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Forord
Det er aldrig let på forholdsvis 
beskeden plads at skulle sam
menfatte indtrykkene fra et helt, 
langt arbejdsår på en institution 
med en størrelse som vores.
Ikke alene er vi mange menne
sker samlet til daglig i vort store 
hus, men vi er også mange 
levende mennesker samlet, og 
dermed har vi også mange 
meninger og synspunkter samlet 
- og hvorfor skulle så mange 
meninger og synspunkter uden 
videre og i alle tilfælde kunne for
liges netop hos os?
Dermed være ikke sagt, at vi er 
"et hus splidagtigt med sig selv", 
ingenlunde, sådan opfatter vi slet 
ikke os selv, men at vi er "en tum
leplads for tanker" og for mange 
og forskelligartede initiativer, 
har man vist svært ved at bestri
de.
Derfor bliver et tilbageblik på et 
år hos os altid et kalejdoskop af 
brogede indtryk på mange fron
ter - noget lykkedes, andet ikke, 
noget var populært, andet ikke, 
noget kunne vi blive enige om og 
andet ikke.
Men vi var i fart, og der skete 
noget, og det er vel stadig, uanset 

hvilke mere eller mindre eviggyl
dige nye trends tidens profeter 
formulerer, noget der betyder 
noget for et hus, der rummer 
levende mennesker og danner 
rammen om deres daglige færd
en.
Uden at klage kan vi vel nok sige, 
at skolens dagligdag af mange 
årsager ikke er uden problemer - 
og måske navnlig efterhånden 
ikke er blevet uden problemer.
Nogle af de problemer kan man 
læse om på de næste sider.
Men vi har da som regel heldet - 
eller talentet - til at løse proble
merne og komme i havn, safe and 
sound.
Sådan er det nu gået endnu 
engang, og vi kan derfor endnu 
engang kaste blikket bagud og 
prøve at plukke en buket af ind
tryk og erindringer - for 54. gang 
for nu at være helt præcis.
De næste sider skulle gerne præ
sentere nogle af de tanker og 
temaer, der har optaget os på 
Næstved Gymnasium & HF i det 
forløbne år.
Forhåbentlig har vi valgt de rig
tige!
Redaktionen
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Blandt de mennesker, som til daglig færdes i vort store hus, vil der nok være 
mange meninger om, hvad der er værd at huske fra det skoleår, der nu er 
ved at blive historie - men her er i hvert fald

Et blik i bakspejlet
Skoleåret 1996/97 begyndte onsdag 
den 7. august 1996 med de efter
hånden sædvanlige "indskolingsak
tiviteter", men også med at fejre 6 
25-års jubilarer i lærerkollegiet: lek
torerne Birte Andersen, Niels 
Bruun, Bjørn Falck-Petersen, Peder 
Flansmose, Grethe Larsen og Jan 
Preisler.
Ved skoleårets start havde skolen 
852 elever og kursister, nemlig 300 
drenge og 552 piger. De fordelte sig 
således på de forskellige klassetrin: 
3g: 213 (89 drenge og 124 piger = 4 
sproglige og 6 matematiske klasser) 
2g: 216 (72 drenge og 144 piger = 4 
sproglige og 5 matematiske klasser) 
lg: 230 (82 drenge og 148 piger = 4 
sproglige og 5 matematiske klasser) 
2hf: 84 (26 drenge og 58 piger = 4 
klasser)
lhf: 109 (31 drenge og 78 piger = 4 
klasser).
Den mest radikale ændring, der var 
sket i løbet af sommerferien, var 
utvivlsomt, at skolen nu var blevet 
totalt røgfri, d.v.s. at rygerne her
efter var henvist til enten at dyrke 
deres hobby i fri luft eller i et af to 
specielt indrettede rum, ét for lære
re og ét for elever.
I øvrigt bød august måned på de 
obligatoriske sygeeksaminer, på 
opstart af en såkaldt "lektiecafé", 
der bl.a., når det var muligt, blev 
henlagt til den nye faste "hultime" 
om onsdagen, og på de første ud-af- 
huset-aktiviteter, idet nogle af mu
sikholdene deltog i Suså Festivalen. 
Musik var der også for dem, der blev 

hjemme: torsdag den 22. august var 
der fællestimearrangement, der for
mede sig som en minikoncert med 
indføring i og musik af impressioni
stiske komponister: Mogens Wenzel 
Andreasen, kendt fra bl.a. TV's Kon
trapunktudsendelser, fortalte om 
Satie og Debussy, medens pianisten 
Susanne Gerner som illustration 
spillede små klaverstykker af 
Debussy og sære småstykker af 
Satie. Musikken til Debussys Lege
tøjsæsken blev præsenteret, og skue
spilleren Katja Miehe-Renard for
talte, hvad der skete, medens 
musikken spillede.
Studievejlederne tog fat i de nye 
klasser, medens dansklærerne gen
nemførte en "screening" af de nye 
elever for at teste deres stave- og 
læsefærdigheder. Ledelsen forelag
de en nyt udspil til skolens igang
værende målsætningsdebat, den 
såkaldte KUBUS-model, som man 
kan læse mere om senere her i bla
det, blev præsenteret første gang for 
skolens lærere, eleverne foretog valg 
af klasserepræsentanter, og måne
den sluttedes af med en idrætsdag 
med efterfølgende fest.
September måned bød på årets 
første længere skolerejse: 2 biologi
høj niveauhold vovede sig til Lange
land med deres lærere.
På musikfronten gik man videre 
med endnu et fællestimearrange
ment: Koncert med Pierre Dørge og 
The New Jungle Orchestra. Endvi
dere åbnede eleverne den første 
Café Cosmos, medens musikfolket
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gennemførte et TOHAFIKA-arran- 
gement.
3 drama-hold forstærket med 4 
musik-elever gennemførte på Axel- 
torv en meget succesfyldt offentlig 
eventyrforestilling for et særdeles 
ungdommeligt publikum: børn fra 
byens småbørnsinstitutioner.
Kursus gennemførtes for de første 
lærere i KUBUS-modellens anven
delse, og der blev holdt orienterings
møde for skolevejledere og klasse
lærere fra folkeskolen. Medens ly 
og deres tysklærer fik et klassebe
søg fra gymnasiet i Strasburg i det 
tidligere Østtyskland, blev vores 
udenlandske gæsteelever sendt på 
intensivt danskkursus, arrangeret 
af Næstved Handelsskole, og i øvrigt 
blev såvel de som deres danske 
værtsfamilier inviteret til oriente
ringsmøde på skolen.
Nogle vil sikkert mene, at oktober 
måneds største oplevelse var efter
årsferien, medens andre hæftede sig 
mere ved, at det var måneden, hvor 
geografi-elever og -lærere rejste til 
Kulien, og hvor 1.klasserne begynd
te på deres hytteture til Ladbyhus - 
og nogle skal nok have syntes, at 
årets første RUTH-fest var det mest 
bemærkelsesværdige.
Skolekomediegruppen samledes, og 
de første pædagogiske besøg hos 
vore lærerkandidater fandt sted.
For lærerne bød måneden i øvrigt på 
et pædagogisk tilbud: et fyraf
tensmøde om bloktimer med ind
kaldte specialister fra Tornbjerg 
Gymnasium på Fyn, og for eleverne 
var der et stort erhvervsoriente
ringsarrangement: besøg af den 
såkaldte UddannelsesKaravane, et 
team af repræsentanter fra 
erhvervslivet, der gæster forskellige 
skoler og taler med afgangselever
ne.

