opleves skolen af nye lærere 
eller besøgende, som en arbejdsplads 
med gode relationer mellem medarbej
derne, og det kan vi godt tillade os at 
være glade for, når betingelserne herfor 
nu engang ikke er de bedste.
For lærerne er en synligt demokratisk 
styring af skolen vigtig. De formelle 
organer er her Pædagogisk Råd og det 
lokale Samarbejdsudvalg. Pædagogisk 
Råd har alene rådgivende beføjelser 
over for rektor, mens samarbejdsudval
get er det organ, som formelt giver med
arbejderne indflydelse på og især 
medansvar for styringen af skolen. Det 
tidligere Lærerråd havde flere beføjel
ser, og det kan derfor ikke undre, at 
lærerne indimellem har en oplevelse af 
mangel på medbestemmelse, når Pæda
gogisk Råd kun er et rådgivende organ. 
Det er derfor en stadig opgave at give 
Pædagogisk Råd et meningsfyldt ind
hold.
Dette kan ske ved at opprioritere de 
pædagogiske drøftelser i rådet og styr
ke arbejdet i de af Pædagogisk Råd ned
satte udvalg. Det er en stadig proces og 
et stadigt vekselspil med skolens ledel
se. Blandt andet med henblik på en styr
kelse af dette arbejde skal lærere og 
ledelse i begyndelsen af september på et 
- beklageligvis meget kortvarigt - ophold 
på halvanden dag på Vallekilde Højsko
le arrangeret af Pædagogisk Udvalg. 
Efter oplæg fra udefra kommende fore
dragsholdere skal der under forskellige 
arbejdsformer bl.a. diskuteres spørgs
mål som ”undervisningskultur og pæda
gogiske målsætninger”, ”forholdet og 
samarbejdsrelationerne lærerne indbyr
des”, ”forholdet og samarbejdsrelatio
nerne mellem lærerne og ledelsen”, 
samt ”forholdet mellem institutionen og 
eleverne”. Med mellemrum er et sådant 
arrangement helt nødvendigt, for at det 
store antal lærere netop kan blive til en 
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fordel for skolen og danne baggrund for, 
at Næstved Gymnasium kan udvikle et 
spændende og dynamisk pædagogisk 
miljø.
Ved siden af dette større arrangement 
foregår der naturligvis den mere indivi
duelle efteruddannelse, som traditionelt 
især tager sigte på en nødvendig ajour
føring af lærernes faglige kunnen. Disse 
kurser medfører naturligvis et vist 
lærerfravær, som det ikke altid er 
muligt eller hensigtsmæssigt at kom
pensere for ved vikar. Det giver des
værre aflysning af timer, hvilket skolen 
er meget opmærksom på. I dette skol
eår har der yderligere været holdt en 
række både generelle og fagspecifikke 
edb-kurser for lærerne, kurser som også 
er helt nødvendige i en tid, hvor lærerne 
undertiden må se i øjnene, at på edb- 
området er de bagud for mange af ele
verne! - I de kommende år vil edb som 
værktøj i blandt andet skriveprocessen 
komme til at spille en meget stor rolle i 
den daglige undervisning, og det er 
måske et spørgsmål, om skolens 
maskinpark i løbet af få år er tilstræk
kelig til at dække behovet.
Foreløbig har der stået meget om byg
ningerne, om bøgerne, om eleverne og om 
lærerne - men altsammen set i forhold til 
det, der er - og skal være - vort ”hoved
produkt”, nemlig den pædagogisk for
svarlige og fagligt solidt forankrede 
undervisning, vi bestræber os på at tilby
de. Og det er der intet mærkeligt i - 
undervisning er det, vi kan, og det, vi 
skal! Men den behøver vel ikke nødven
digvis altid at foregå i timerne1? Og den 
behøver vel heller ikke altid at rette sig 
mod vore "egne" elever?
Det er noget af det, som det næste afsnit 
beskæftiger sig med. Vi har kaldt det

Udadvendte aktiviteter
Lærernes "ud-af-huset"-aktiviteter 
udgør et ret broget billede og har været 
præget af en vis udvikling, uden at der 
dog har været opstillet en egentlig mål
sætning herfor.
Enkelte lærere og mindre grupper af 
lærere har deltaget i :