Der var et fællestimearrangement 
om Elvis Presley ved Shaun Niel
sen, og 2 musik-højniveauhold og 
deres lærere rejste på studietur til 
Prag.
Efter efterårsferien genoptoges den 
meget benyttede åbne og anonyme 
psykologiske rådgivning for vore 
elever. På en bestemt tid hver uge 
kan de træffe skolepsykolog Randi 
Andersen fra Pædagogisk Psykolo
gisk Rådgivning ved Næstved kom
mune og frit tale med hende om alt, 
hvad der måtte trykke.
Ligeledes efter efterårsferien påbe
gyndtes det såkaldte "Brobygnings"- 
fbrløb, hvor et antal folkeskoleelever 
besøgte skolen i et 4-ugers forløb og 
blev undervist i forskellige fag med 
henblik på at afklare deres fremtidi
ge uddannelsesønsker.
November huskes nok bl.a. for 
årets første karaktergivning med 
efterfølgende lærerforsamlingsmø
der.
Skolen fik udskiftet sin kopimaski
nepark til lærerne, og der var også 
en pædagogisk dag til dem om Klas
serumskultur, hvor man både trak 
på egne og udefra kommende kræf
ter (Inge Heise repræsenterede 
sidstnævnte kategori).
Skrivekurserne for 1.klasserne gik 
deres gang, og det samme gjorde 
blokdagene, altså undervisningsda
ge, hvor skemaet blev brudt op, så 
man havde et bestemt fag i helt op 
til 4 timer i sammenhæng.
Der blev afholdt forældrekonsultati
oner for elever i 1. og 2.g efter den 
første karaktergivning.
Og så fik skolen besøg af årets første 
såkaldte I-landsfrivillige, Hari Don- 
gol, 26 år og fra Kathmandu i Nepal. 
Han var ansat ved amtets projekt 
Grønt amt, men fungerede også som 
gæstelærer på gymnasierne.

4



KUBUS-proj ektet var efterhånden 
nået dertil, at et første hold lærere 
blev sendt på internatkursus i Kar
rebæksminde.
Medens koret blev hjemme og holdt 
en kor-weekend på skolen, havde 
mange andre klasser og hold travlt 
med at tage på ekskursion - de fleste 
til nære mål som Næstved (!), 
København, Roskilde eller Risø, 
men 2b og deres tysklærer tog over 
vandet og gæstede Rostock.
Fra den selskabelige front kan 
berettes, at fagene engelsk, fransk 
og spansk, som havde fået nyindret
tet deres arbejdsværelse, inviterede 
til reception og besigtigelse.
I december var skolens dygtige 
musikelever med ved julekoncerter
ne i Set. Mortens og Holme-Olstrup 
kirker.
I en hultime opførte elever fra sko
lens dramahold med succes Ingen
ting er som det ser ud til, medens 
andre elever valgte at repræsentere 
skolen ved diverse sportsstævner.
Lærerne fik tilbudt endnu et fyraf
tensmøde, denne gang om Mundt
lighed.
la og lu rejste til Rostock og nød fri
heden, medens alle 3.g'erne sled 
bravt i det hjemme med den såkaldt 
større skriftlige opgave, en eksa
mensopgave, som skal afleveres 
senest 7 døgn efter, at den præcise 
opgavetitel er modtaget.
Da der ved 3.g'ernes opgaveskriv
ning frigjordes noget lokalekapaci
tet i en hel undervisningsuge, var 
første omgang af årets introdukti
onsundervisning for folkeskoleele
ver, der overvejede gymnasiet/hf 
som en mulighed og gerne ville 
prøve disse skoleformer, henlagt til 
opgaveugen.
Og med lærernes julefrokost, 
RUTHs juleshow og skolens almin

delige juleafslutning i aulaen blev 
der så sat punktum for 1996!
Januar 1997 indledtes med den 
glade nyhed, at det atter var muligt 
at betræde aulagulvet efter tilende
bragt renovering.
Der brugtes megen tid på oriente
ring om elevers og kursisters mulig
heder i forbindelse med deres valg 
af valgfag og tilvalgsvalg i det vide
re skoleforløb, og der blev i denne 
forbindelse afholdt orienteringsmø
de for interesserede forældre.
Skolens åbent-hus-arrangement, 
det såkaldte januarmøde, hvor alle 
interesserede orienteres bredt om 
de undervisningstilbud, vore uddan
nelser indeholder, krævede ligeledes 
en hel del ressourcer, men forløb 
også godt.
Et antal af vore elever stillede op til 
den årlige Georg Mohr-konkurren- 
ce, en udfordrende konkurrence for 
kommende matematikere, og en 
enkelt var til For-Olympiade i fysik. 
Det blev 2hfernes tur til at skrive 
større skriftlig opgave, og deres fra
vær fra skolen benyttedes til anden 
omgang af introduktionsundervis
ningen for folkeskoleelever - nu var 
der jo plads!
I februar var der - foruden den med 
længsel ventede vinterferie - også 
terminsprøver, fysik-projekter for 
2.g, fællestimearrangement om rus
gifte, specielt narkotika, skolekome
die, STORM-møde (d.v.s. studieori
enterende møde vedr. forhold i det 
videregående uddannelsessystem) 
samt studietur til Berlin for tysk- 
højniveauholdet og deres lærer også 
RUTH-fest - så året korteste måned 
var slet ikke så hurtigt overstået.
Også marts måned kunne lokke 
med en ferie, nemlig påskeferien. 
Men inden vi nåede den, skulle vi 
igennem bl.a. karaktergivning og 
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lærerforsamlingsmøder, evakue
ringsøvelse, også kaldet brandøvel
se, samt deltagelse i et antal stæv
ner for vore kor og vore sportsfolk. 
Apropos sportsfolk så opnåede vores 
3.g./2.hf-drengehold i volleyball en 
ærefuld delt 3. plads i Vejle ved 
Gymnasieskolernes Volleyballturne- 
ring.
Den årlige eksamenstræning for ele
ver, der føler, at de "ikke er så gode 
til at gå til eksamen", startede op, 
medens kulturen fik sit, ved at 15 af 
vore klasser var i BIO Næstved til 
en særforestilling, hvor de så Frøken 
Smillas fornemmelse for sne, og ved 
at vi tog imod aulaudstilling fra Den 
rejsende Højskole om deres aktivite
ter i Mozambique.
Af besøg havde vi bl.a. en faglig visit 
i It og ly af Poul Hjorth fra Dan
marks Tekniske Universitet, stu
dent fra skolen årgang 74. Desuden 
modtog 3TY og 3FRB og 2qfrB besøg 
af gæstelærere fra Vestsjællands 
Handelshøjskoleafdeling i Slagelse.
Og så kommer vi endelig til 2.g-stu- 
dierejserne, der bragte elever og 
lærere bort til de fjerneste kroge af 
verden: 2a og 2u var i Tunesien, 2b i 
Beijing i Kina, 2c, 2w og 2y i Rom, 
2d i Skotland, 2t i Istanbul og 2x i 
Firenze.
April måned indledtes med et 
større fællestimearrangement om 
Skolekultur, hvorved i denne sam
menhæng skulle forstås samspillet 
mellem lærere og elever og mellem 
elever indbyrdes, såvel i skolens 
dagligdag som ved alle de aktivite
ter, der ligger uden for undervisnin
gen. Arrangementet, der var todelt - 
først plenum i aulaen, dernæst 2- 
klassers diskussioner i lokalerne - 
var ønsket af og tilrettelagt af Elev
rådet.
Der var stadig gang i ekskursioner

ne blandt de rejselystne, og ikke 
mindst København og Rostock måt
te holde for som rejsemål.
4 elever fra skolens erhvervsøkono
mihold tog bl.a. til København. Det 
var for at deltage i noget så fint som 
landsfinalen i European Business 
Game, en krævende international 
iværksætterkonkurrence for unge, 
der læser økonomi - men det kan der 
læses meget mere om senere i bla
det.
Forbindelserne til Tyskland blev 
yderligere styrket: ly med tysk
lærer rejste på genvisit til Stras
burg, og lu og deres tysklærer fik 
udvekslingsbesøg fra Hamburg.
Et andet nyt ansigt dukkede også op 
på skolen: Lindiwe Patience Dlami
ni fra Sydafrika besøgte skolen i en 
14-dages job swop-periode.
Sidst på måneden aflagde lu så gen
visit hos deres tyske bekendte i 
Hamburg.
På skolen afholdtes den traditionel
le forårskoncert, og medens studie
vejlederne gav afgangsklasserne de 
sidste gode råd med på vejen, arbej
dede andre energisk med eksamens
træningen - og andre igen med at få 
de sidste mangler med skriftlige 
arbejder ud af verden.
Det andet arrangement om Skole
kultur løb af stabelen - og så blev det 
Bededagsferie.
Med indgangen i maj måned meldte 
den årlige sot eksamensfeberen sig, 
og alt udviklede sig til det planmæs
sige rod, vi kender fra hvert år. Hen
holdsvis 2. maj og 7. maj havde 2.hf 
og 3.g sidste skoledag, og dermed 
endte året!

Skulle nogen mangle dette eller hint 
i ovenstående, bedes der om tilgivel
se fra
Den gamle Redacteur
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Vor skoles vigtigste opgave er og vil - selvfølgelig - altid være at levere en 
gymnasial undervisning af høj kvalitet. Men hvad det er, kan der være del
te meninger om. Herom skriver ledende inspektor Jørgen Hansen:

Undervisningen er vigtig 
- hvordan har den det?
Enhver ved, at der findes god under
visning - og dårlig undervisning. 
Man husker sin egen skoletid, hvor 
man holdt meget af nogle fag og 
hadede andre; ofte var holdningen 
til faget bestemt af den person, der 
underviste i det. Eller man kan blot 
slå op i avisen, hvor der næsten dag
lig er indlæg om folkeskolen, om 
gymnasiet, om seminarierne, om 
universiteterne. Alle har tilsynela
dende en mening om undervisning 
og tror at kunne fastslå, hvad der er 
godt og skidt.
Lærere er tilbøjelige til at give ele
verne skylden: "De er uinteressere
de, de er ligeglade, de er uansvarli
ge". Eleverne har let ved at begrun
de miseren med lærernes manglen
de evner: "De er kedelige, de kan 
ikke lære fra sig, de fornyer sig ikke, 
vi forstår ikke, hvad de siger, de 
interesserer sig ikke for os som 
mennesker". - Og med guddommelig 
visdom kan man jo nok vove den 
påstand, at sandheden vel ligger et 
sted midt imellem.
Lad os forsigtigt prøve at antyde 
nogle kriterier for god undervisning. 
Man kunne sige, at en undervisning 
er god, når en elevgruppe og en 
lærer sammen beskæftiger sig med 
et stofområde på en sådan måde, at 
eleverne erhverver sig nogle færdig
heder, tilegner sig noget viden, 
erkender en smule af omverdenen 
og deres egen rolle i denne omver
den.

I al undervisning er der et moment 
af lærerens overgivelse af viden og 
erfaring til eleverne, men samtidig 
et moment af elevernes åbenhed 
over for denne viden og erfaring. 
Det hele vil være til ingen nytte - 
uanset hvor megen faglig viden en 
lærer har at øse af - hvis eleverne 
ikke er modtagelige for denne viden. 
Dilemmaet i gymnasiet af i dag er, 
at der klart eksisterer et svælg mel
lem på den ene side lærerne med 
deres faglige viden (og deres selvfor
ståelse som formidlere af denne 
viden) og på den anden side elever
ne med deres fravær af parathed til 
at modtage den faglige viden på 
lærernes præmisser.