- lærerudveksling eller "job-swop", hvor 
en dansk og en udenlandsk lærer går 
ind i hinandens skemaer i en vis perio
de.
- udstationering som gæstelærer i et 
fremmed land.
- udstationering i andre jobs eller funk
tioner, bl.a. i det private erhvervsliv, 
f.eks. inden for det såkaldte "Gymnasie- 
Industri-Projekt" (GIP).
Lærerne fra vor skole har været aktive 
på alle områder, men i betragtning af 
lærerkollegiets størrelse må man sige, 
at antallet af involverede lærere har 
været begrænset. Større interesse har 
der været for at deltage i efteruddannel
seskurser med et internationalt indhold, 
henlagt til udlandet - enten som delta
gere eller som kursusledere. Her skal 
nævnes, at skolen inden for rammerne 
af EU’s Lingua - projekt sammen med 
den lokale handelsskole, den lokale tek
niske skole og det lokale VUC har tilret
telagt og gennemført et 2 ugers efterud
dannelsesprojekt for skolernes tysk
lærere i det tidligere DDR.
En anden kategori af aktiviteter er "ind
tægtsdækket virksomhed" eller "rekvi
reret undervisning", d.v.s. salg af under
visning og anden bistand til virksomhe
der og institutioner uden for skolen.
Både lærernes fagforening : Gymnasie
skolernes Lærerforening og arbejdsgive
ren : Storstrøms amtskommune har 
støttet, at gymnasiets lærere tager 
andre opgaver op end den traditionelle 
undervisning med motiver som : åbning 
mod det omgivende samfund, beskæfti
gelsesfremmende aktiviteter samt kon
troversielle arbejdsgivertanker om selv
finansiering.
Der har på skolen været en begrænset 
interesse; men alligevel fremstår vi som 
en af de gymnasieskoler, der har haft 
succes på området. Det skyldes bl.a. et 
åbent og ærligt samarbejde i det organ 
der hedder "Næstved Uddannelses Ser
vice" (NUS).

Samarbejdsorganet har hidtil bestået 
af Næstved Handelsskole, Næstved Tek
niske Skole, AMU-Center Vest- og 
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Sydsjælland, VUC Næstved, AF Næs
tved og Næstved Gymnasium & HF. På 
det seneste er Skolen for Sundhedsud
dannelser blevet inddraget i samarbej
det.
Formålet er at hjælpe hinanden, uden at 
samarbejdet dog på nogen måde må hin
dre den enkelte institutions initiativer. 
Det tætte og åbne samarbejde har befri
et os for en lidet konstruktiv indbyrdes 
konkurrence - og har også på andre 
områder bragt skolerne tættere sam
men.
De opgaver, skolen aktivt har været 
involveret i, har bl.a. været sprogkurser, 
orienteringskurser om EU, edb-kurser, 
kommunikationskurser, forskellige 
læsetræningskurser og et kursus i eva
luering.
Det største projekt, vi har været med i, 
har været omskolingen af ca. 150 kom
munalt ansatte - fortrinsvis hjemme
hjælpere og andet plejepersonale - der i 
forbindelse med omfattende struk
turændringer i deres arbejde skulle gen
nemgå kurser i omstillingsteori, samar

bejdspsykologi og arbejdspladslære. 
Kursisterne var delt på 5 hold, der hver 
modtog 6 dages undervisning. Vi trak i 
nogen udstrækning på et par lærere fra 
AMU-Centret, ellers var planlægning og 
gennemførelse af kurset vor egen - og vi 
er i øvrigt blevet rost meget for vor ind
sats!
Prisen for dette kursusforløb andrager 
noget over 230.000,- kr., så det er klart 
vort hidtil største projekt.
Vi har altså ikke været uden en vis suc
ces - men det giver ingen grund til at 
hvile på laurbærrene. For tiden er der jo 
omfattende uddannelsesaktiviteter i 
gang overalt i samfundet inden for ram
merne af den nye arbejdsmarkedslov
givning, og også flere af NUS-deltagerne 
har i den forbindelse mange jern i ilden. 
Det gælder ikke os, og derved kunne 
man måske frygte, at vi er i fare for at 
blive agterudsejlet i vort institutions
samarbejde. I hvert fald rejser den ænd
rede situation helt klart spørgsmålet 
om, hvad der vil være naturlige fælles
opgaver i det fremtidige samarbejde, og 
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for at få et mere klart overblik over det
te forhold har vi i NUS bevilget os selv 
en kort tænkepause med henblik på at 
foretage de nødvendige justeringer.
Men også internt på skolen, i vor egen 
organisation, har vi brug for denne tæn
kepause, for man kan stadig formulere 
en lang række - indtil nu ubesvarede - 
spørgsmål, f.eks. om, hvorvidt indtjenin
gen ved den indtægtsdækkede virksom
hed skal indgå i lærernes årsnorm, altså 
i den yderste konsekvens være med til 
at skabe eller fastholde stillinger, eller 
om den skal være gulerod for engagere
de lærere, der ønsker sig et ”ekstra ben”. 
Hvad skolen agter at satse, såvel økono
misk som administrativt og organisato
risk, er heller ikke endeligt afklaret.
Så selv om vi har haft held til at udvik
le en "solid lille købmandsforretning", 
har vi faktisk indtil nu ikke helt evnet 
at finde ud af, hvad vi egentlig vil med 
den!
Der er dog enighed om, at skolens 
hovedformål stadig er undervisning af 
elever og kursister inden for rammerne 
af gymnasium og 2-årigt hf-kursus, og 
dette hovedformål skal selvfølgelig fast
holdes.