Hvad kan der gøres ved det?
Spørgsmålet er vanskeligt at besva
re i kort form, men det er et pro
blem, som skolen er meget optaget 
af, og der gøres over en bred front 
forsøg på at finde veje til en ny måde 
at undervise på.
"Ny pædagogik" er et nøgleord i 
dagens skoledebat. Det betyder, at 
der også må være noget, der hedder 
gammel (eller traditionel eller 
forældet) pædagogik. Ordet "pæda
gogik" er græsk og betyder 'det at 
føre (lede) en dreng', oprindelig i 
meget kontant betydning 'at ledsage 
drengen på hans vej til skole', siden 
1700-tallet, da interessen for opdra
gelse satte ind, i en overført betyd
ning 'at vejlede drengen, at undervi
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se og opdrage ham'. En pædagog er 
således en underviser og en opdra
ger - vi ser her bort fra, at ordet i 
nutidig betydning specielt betegner 
en medarbejder i børneinstitutioner. 
Gymnasiet havde i tidligere perio
der alene den funktion at forberede 
eleverne til de videregående uddan
nelser, hvilket éntydigt satte målet 
at meddele eleverne mest mulig 
viden, og så var det elevernes opga
ve at modtage denne viden. Elever
ne skulle tankes op, så de var godt 
rustet til universitetsstudierne. I 
pædagogisk debat tales der her pole
misk om 'tankpasserpædagogik'.
Tiderne har ændret sig. I gymnasie
lovens formålsparagraf hedder det: 
"Gymnasieskolen giver i tilknytning 
til grundskolens 9. klassetrin i et tre
årigt forløb en fortsat almendannen- 
de undervisning, som tillige giver 
det fornødne grundlag for videre
gående studier." I hf-loven hedder 
det i samme forbindelse: "Kursus til 
højere forberedelseseksamen er en 
almen og studie forberedende uddan
nelse for voksne og unge." Det vig
tigste er altså det almendannende, 
og det studieforberedende er et 
sekundært mål. Ganske vist har 
gymnasieskolen altid haft et bredt 
sigte (formålsparagraffen har eksi
steret i næsten uændret formule
ring siden gymnasieloven fra 1903), 
men elevgruppen har ændret sig. 
Hvor studenterne for blot 40 år 
siden udgjorde bare 5% af en 
årgang, er det nu 50% af en årgang, 
der gennemfører gymnasium eller 
hf, og en betragtelig del af disse ele
ver har ingen intentioner om senere 
universitetsstudier.
For en meget stor del af vore elever 
er det studieforberedende aspekt 
slet ikke relevant.

Det er måske også velanbragt i den
ne sammenhæng at spørge sig selv, 
hvilken nytte eleverne vil have af en 
stor fond af viden, der om 5-10 år for 
størstedelens vedkommende er 
forældet. Samfundets hastige udvik
ling synes at tilsige, at eleverne vil 
være meget bedre tjent med at 
udvikle strategier, der gør det 
muligt for dem hele tiden at tilegne 
sig ny viden, med et slagord fra den 
pædagogiske debat "at lære at 
lære".

Kompetence contra viden
Her er vi ved det centrale i den 
aktuelle debat. Der burde nu rette
ligt stå kompetence og viden, for det 
er en misforståelse, at de nye pæda
gogiske tanker skulle kaste vrag på 
viden. Det er fortsat vigtigt at tileg
ne sig nogle færdigheder, fx sprog
færdighed mundtligt og skriftligt, og 
både på modersmålet og på 2-3 
fremmedsprog. Det er fortsat vigtigt 
at kunne talbehandling og regnereg
ler som paratviden. Det er fortsat 
vigtigt at beherske en teknik, der 
gør det muligt at skelne mellem 
væsentligt og uvæsentligt i en tekst 
eller en TV-udsendelse. Det er fort
sat vigtigt at tilegne sig elementær 
viden om det samfund, man er en 
del af - og i den globale landsby 
egentlig også om mange af de 
omkringliggende samfund. Det er 
fortsat vigtigt at have kendskab til 
historiske forløb og sammenhænge. 
Der er kort sagt meget, der fortsat 
er vigtigt.
Hvad i alverden består det nye så i? 
- Ja, groft sagt, at eleverne gør sig 
bevidst, hvad det betyder at tilegne 
sig viden, hvor og på hvilke betin
gelser indlæring foregår (såkaldt
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metakognitiv viden), hvordan og til 
hvilket formål den enkelte udvikler 
en indlæringsstrategi, der sikrer et 
heldigt udfald af eget arbejde. Man 
kan sige det mere provokerende: 
eleverne skal acceptere, at ind
læring er deres eget ansvar og hand
le derefter på en hensigtsmæssig 
måde. At tro på, hvad læreren siger, 
og kopiere hans viden var tidligere 
en elevdyd. Nu bør eleven snarere 
selv kunne afgøre, hvad der i en 
given sammenhæng er nyttigt at 
lære, hvordan den viden bedst skaf
fes, og hvordan den gøres brugbar i 
en større sammenhæng.
Arbejdsformerne må naturligvis 
efter sådanne ideer være anderledes 
end den traditionelle lærerstyrede 
undervisning, i mindre grad klasse
undervisning og mere selvstændigt 
arbejde individuelt eller i smågrup
per, hvor udgangspunktet er kon
struktivistiske eller induktive prin
cipper, dvs. principper, hvor elever
ne ikke føres ved hånden, men selv 
tager stilling. Til et fysikforsøg får 
eleverne fx ikke udleveret en vejled
ning på kogebogsmanér, som de sla
visk skal følge, men en beskrivelse 
med nogle muligheder, som de må 
tage stilling til for derefter at 
afgøre, hvad de skal undersøge og 
hvordan det kunne gøres. I frem
medsprogsundervisning har det 
været norm at præsentere en sprog
lig regel, som derefter indøves X 
antal gange. Efter det induktive 
princip præsenteres eleverne for et 
antal teksteksempler og må ved 
egne undersøgelser selv udforme 
den grammatiske regel.
På Næstved Gymnasium & HF har 
der allerede i en tre-årig periode 
været arbejdet meget med klasse
rumskulturen, med evaluering af 

undervisningen og med lærersamar
bejdet omkring en given klasse. 
Både på lærerniveau og på elevni
veau er undervisningsmiljøet i de 
enkelte klasser blevet behandlet og 
der er udarbejdet strategier til at 
forbedre undervisning og arbejdsfor
mer. Omkring hver stamklasse har 
der været oprettet lærergrupper, der 
har været ansvarlige for koordine
ring af og samarbejde mellem de for
skellige fag.
I samme periode har skolen gen
nemført forsøg med nye pædagogi
ske ideer, der netop bygger på ana
lyse af klasserumskulturen, evalue
ring af undervisningen og integre
ring af fagene gennem lærersamar
bejde. Det er sket på forsøgsbasis 
med støtte fra Undervisningsmini
steriet. I to udvalgte klasser er der 
således arbejdet efter principperne i 
det norske AFEL-koncept (Ansvar 
For Egen Læring), suppleret med 
ideer fra det australske PEEL-pro- 
jekt (Project for Enhancing Effecti
ve Learning). Forsøget er tilende
bragt, men har både i forsøgsperio
den og nu efter sin afslutning haft 
nyttig afsmittende virkning på 
undervisningen i skolens øvrige 
klasser.
Det sidste år har en stor del af 
lærerne gennemført kursus i en pro
jektstyringsmodel, der betegnes 
Kubus-modellen, og i 6 klasser har 
der været gennemført de første for
løb med Kubus-styrede projekter / 
gruppearbej der.
De sidste to år har skolens hold i 
erhvervsøkonomi deltaget i udadret
tede iværksætterprojekter, der er 
gennemført efter Kubusmodellens 
principper. I en ganske lang periode 
har grupperne været ude på dybt 
vand i store ambitiøse projekter - og 
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de er kommet tørskoet i land igen, 
og vigtige erfaringer rigere.

Nyt HF
De problemer omkring undervisnin
gen, der har været voksende gen
nem de seneste år, er altså opdaget, 
og der er blevet taget en række ini
tiativer for at løse dem.
Men det er nødvendigt stadig at 
have opmærksomheden henledt på 
betingelserne for undervisning. 
Også i det kommende skoleår sker 
der noget på dette vitale område. 
Skolen indleder et omfattende for
søg med undervisningen i de ny lhf- 
klasser. Med støtte fra både Under
visningsministeriet og fra amtet 
gennemføres undervisningen konse
kvent på grundlag af de erfaringer, 
der er indhentet de foregående år 
med hensyn til klasserumskultur, 
fagintegration, lærersamarbejde, 
AFEL / PEEL-principper m.m. For
søget rækker helt ud til strukturen, 
idet hf-kursisterne på forhånd har 
valgt sig ind på 3 forskellige linier: 
Naturfag og sundhed, Kreativitet og 
omverden samt Samfund og økologi. 
Hver linie har ud over en række fæl
lesfag en række fag, der markerer 
liniens særpræg. I modsætning til 
det traditionelle hf, vil eleverne i 
forsøget have så godt som alle fag i 
stamklassen, hvilket giver langt 
bedre muligheder for lærersamar
bejde og for elevernes opfattelse af 
uddannelsen som en helhed, hvor 
fagene understøtter hinanden. 
Undervisningen vil omfatte projekt
perioder i 3 af de 4 semestre, hvor 
flere fag vil indgå i forskellige kom
binationer. Samtidig vil starten af 
lhf være præget af en udvidet ind
sats omkring studievejledning, her

under en grundlæggende træning i 
studie- og læseteknik.

Informationsteknologi
Som det er nævnt et andet sted i 
dette skrift, er skolen i løbet af 
forårssemestret blevet tilkoblet 
Undervisningsministeriets sektor
net, hvorigennem der samtidig er 
forbindelse ud til internettet. Dette 
skridt, der har ladet vente længe 
nok på sig, betegner noget af et 
kvantespring for undervisningen på 
skolen - eller skulle gerne gøre det. 
Det er naturligvis ikke gjort med en 
tilkobling. Der vil i efteråret og sik
kert også næste forår foregå meget 
ledningsarbejde, som efterhånden 
vil knytte alle undervisningslokaler 
på skolen sammen i et intranet. 
Derved er der i teorien skabt mulig
hed for, at informationsteknologien 
kan integreres i samtlige skolens 
fag, således som det er intentionen 
efter de seneste undervisningsvej
ledninger.
IT-integrationen er højt prioriteret 
på skolen, og det betyder, at udvi
delse af maskinparken vil ske i et 
rimeligt hastigt tempo, som i virke
ligheden ikke styres af økonomien, 
men af uddannelsen af lærerkorp
set. Hvad nytter nemlig de tekniske 
muligheder, hvis lærerne ikke mag
ter at håndtere dem. Sideløbende 
med udbygning af intranettet gen
nemføres derfor en intens kursus
virksomhed; den starter ligeledes 
straks fra skoleårets start.
Man må se i øjnene, at elevernes 
hverdag vil ændre sig ganske meget, 
efterhånden som året skrider frem. 
Der er i mange klasser planlagt pro
jektopgaver, hvor eleverne på egen 
hånd eller med bistand af faglærer
ne selv skal planlægge informati-
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onssøgning. Eleverne kan næppe 
længere undgå at komme i berøring 
med computerne, og det er sandsyn
ligt, at det obligatoriske brugerkur
sus i brug af tekstbehandling og reg
neark i år skal suppleres med et 
obligatorisk kursus i database- og 
netsøgningsprocedurer.
Aktualisering og visualisering af 
undervisningen vil blive et daglig

dags fænomen, når de planlagte 
computerprojektorer tages i brug, 
hvorved skærmbilledet fra compute
ren flyttes op på storskærm og 
behandles i plenum.
Og så forventes der naturligvis en 
rig trafik til og fra det nyindrettede 
bibliotek, der bliver det centrale led 
i hele denne teknologiske fagre nye 
verden.
Jørgen Hansen

Men undervisning og pædagogik gør det ikke alene - også rammerne 
omkring aktiviteterne må hele tiden justeres og om muligt forbedres,:

Et skridt på vejen
— rammerne ændres
Et år er gået, og atter skal der ske 
noget med de hårdt prøvede bygnin
ger på Næstved Gymnasium og HF. 
Trofaste læsere af skolens årsskrift 
vil vide, at der hvert år er foretaget 
ændringer, som alle sammen har 
været små skridt på vejen til nogle 
bygninger, der skal være en tidssva
rende ramme om alle de aktiviteter, 
der er knyttet til en skoles dagligliv.