Noget af det nye i organisatorisk hen
seende, som er sket med skolen i de sid
ste år, er, at den som alle andre gym
nasieskoler har fået en bestyrelse.
Det er en nyskabelse, som fortjener at bli
ve omtalt:

Bestyrelsen
I lighed med andre gymnasieskoler i 
Danmark har Næstved Gymnasium en 
Skolebestyrelse bestående af repræsen
tanter fra amtsrådet, kommunerne i 
lokalområdet, lokal-interesser, forældre, 
elever og skolens personale. Rektor del
tager i bestyrelsesmøderne som tilfor
ordnet, men uden stemmeret. Lillian 
Kristensen, medlem af amtsrådet, er 
valgt til bestyrelsesformand, og de med
lemmer, der specielt skal dække lokal

interessen, er - blandt andet efter 
ønske fra eleverne - hentet fra de dele af 
samfundet, der skal aftage en meget 
stor del af vore studenter og hfere, nem
lig erhvervslivet og det videregående 
uddannelsessystem.
Bestyrelsen fastsætter efter indstilling 
fra rektor maximumtallet for elever i 
hver klasse, skolens udbud af fag, og 
fastlægger ferieplanen. Bestyrelsen er 
endvidere ansvarlig for skole-hjem 
samarbejdet og sociale opgaver, fastsæt
ter ordensregler, deltager i sager 
angående skolens bygninger og kan stil
le forslag til amtsrådet om bygningsfor
bedringer. Sidst men ikke mindst fast
sætter Bestyrelsen skolens budget efter 
indstilling fra rektor på baggrund af 
den økonomiske ramme, som er fastsat 
af amtsrådet.
Hidtil har det især været den anspænd
te budgetsituation, som har optaget 
bestyrelsen på møderne, men naturlig
vis fylder information til de eksterne 
medlemmer om skolens liv også meget. 
Afhængig af behov svinger mødehyppig
heden mellem 4 - 6 møder årligt.
Bestyrelsens kompetence er, som det vil 
være bekendt fra debatten i dagspres
sen, reelt temmelig lille, og det er måske 
også derfor, at forældreinteressen er lil
le ved bestyrelsesvalgene - i hvert fald 
hvis man skal dømme efter fremmødet 
til opstillingsmøderne. Trods en meget 
aktiv indsats fra bestyrelsen mødte kun 
en håndfuld ud af ca. 2000 potentielle 
forældre op ved opstillingsmødet i efte
råret 1993. Men det hører selvfølgelig 
med i billedet, at forældrekontakten til 
et gymnasium eller et hf-kursus på 
grund af elevernes alder er klart mindre 
end i folkeskolen.
Det fremmer heller ikke sagen, at 
Bestyrelsen på et af sine meget afgøren
de kompetenceområder, nemlig fastsæt
telsen af budgettet, har så dårlige 
arbejdsbetingelser på grund af forsinke
de, modstridende og upræcise rammeu
dmeldinger fra amtet. Budgettet spiller 
en fundamental rolle for skolens drift, 
herunder også for undervisningen og 
rammerne for den, og den amtslige 
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behandling af dette aspekt er frustre
rende for alle parter. Dette er så meget 
mere ærgerligt, som der generelt er et 
godt samarbejde med amtet.
Trods begrænsninger i handlefriheden 
viser Bestyrelsen stor interesse for sko
lens liv og har ydet engagerede bidrag 
til en øget indsats omkring planlægning 
og evaluering af undervisningen og en 
vis afklaring omkring ekskursioner og 
studierejser. Bestyrelsen har endvidere 
i dette skoleår taget initiativ til en serie 
forældrekurser, hvoraf dog kun en 
enkelt serie - forberedelse til rejser til 
Grækenland og Italien - fik tilslutning 
nok til at kunne gennemføres.
Erfaringerne med det gennemførte kur
sus har været særdeles positive, og de 3 
medvirkende lærere har fundet mødet 
med forældrene på kurset meget inspi
rerende. Alt tyder på, at kurser for 
forældrekredsen holdt i skolens regi og 
med overskuelige emner på et koncen
treret, gymnasialt niveau er noget, der 
bør arbejdes videre med. Overvejelserne 
om kurser i skoleåret 1994/95 bør derfor 
nok tages op i Bestyrelsen meget tidligt 
i det nye skoleår.
Skolens Bestyrelse er således en vigtig 
del af Næstved Gymnasium, som fortje
ner interesse fra den brugerside, som 
udgøres af forældrene, og skolen og dens 
ansatte kan glæde sig over gode relatio
ner til Bestyrelsen.

Er alt såre godt?
Den kritiske læser vil måske synes, at 
vores beskrivelse af skolen tegner et 
næsten rosenrødt billede, og at eventu
elle ulykker er ulykker, som kommer til 
os udefra.
Det ville være dejligt, hvis vi kunne sige, 
at således er det - men det kan vi ikke. 
Fra den almindelige debat er det sikkert 
velkendt, at skolen generelt - og også 
vores - står over for problemer, som 
afspejler et samfund, der har svært ved 
at forholde sig til værdinormer. Alene 
ordet "normer" skurrer fælt i manges 
ører, fordi det smager af "ensretning" og 
"disciplin" i negativ betydning. Derfor 

lister man ofte omkring emnet som kat
ten om den varme grød.
Men det er også velkendt, at mange 
unges mangel på normer får dem til at 
søge grænser og netop derved overskri
de grænser, som den ældre generation 
tager for givne. Samtidig er det en gene
ration, som bl.a. på grund af udviklin
gen, ikke mindst på det elektroniske 
medieområde, er blevet kaldt for "zap- 
per-generationen".
Dette betyder, at vi i dag står med en 
generation af unge, hvor mange har sti
gende vanskeligheder ved at fordybe sig 
og holde sig koncentreret om bogligt 
arbejde i længere tid ad gangen, at møde 
til tiden og henlægge f.eks. toiletbesøg 
til frikvartererne, at være velforberedte 
og arbejde i ro i timerne, at aflevere 
skriftligt arbejde til tiden og i det hele 
taget ikke forsømme arbejde eller frem
møde. Det er også unge, der på områder 
som f.eks. bygninger, inventar, bøger, 
almindelig oprydning o.s.v. i praksis er 
knap så hensynsfulde, som de er, når de 
mere teoretisk diskuterer lignende pro
blemer bl.a. i de tekster, som de læser i 
forbindelse med undervisningen.
På Næstved Gymnasium synes vi, at 
disse for en skole meget kedelige ten
denser er begyndt at vise sig så tydeligt, 
at vi i stedet for at forholde os passivt til 
dem og fortie dem, vil forholde os aktivt 
til dem. Det første skridt har bl.a. været 
gennem drøftelser i Pædagogisk Råd at 
erkende, at problemerne eksisterer, og 
her i årsskriftet nu at omtale, at alt ikke 
er såre godt, men at lærerne og eleverne 
har nogle fælles her-og-nu-problemer 
med hensyn til, hvordan man forholder 
sig til skolen som arbejdsplads i bred 
forstand.
Fra starten af det nye skoleår vil vi tage 
drøftelsen af disse problemer op med 
gymnasieeleverne og hf-kursisterne i 
klasserne og stille krav til hinanden: 
lærerne til eleverne, eleverne til lærer
ne, lærerne til lærerne og eleverne til 
eleverne.
Det vil vi gøre, både for at den almindeli
ge skoledag fortsat skal være menings
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fyldt, såvel for eleverne som for lærerne, 
men også for at skolen kan give sine 
elever en forpligtende holdning til det, 
man til enhver tid beskæftiger sig med. 
Det er nemlig det, som det omgivende 

samfund forventer af de elever og kur
sister, som vi dimitterer. Tager vi ikke 
denne opgave alvorligt, lader vi i virke
ligheden vores studenter og hf'ere i stik
ken.
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Uddrag af skolens dagbog
August 93
12.8.
Skolens 50-års-jubilæum.
Officiel højtidelighed i Idrætshallen med 
taler af Vagn Laursen (Undervisnings
ministeriet), Søren Busch (Storstrøms 
Amt), Henning Jensen (Næstved Kom
mune), Lillian Kristensen (bestyrelsen), 
Sille Capion (elevrådsformand) og Lilli
an Simonsen (lærer), der holdt den 
egentlige festtale. Desuden kantate ved 
musiklærerne og tidsbilleder ved elever 
og lærere i dramatik.
Start på et træplantningsprojekt, rundt 
om skolen på de grønne områder.
13.8.
Bygningens 40-års-jubilæum.
Jubilæumsoptog gennem byen med 
modtagelse af borgmesteren ved Rådhu
set og ”Trolden” og sportskonkurrencer 
på Axeltorv mellem vores elever og ele
ver fra Næstved Handelsskole, Næstved 
Tekniske Skole og Herlufsholm Skole. 
Jubilæumsfest i idrætshallen for gamle 
og nuværende elever, forældre og lære
re.

16.8. - 26.8.
Bob Stevenson (historie/geografi) fra 
Canada på job swop.

September 93 
10.9.
Idrætsdag for hele skolen med efterføl
gende fest.

13.9.
21 elever & 4 studievejledere deltager i 
en øvelsessejlads med Søværnets ”Fly
vefisken”, Næstved Kommunes adopti
onsskib.

29.9. - 30.9.
Besøg af ægypteren Mounir Bushra fra 
Kairo i flere klasser; information om 
”skralde-landsbyer” i Kairos omegn, 
hvor man indsamler og sorterer affald 
med henblik på genanvendelse.

Oktober 93
11.10.
Pædagogisk aften for lærerkollegiet om 
de større skriftlige opgaver.
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12.10.
Besøg af 12 japanske undervisere som er 
Næstved Kommunes gæster. De japan
ske gæster overværer undervisningen 
og bliver orienteret om de danske ung
domsuddannelser.