Vi er på nettet
I modsætning til tidligere år er 
ændringerne i sommeren 1997 imid
lertid af en art, der virkelig rykker. 
Skolen er i forårssemestret blevet 
koblet til internettet, og den centra
le del af det interne net (intranettet) 
er udbygget. I løbet af efterårsseme
stret kobles en række faggrupper på 
intranettet, således at man snart i 
alle lokaler har mulighed for at ind
drage edb effektivt i undervisnin
gen. En vigtig rolle i denne udvik
ling har skolens bibliotek. Fra en 
upåagtet placering øverst under 
taget i den fjerneste fløj flyttes bi

blioteket i løbet af sommerferien 
ned til en central beliggenhed midt 
på balkonetagen, og samtidig ænd
res bibliotekets funktion fra at have 
været en bogsamling af en vis 
størrelse til at blive et moderne 
informationssøgningscenter, der 
udstyres med elektroniske arbejds
pladser, både til individuelt arbejde 
og til gruppearbejde. Biblioteket 
indrettes med en håndbogssamling, 
suppleret med et pænt antal faglige 
tidsskrifter, og fra edb-arbejdsplad- 
serne kan der naturligvis søges lit
teratur i bibliotekets egen udlåns
samling, samt via nettet i alle øvri
ge biblioteker, både her i landet og i 
den ganske verden.
Ser vi en smule længere frem i 
tiden, forbindes bibliotekslokalet 
via en vindeltrappe med loftsetagen, 
hvor udlånssamlingen bliver place
ret, og hvor der i øvrigt bliver ind
rettet yderligere arbejdspladser og 
grupperum.
Aulaen som skolens centrale rum vil 
også undergå forandringer. I denne 
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sommer fornyes loftet, og ved sam
me lejlighed udskiftes belysningen, 
og der installeres en stationær sce
nebelysning. Til næste sommer 
males derefter hele aularummet.

Set udefra
Hvad der måske ikke vil blive 
bemærket i så høj grad, men hvad 
der ikke desto mindre belaster bud
gettet ganske meget, handler om 
bygningens ydre. For tredie gang 
pakkes bygningen ind i stilladser, 
mens sidste fase af tagfornyelsen 
står på. Og ikke nok med det. I ef
teråret påbegyndes et 3-årigt pro
jekt, hvor alle vinduer udskiftes. På 
de oprindelige tegninger var vindu
erne tænkt udført med kvadratiske 
rammer og et fast overvindue. Af 
økonomiske årsager blev det imid
lertid ændret til de store vinduer, 
som alle kender. Det virker en smu
le grotesk, at man i sin tid valgte 
den billigere løsning, for i mere end 
40 år har vindueskonstruktionen, 
der aldrig har kunnet gøres rigtig 
tæt, kostet store summer i varmetab 
og i forsøg på at løse problemet, 

skønt det i realiteten er uløseligt. 
Nu bliver det imidlertid til noget, og 
samtidig er det besluttet at udføre 
vinduerne i vedligeholdelsesfrie 
materialer, så udgifter til regelmæs
sig maling undgås.

Rygerne går udendørs
Vi har nu i et år levet med et sæt 
regler omkring fænomenet rygning, 
der er blevet efterlevet loyalt af ele
ver og lærere. Problemet med man
ge personers rygning i relativt små 
lokaler har imidlertid så store gener 
til følge, at det ikke kan fortsætte. 
Derfor er der taget den konsekvens, 
at elevernes rygeområde flyttes til 
to nyindrettede "lokaler" i forbindel
se med gårdhaverne. En del af de 
overdækkede cykelparkeringsplad
ser forsynes med lette vægge, der 
tillader tilgang af frisk luft, og desu
den med ovenlys og sidelys samt 
varme til de kolde perioder. Derved 
opnås to ting: rygerne befries for det 
forpestede rygelokale, og samme 
lokale frigøres til værdifuldt supple
ment af kantinen.
Jørgen Hansen
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Som det allerede fremgår af Jørgen Hansens første artikel ovenfor, bliver 
arbejdet med det kommende hf-forsøg noget af det, der vil blive prioriteret 
højt hos os i det kommende skoleår.
Netop i denne del af det gymnasiale skolesystem synes en række problemer 
at fremstå meget tydeligt, og det er derfor ikke alene rimeligt, men også i høj 
grad påkrævet, at man ofrer ekstra opmærksomhed her.
Vi orienterede om tankerne om et kommende forsøgsarbejde i forårets kvar
talsblad og skrev - efter en omtale af den megen kritik, der blev rettet mod 
det offentlige skolesystem - bl.a."Det er ikke mindst netop hf-uddannelsen, 
der har været i søgelyset her i sidste omgang. Dette fremragende uddannel
sestilbud, der i sin tid blev skabt til voksne, som ikke havde haft mulighed 
for i deres første skoleforløb at erhverve sig tilstrækkelige teoretiske kund
skaber og færdigheder for at kunne gå videre i et længerevarende uddan
nelsesforløb, og som derfor ønskede at "vende tilbage" for i en moden alder 
at indhente det forsømte, er efterhånden efter manges mening i betænkelig 
grad ved at udvikle sig til en ren ungdomsuddannelse, der af talrige unge 
desværre ganske fejlagtigt betragtes som en hurtig og bekvem "genvej" til det 
overliggende uddannelsessystem, et to-årigt alternativ til det traditionelle 
gymnasium for unge uden særlige boglige lyster, med en deraf følgende over
hængende risiko for, at hf går hen og udvikler sig til en gymnasial uddan
nelse på "b-niveau", eventuelt med alvorlige indskrænkninger i de efterføl
gende adgangsmuligheder til de videregående uddannelser."
Sådan lød ordene i foråret - her bringer lektor og studievejleder Lillian 
Simonsen det seneste om næste skoleårs

Forsøg med HF for unge
I næste skoleår starter forsøg med 
det 2-årige hf på en lang række hf- 
kurser landet over. Forskellige for
søg, både mht. struktur, omfang og 
indhold.
På Næstved Gymnasium & HF har 
vi fået godkendelse af Undervis
ningsministeriet til et forsøg med 4 
linjer. Da der også hos os har været 
nedgang i ansøgertallet i år (svaren
de til nedgangen på landsplan), er 
det kun muligt at oprette tre l.hf- 
klasser. I alt er der optaget 78 kur
sister: 24 unge mænd og 54 unge 
kvinder i alderen 16-32 år. Lykkelig
vis har ansøgernes valg fordelt sig 
ligeligt, så der oprettes en klasse 
med hver af de tre linjer.
Struktur
Alle tre linjer har både fællesfag og 

linjespecifikke fag.
Fællesfagene omfatter de såkaldt 
almendannende fag: dansk, historie, 
idræt og 2 sprog. Engelsk er obliga
torisk og man kan frit vælge mellem 
tysk/fransk, spansk eller russisk 
som andet fremmedsprog.
Udgangspunktet for linjerne er de 
interesser for grupper af fag som vi 
ved vores unge hf-ansøgere ofte har. 
Det betyder dog ikke at det nye hf 
bliver snævert erhvervsrettet, lin
jerne indeholder også fag som sikrer 
det brede almendannende niveau.