November 93
1.11.
Besøg af klasser fra Strassburg/
Mecklenburg hos 1.x

2.11.
Møde for lærere og kursister om HF’er- 
nes arbejdsvaner.

9.11.
Fællestimearrangement om amts- og 
kommunevalget d. 16.11. med repræ
sentanter for liste A, V, Z og F.

8.11. - 19.11.
Plancheudstilling i aulaen : ”Forfattere 

på flugt fra nazismen”, udlånt fra Det 
kgl. Bibliotek.
18.11.
Jelena Volkhovskaja fra Skt. Petersborg 
besøger skolens russiskhold.
26.11.
Pædagogisk møde med Knut Alfarnæs 
(det norske undervisningsministerium) 
om AFEL (Ansvar For Egen Læring).
30.11.
Pædagogisk aften for lærerkollegiet om 
faglig skrivning med Lotte Rienecker fra 
Københavns Universitet.

December 93
9.12.
Fællestimearrangement med den ameri
kanske musiker Marion N. Barker : En 
musikalsk rejse ind i Afro-Amerikansk 
musik fra Armstrong til Jackson.

13.12.
Skolens kor afholder sammen med kor
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fra Vordingborg Gymnasium julekon
cert i Skt. Mortens Kirke.
Januar 94
26.1.
Fællestimearrangement med rektor for 
Filmskolen, Poul Nesgaard.

Februar 94
Start på massiv efteruddannelse i edb 
for alle lærere : grundkurser, skrive
pædagogik, faglige kurser og inspirati
onskurser.

23.2.
Fællestimearrangement med forfatter 
og kriminalassistent Tove Nielsen om 
vold, incest m.v.

Marts 94
3.3.
Møde for lærerkollegiet om rekvireret 
undervisning og ”ud-af-huset”-aktivite- 
ter.

7.3. - 9.3.
Årets skolekomedie ”Pinafore” opføres 
ved 3 aftenforestillinger.

14.3. - 18.3.
2.g.’s rejseuge : 2a til London, 2b til 
Prag, 2c til Athen, 2t til Rom, 2u til 
Firenze, 2w til Tarragona, 2x til Istan
bul, 2y til Rom og 2z til Istanbul.

15.3.
Start på et forældrekursus om ”Den 
klassiske Verden” over 3 aftener ved 
skolens lærere.

18.3.
To lærere fra Estland besøger skolen.

21.3.-25.3.
Udvekslingsbesøg fra Chalon-sur-Saone 
af 26 elever og lærere.

24.3.
Forårskoncert i aulaen efterfulgt af 
musikcafé i kantinen.

25.3.
Tre lærere fra Island besøger skolen.
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April 94
6.4.
Elever fra skolens hold i erhvervsøkono
mi dyster med lokale virksomhedsledere 
- hvem er bedst til at drive en moderne 
virksomhed og tjene flest penge?
11.4. - 17.4.
1 .x på udvekslingsrejse til Tyskland.
12.4.
Pædagogisk eftermiddagsmøde for 
lærerkollegiet med Niels Thorsen fra 
Københavns Universitet om begrebet 
”kvalitetsudvikling”.

19.4.
Offentligt debatmøde om demokrati 
med Marcus Schmidt, lektor ved Han
delshøjskole Syd i Sønderborg, sammen 
med mferne Peder Sass og Helge Adam 
Møller.

Maj 94 
10.5.
Møde i Pædagogisk Råd om ”her og nu ” 
- problemer på skolen og forslag til 
løsning.

Torsdag den 7. april 1994

Næstved Tidende
De unge 
kan godt
ERHVERVS-økonomistude- 
rende fra Næstved Gymna
sium er godt rustet til at 
kaste sig ud i det pulserende 
forretningsliv.
Det beviste eleverne til fulde, 
da et af holdene vandt en af 
puljerne i kampen mod de 
garvede erhvervsledere i det 
professionelle virksomheds
spil "Spil-op".
Det kendte revisionsfirma 
Ernst & Young A/S fra Næs
tved vandt den anden pulje i 
en vellykket erhvervsdag på 
Næstved Gymnasium.

Erhvervsliv og elever fra Næstved 
Gymasium og HF dystede i går om, 
hvem der var bedst til at drive virk
somhed. Resultatet endte uafgjort 1- 
1. 10 hold i to grupper gjorde deres 
bedste for at score kassen i et virk
somhedsspil, som konsulentfirmaet 
Welcome Mangament har udviklet. I 
den ene pulje sejrede et hold 3G'er, 
mens revisorerene fra Ernst & Young 
forsvarede det pulveriserende 
erhvervslivs ære ved at vinde pulje 2. 
"Jeg er glad for elevernes gode resul
tater", sagde en stolt lærer i 
erhvervsøkonomi Steffen Bech efter 
spillet. Foto: Tine Løhr.
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FORFATTERE IÄ FLUGT FRA NAZISMEN

En plancheudstilling fra Det kongelige Bibliotek
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o

Arets dimittender

3a
Carsten Bentzen
Anne Mette Omø Carlsen 
Anne Birgitte Castberg 
Jesper Laybourn Christensen 
Heidi R. Christoffersen
Lise Elming
Jesper Gert Fagerlund 
Majken Fuglsang 
Karina Fønss
Sara Sindberg Gormsen 
Charlotte Green
Dorte Jeanette Hansen 
Elsebeth Gottlieb Hansen 
Henriette Hansen 
Lasse Hansen
Zenia Broch Høserich 
Jeanette Jensen
Maja Reinhold Jensen 
Dorthe Kristensen 
Ditte-Marie Krogh 
Anja Stampe Nielsen 
Betina Nielsen 
Lasse Lindholm Nielsen 
Mie van der Watt Pedersen 
Kenneth Møller Petersen 
Gitte-Siri Pugesgaard 
Marianne Løfgren Ring

3b
Minna Randløv Andersen 
Tommy Bredsted
Signe Bruun
Thomas Christensen 
Jakob Berre Eriksen
Heidi Storgaard Frandsen 
Mille Fyhr
Heidi Haslund
Marie Louise Hjorth 
Trine Hougaard
Sille Kyhn
Jakob Løkkegaard 
Ann Sofie Møller 
Christa Pia Steinmann 
Nielsen
Janne Lykke Nielsen 
Rikke Lenart Nielsen 
Thomas David Nielsen 
Pernille Møller Olsen 
Andreas Kofoed Pedersen 
Dorthe Agerlund Pedersen 
Heidi Pedersen
Martin Schack 
Trine Schnohr 
Helle Terp 
Pia Thaves 
Pernille Aviaja Troelsen

Andrea Vedsmand

3c
Tina Andersen
Maria Kierulf Bisgaard 
Anne Bruun
Rebecca Collier 
Maria Wulff Cramer 
Henrik R. S. Hansen 
Sisse L. Hansen 
Mie Hyllested 
Line Ulla Jensen 
Minna Anker Jensen 
Mikkel Johansen 
Tine Radich Johansen 
Bobby Johar 
Per Kennum
Ditte Marie Kjærgaard 
Laila Kristoffersen 
Christina Krogh 
Christina Lind Larsen 
Jens Barslund Mikkelsen 
Rikke Kümmel Nielsen 
Heidi Poulsen 
Susan Rasmussen 
William Schou 
Zirus Shirzad
Berit Sporring
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3t 
Kristina Lund Andersen 
Peter Buch Clausen 
Heidi Colding-Hansen 
Anders Dickow 
Andreas Dybdahl 
Stine Gustafsen 
Mads Hagen 
Jesper Hansen 
Lars J. Hauch 
Tine Hedegaard 
Jesper Radich Johansen 
Lars Kerstens 
Jonas Bach Knudsen 
Annette Højmann Larsen 
Niklas Steen Mikkelsen 
Michael Møller 
Charlotte Olsen 
Brian Olszak 
Sisse Olszak 
Maria Poulsen 
Casper Schroll 
Christel Wolff Urstad

3u 
Ann-Britt Andersen 
Birgitte Ask 
Jesper Lundgren Beck 
Christian Terp Essendrop 
Danielle Signe Jacobsen 
Susanne Jakobsen 
Heidi Jensen 
Jonas Meyer Jensen 
Peter Larsen 
Sune Bjørn Larsen 
Jesper Lovmand 
Karen Madsen 
Leise Marud Mortensen 
Jacob Sturich Nielsen 
Jakob Petersen 
Pernille Plambech 
Helle Schademan 
Kasper Spoorendonk 
Lotte Thernøe 
Jakob Bjørnholt Tjelum 
Mads Wolff

3w
Karen Ask
Rikke Arildsen Dunk 
Martin Gram 
Nicolai Hartmann 
Anne Sofie Skov Jensen 
Jacob Johan Jensen 
Marie Louise Jensen 
Lea Heidi Jørgensen 
Morten Keller 
Kasper Konow

Sidse Borum Smedegaard 
Kristensen
Toke Flint Larsen
Jonas Pedersen Lieberkind 
Erik Mawazo Madsen 
Kim Mikael Madsen 
Nikolaj Henrik Madsen 
Jesper Lind Nielsen 
Mia Fossing Nielsen 
Sanne Scheibel 
Simon Schou 
Morten Svare 
Jesper Würfel

3x
Andreas Andersen 
Lotte Andersen 
Rikke Broholm 
Jacob Valby Bøgeblad 
Sille Capion
Brian Christiansen 
Finn Christiansen 
Lars Green Dali 
Cathrine J. W. Kahrs 
Søren Klausen 
Karsten Schack Larsen 
Rene Larsen 
Rene Mieszczak 
Rikke Mieszczak 
Annemarie Nielsen 
Michael Sjelle Nielsen 
Mona Nielsen 
Brian Pedersen 
Jacob Pedersen
Tobias Bering Petersen 
Sine Stage
Janne L. A. Birkegaard 
Sørensen
Rasmus Sørensen 
Camilla Wennicke