Linjerne
De tre linjer har betegnelserne

A) Naturfag og sundhed
B) Kreativitet og omverden 
C) Samfund og økologi
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Linje A henvender sig til kursister 
som især interesserer sig for natur
videnskabelige fag og miljø og som 
fx vil uddanne sig inden for sund
hedssektoren til sygeplejerske, fy- 
sio- / ergoterapeut osv.
Linjefagene i l.hf er biologi, 
fysik/kemi, idræt på tilvalgsniveau 
og matematik.
I 2.hf er linjefagene matematik, reli
gion og fysik eller kemi eller biologi. 
Linje B henvender sig til de kursi
ster som især interesserer sig for 
kreative fag, og som måske tænker 
på at uddanne sig videre til pæda
gog eller lærer; videreuddannelse 
med henblik på teater, musik eller 
grafiske fag kunne være en anden 
mulighed.
Linjefagene her er i l.hf billedkunst, 
musik, psykologi, naturfag og sam
fundsfag.
I 2.hf er det dramatik, design og 
naturfag.
Den sidste linje C henvender sig til 
de kursister som især interesserer 
sig for samfundsforhold, økonomi og 
økologi, og som måske vil tage en 
social uddannelse eller en lærerud
dannelse, eller måske læse sam
fundsfag og økonomi.
Linjefagene i l.hf er samfundsfag, 
geografi, biologi og matematik.
I 2.hf er fagene samfundsfag, 
erhvervsøkonomi og religion.
På alle linjer skal kursisterne desu
den vælge et frit tilvalgsfag.

Indhold.
For alle tre hf-klassers vedkommen
de starter forløbet med en indsko
lingsperiode som varer til efterårs
ferien. I den periode vil vi med 
udgangspunkt i kursisternes erfa
ringer og forventninger fokusere på 
følgende:

- læse- og notatteknikker
- man skal fx lære at kunne anven

de forskellige læsemåder, kunne 
stille hensigtsmæssige spørgsmål 
til en tekst, tage notater i timerne 
og ved forberedelsen hjemme.

- kendskab til de forskellige fags 
begrebsapparat

- evne til at samarbejde i større 
og mindre grupper

- viden om hvordan man læser 
lektier

- man skal kunne tilrettelægge sin 
forberedelse hjemme, forberede et 
oplæg mv.

Hen ad vejen vil dette blive fulgt op 
i de forskellige fag.

Undervisningen
Der er ofte meget store forskelle på 
viden og færdigheder hos vores kur
sister. Derfor vil der blive brugt 
varierede undervisnings- og 
arbejdsformer. Hvor det er muligt, 
vil vi prøve at differentiere under
visningen så vi i højere grad opnår 
at få eleverne på banen - og dermed 
komme væk fra trummerummen: 
læreren stiller spørgsmål, eleven 
svarer, læreren evaluerer elevens 
svar.
De selvstændige arbejdsformer 
udvikles i forskellige projekter. Der 
skal i hvert semester udarbejdes et 
projekt. I projektperioden kan man 
indlægge besøg på relevante 
arbejdssteder eller uddannelsesin
stitutioner. Linjemodellen giver god 
mulighed for at arbejde på tværs af 
fagene. Hermed skulle den give kur
sisterne en fornemmelse af større 
sammenhæng fagene imellem. Et 
projekt kunne udarbejdes i form af
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Oversigt 
over fag og 
ugentlige timetal 
i det 2-årige HF 
på Næstved 
Gymnasium 
fra august 1997

Fællesfagene - fag alle skal have i både 1. og 2. hf:
1. Hf: 2. Hf:

dansk................................................ 3 t
historie............................................. 3 t
engelsk............................................. 4 t
sprog 2............................................. 4 t
idræt................................................  2 t
I alt:...................................................16 t

dansk................................................ 4 t
historie............................................. 3 t
engelsk............................................. 4 t
sprog 2............................................. 4t
1 valgfrit fag..................................  4 t
I alt:...................................................19 t

Linje A: Naturfag og sundhed
(for den der især interesserer sig for naturvidenskabelige fag og miljø, og som f. 
eks. vil videreuddanne sig inden for sundhedssektoren til sygeplejerske, fysiotera
peut o.s.v.)

Fællesfagtimer (ekskl. idræt)......  14 t

matematik........................................ 5 t
fysik-kemi........................................ 4 t
biologi.............................................. 3 t
idræt (tilvalg).................................  5 t
Ialt:.................................................. 31 t

Fællesfagtimer............................... 19 t

matematik......................................... 5 t
fysik eller kemi eller biologi......... 4 t
religion............................................. 3 t

I alt:.................................................7317
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Linje B:
Kreativitet o g omverden 
(for den der især interesserer 
sig for kreative fag, og måske tænker 
på at uddanne sig videre til 
pædagog, lærer eller inden for teater, 
musik eller grafiske fag)

Fællesfagtimer.............................. 16 t

billedkunst...................................... 2 t
musik .............................................. 2 t
samfundsfag.................................... 3 t
psykologi......................................... 4 t
naturfag..........................................  4 t
Ialt:...................................................31 t

Fællesfagtimer.............................. 19 t

dramatik............................................. 4 t
design................................................ 4 t
naturfag............................................. 4 t

I alt:..................................................  31t

Linje C: Samfund Og økologi (for den der især interesserer sig for sam
fundsforhold, økonomi og økologi - relevant hvis du tænker på sociale uddannel
ser, samfundsfag, økonomi eller læreruddannelsen)

Fællesfagtimer.............................. 16 t

samfundsfag.................................... 3 t
matematik........................................ 5 t
geografi............................................ 3 t
biologi............................................ .. 3 t
I alt:...................................................30 t

Fællesfagtimer.............................. 19 t

samfundsfag.................................... 4 t
erhvervsøkonomi............................ 4 t
religion............................................ 3 t