3y
Søren Winther Andersen 
Rasmus Arnold
Erik Bjørsted 
Stanley Brøns 
Eva Juliette Egemark Clau
sen
Jesper Rønning Dalby 
Mette Egede 
Mie Hansen
Niels Hansen
Betina Bjørn Jakobsen 
Karina Bjørn Jakobsen 
Kristian Bergholdt Jensen 
Thomas Just Jensen 
Annette Sø Madsen 
Katja Præst Mikkelsen 
Heidi Nielsen

Morten Nielsen
Charlotte Klinker Petersen 
Mette Gillberg Petersen 
Hans Thonke 
Jakub Warszawski 
Uffe Wassmann 
Kris Ømann 
3z
Lars Bergqvist
Line Dieckmann Christiansen 
Evals Gruevski
Ester Thordis Palsdottir 
Gustavsson
Allan Hansen 
Kristian Haven 
Malene Borcher Hærstedt 
Finn Janning
Sirisuporn Jarmonthavat 
Signe Bruun Jelsgaard 
Michael Jensen
Helene Friborg Jepsen 
Martin Jespersen 
Malene Kofoed-Hansen 
Lars Larsen 
Carsten Møller 
Rikke Dam Nielsen 
Thomas Olsen
Jesper Packert Pedersen 
Søren Pedersen
Anja Cathrine Røngaard 
Rikke Bostrup Skou 
Niels Stagegaard 
Henrik Westerlin

2j
Trine Fischer Albrechtsen 
Christian Christensen 
Eva Christensen 
Lone Christoffersen
Birgitte Falck-Petersen 
Helle Hangaard
Camilla Espenhain Hansen 
Jakob Knudsen 
Peter Larsen 
Nina Madsen
Christina Mortensen 
Johan Engbo Mortensen 
Kathrine Muusmann 
Gert Frank Nielsen 
Heidi Nielsen 
Jeanet Odsbøl 
Alex Petersen 
Thomas Petersen 
Siw Stephensen

2k
Michael Fagerlund 
Andersen
Ina Majbritt Hansen
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Leif Brian Jensen 
Christina Top 
Rasmus Mansø 
Eske Mørch 
Line Hammer Nonboe 
Vibeke Schou Pedersen 
Mette Petersen
Rikke Petersen
Marianne Rasmussen
Lena Schack
Line Lykke Skovhus
Heidi Søgaard

2p
Susanne Andersen 
Christina Corneliussen 
Lena Eskildsen
Rune Green
Kristian Bjerre Harting 
Helle Hirshals
Christina Jakobsen
Karina D. Jensen
Kresten Koch
Christina Gram Larsen 
Jacob Ly diker
Patricia Mac Keever
Heidi Anette Mainz
Rikke Neessen
Anja Manby Pedersen 
Christina Charlotte 
Rasmussen
Maryam Nadimi Rastegar 
Michael Remontiussen 
Merete Stockfleth

2q
Hans Andersen
Karen Sofie Nymann Ander
sen
Charlotte Boye
Mette Christensen
Rikke Sindal Christensen 
Sine Bjerre Christensen 
Camilla Rømer Elin
Maria Jung Yoo Frederiksen 
Anne-Dorthe Mortensen 
Karina Hjørlunde Nielsen 
Tina Lundstrøm Nielsen 
Christina Petersen
Sonja Christina Rasmussen 
Maria Skytt
Carsten Klamer Stampe 
Rikke Mørkeberg Sørensen 
Bettina Troest

2r
Martin Andersen 
Jørgen Andreasen

Desiree Borg Burmeister 
Janne Christiansen 
Mia Christiansen 
Anja Eliasen 
Aase Hansen 
Charlotte Højer 
Kristina Worm Jensen 
Camilla Kahrs 
Mai Britt Karle

Bettina Malmberg 
Kathe Heidi Nielsen 
Sandra Lund Nielsen 
Thuren Bo Nielsen 
Christa Alving Pedersen 
Lonny Pedersen 
Katrine Herfort Schou 
Mie Snebøl 
Jesper Stauner
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Når det 
gælder 
undervisningsmidler 
så er det

Langes Bog&idé
Torvestræde 13 • 4700 Næstved 

Telefon 53 72 01 16 • Telefax 53 72 13 35
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Praktiske oplysninger
Skolens telefoner
Kontoret
Rektor 
Inspektorer

Studievejlederne 
Lærerværelse 
Pedeller 
Boginspektor

5372-0676

5372-8286
5372-5849
5373-6697
5372-9158

Ringetider
Start og slut for undervisningen markeres ved ringning således:

1. lekt. 8.05 - 8.50 5. lekt. 12.00 - 12.45
2. lekt. 8.55 - 9.40 6. lekt. 12.50 - 13.35
3. lekt. 9.50 - 10.35 7. lekt. 13.45 - 14.30
4. lekt. 10.45 - 11.30 8. lekt. 14.35 - 15.20

Morgensamling finder sted mellem 2. og 3. lektion (9.40 - 9.50) 
Spisepausen er i tiden 11.30 - 12.00

Ferier og fridage i skoleåret 1994-95
(alle nævnte dage medregnes) 
Sommerferie: mandag 20. juni - fredag 5. august 94
Efterårsferie: mandag 17. oktober - fredag 21. oktober 94
Juleferie: torsdag 22. december 94 - fredag 6. januar 95
Vinterferie: mandag 13. februar - fredag 17. februar 95
Påskeferie: mandag 10. april - tirsdag 18. april 95
St. Bededag: fredag 12. april 95
Kr. Himmelfartsdag: torsdag 25. maj 95
Pinseferie: mandag 5. juni 95
Sommerferie: mandag 26. juni 95 -

Skolebusordning
For elever, der anvender offentlige transportmidler med ankomst til/afgang fra 
Næstved Station, er der mulighed for befordring mellem skolen og stationen. Bus
serne afventer om morgenen de forskellige togs og rutebilers ankomst til stationen 
og ankommer til skolen umiddelbart inden 1. time. De kører igen til stationen efter 
6. time (13.40) og efter 7. time (14.35).
Skolebusserne må ikke benyttes af elever, der ikke er i besiddelse af kort til jern- 
bane/oplandsbusser, og af sidstnævnte ikke af elever, der benytter ruterne 78, 79 og 
82 ad Præstøvej samt rute 70 ad Vordingborgvej.

Befordringsgodtgørelse
Gymnasieelever/HF-kursister kan ansøge om tilskud til befordring mellem hjem og 
skole - for hele året eller for bestemte fastlagte perioder. Generelt gælder, at man 
selv skal betale 190,- kr om måneden.
Under særlige omstændigheder kan der ydes refusion af udgifter til befordring med 
eget køretøj, men også her skal man selv betale de første 190,- kr pr. måned. I 
tilfælde af sygdom eller invaliditet ydes der vederlagsfri befordring. Ansøgnings
skema og detaljeret vejledning fås på skolens kontor.
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Elevfordeling
Ved starten af skoleåret 1994/95 vil eleverne fordele sig således på linier og klasse
trin (i parentes fordeling af drenge/piger):

3.g 3 spr. klasser med 81 elever (17/64)
6 mat. klasser med 150 elever (74/76)

2.g 3 spr. klasser med 75 elever (13/62)
6 mat. klasser med 159 elever (85/74)

l.g 4 spr. klasser med 107 elever (24/83)
6 mat. klasser med 155 elever (78/77)

2.HF 5 klasser med
l.HF 5 klasser med
I alt 38 klasser med

121 elever (48/73)
137 elever (46/91) 
985 elever (385/600)

Program for 1. skoleuge
l.g. + l.hf.

to. 11. august kl. 8.05
-13.35

ma. 8. august kl.9.00 
kl. 9.30

Alle møder i aulaen. Velkomst.
Velkomst i klassen. Udlevering af skema m.v. Orien
teringsløb i bygningen.

kl.11.30 Fælles frokost i klasselokalet. Skolen sørger for fro
kost, der skal altså ikke medbringes madpakke.

kl.12.15
-13.35

Præsentation af hinanden. Udarbejdelse af 
collage om klassen.

ti. 9. august kl. 8.05
-13.35

Skrivekursus med dansklæreren. I en pause folke
dans. Udlevering af bøger.

on. 10. august kl. 8.05 ""]
-13.35 'L Dobbelttimer i seks forskellige fag.

fr. 12. august kl. 8.05
-13.35

Undervisning efter skemaet, med en klasselærertime 
indlagt

2.g. + 3.g. + 2.hf

ma. 8. august kl.10.45 Alle møder i klasselokale.
Velkomst.
Udlevering af skema m.v.

kl.11.30 
kl. 12.00 
- 13.35

Frokost
En dobbelttime

ti. 9. august kl. 8.05 Undervisning efter normalskemaet starter.
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Efterårets arrangementer
Til orientering for skolens nye elever og disses forældre vil vi nævne, hvilke arran
gementer der vil blive gennemført i det første semester:

Introduktionsdagenes 1. del indeholder starten på skriftligt basiskursus uge 32
Sproglig test for nye elever med henblik på støtteforanstaltninger uge 33 - 34
Grundkursus i edb starter i klasserne i uge 34
Studievejledningens indskolingsprogram om bl.a. studie- og 
notatteknik uge 34 - 36
Introduktionsdagenes 2. del (2 halve dage) uge 35

(onsdag og torsdag)
Idrætsdag med lærer-/elevfest uge 35 

(fredag)
Diskussionsdag om undervisningsmiljøet på NG uge 36 

(fredag)
Skriftligt basiskursus fortsætter i klasserne fra uge 36
Forældreaften i l.g-klasser uge 41
Studiekredse for forældre uge 44 - 49
Skolekomedie uge 46

eller 47
Forældrekonsultationer efter 1. karaktergivning uge 50
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