I alt:................................................  30 t

Linje D: Kultur og omverden
(for den der især interesserer sig for sprog, kultur og samfund og overvejer videre
uddannelse i sprog og økonomi på handelsskolerne eller Handelshøjskolen)

Fællesfagtimer (excl. eng.)....  12 t

engelsk (højniveau/fællesfag)... 7/4 t
billedkunst (hvis eng. fællesfag) 2 t
samfundsfag.............................. 3 t
naturfag...................................... 4 t
musik (tilvalg)........................... 5 t
I alt:............................................. 31/30 t

Fællesfagtimer (excl. eng.)....  15 t

engelsk (højniveau/tilvalg)......  6/4 t
naturfag (NB: model 2)............ 4 t
religion...................................... 3 t
geografi...................................... 3 t

Ialt:............................................. 31/29 t
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en formidlingsopgave, fx en video til 
lokalTV, et foredrag for egen eller 
anden klasse, diasserier osv.
Sådanne formidlingsopgaver har 
alle den vigtige pointe at kun det 
stof som man har forstået, kan for
midles til andre.

Evaluering
Til sidst skal nævnes at vi i de tre 
hf-klasser vil forsøge at udvikle nye 
evalueringsformer. Det kan dreje sig 
om fx skriftlige evalueringer og 
samtaler dels individuelt dels i 
grupper - alt sammen for at skabe 
et bedre indlæringsklima i klassen, 
så både lærere og elever kan blive 
opmærksom på hvor der evt. skal 

sættes ind, på hvad der skal ændres. 
Som slutevaluering kunne man i 
nogle fag forestille sig en gruppeek
samen, hvor en gruppe efter at have 
afleveret en fælles opgave individu
elt forsvarer den. Der kunne tænkes 
brugt forskellige elektroniske mid
ler osv.

*

Fag- og timefordelingen for sko
leåret 1997-98 er netop afsluttet. 
Interessen fra lærerside for at delta
ge i hf-forsøget har været særdeles 
stor. Det lover godt for et frugtbart 
lærersamarbejde om de fagligt- 
pædagogiske opgaver.
Hf-skuden er søsat og skal nok kom
me sikkert i havn.
Lillian Simonsen
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Til billedet afen gymnasieskole af i dag hører også som noget helt naturligt 
internationale aktiviteter af forskellig slags.
Men selv om vi modtager mange besøg udefra og også selv sender mange ele
ver og lærere ud i den store verden, har vi stadig lidt svært ved klart at for
mulere en egentlig politik på dette område.
Steen Schultz-Petersen, som også ved tidligere lejligheder har skrevet 
herom, har disse overvejelser:

AISA
Foreløbig status over en kultur-politik

I en tid som vores er der en tendens 
til at forestillingen om undervis
ningssituationen udvides mere og 
mere i de udpræget text-bundne fag. 
I følge bekendtgørelserne skal vi 
beskæftige os med EDB i et vist 
omfang, og vi skal inddrage aktuelle 
problemstillinger, samtidig med at 
vi anvender forskellige pædagogiske 
metoder, som fx gruppe- og emnear
bejde. Dette medfører at fokus i 
undervisningen flyttes fra forholdet 
mellem lærer og elev i samme loka
le, til registreringen af viden via 
kanaler der går ud over de traditio
nelle rammer.
At konstatere dette er blot omsider 
at forstå den elev-type der har været 
fremherskende i adskillige år. Kra
vene til undervisningen om at være 
tidssvarende og visuel er blevet 
større og større. Men sådan er det jo 
med store sandheder: de er i størst 
sikkerhed bag store skyklapper! Vi 
forsøger at sætte pædagogisk ind 
ved fra næste skoleår at samle alle 
timer i blokke på 2, samt at fremel
ske større selvstændighed i gruppe
arbejdet (se artikel om KUBUS), 
men dette er i sig selv ikke tilstræk
keligt til at imødekomme alle krave
ne; anskueligheden mangler. Først 
når teori og praxis forenes, toner 
helhedsindtrykket frem, og derved 

opstår et kulturelt bæredygtigt fun
dament.
Exkursioner og faste studie-rejser 
har indtil videre betjent anskuelig
heden. Men presset for at variere og 
øge betjeningen er stort. I løbet af 
skoleåret blev der således nedsat en 
lærer-Arbejdsgruppe, der skulle 
tage sig af registrering af alle Ikke- 
Skemalagte Aktiviteter, med hen
blik på at få et klart billede af hvor 
meget disse aktiviteter på nuværen
de tidspunkt "røvede" af dyrebar, 
traditionel undervisningstid. Ar
bejdsgruppen vil fremover forsøge at 
skitsere nogle modeller til struktu
rering af pædagogiske aktiviteter 
uden for klasserummet. Det største 
problem er naturligvis de tidsfor
brugende studie-rejser, hvor interes
serne deler sig på tværs i lærer- og 
elev-gruppen. Bråvalla-slaget kom
mer til at stå om de hævdvundne, 
ugelange og kostbare ture i 2.g til 
tilfældige, udenlandske rejsemål. 
Alle elever ser hen til dem i forvent
ning om større sammenhold i klas
sen, og mange lærere finder dem i 
vid udstrækning bekvemme, så 
bekvemme at enkelte har forrådt 
kollegiale vedtægter i deres forhip- 
pelse på at komme afsted.
Intentionerne om at forene teori og 
praxis ligger fast i alle rej se-model -
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ler; det kan der ikke sås tvivl om. 
Men det man selvfølgelig må spørge 
om er: Hvordan kan skolen bedst 
udfylde sin rolle i denne kulturelle 
proces? Hvad skal vi bruge vore 
sparsomme resurser på? Kunne vi 
få et bedre udbytte for alle parter 
ved at gøre tingene på en anden 
måde ?
Vi er så småt ved at bane nye veje, 
bl.a. med udvexling, men disse er 
delvis blokerede af åndelige bomme, 
som ingen indtil nu har haft mod til 
at hæve. Viljen til ændring ligger i 
svøb de "rigtige" steder, men indtil 
alternativerne står lysende for alle, 
er det tvivlsomt om der sker de sto
re ændringer.
Den del af problematikken man pas
sende kunne tage udgangspunkt i, 
er den at sikre alle stam-klasser en 
form for tur, der over nogle dage kan 
skabe det klima af nærhed og fortro
lighed som eleverne ser hen til, og 
som helt indlysende er en fordel i 
det daglige arbejdssamvær. Tager 
man udgangspunkt i dette sociale 
aspekt, melder tanken sig om en rej

se tidligt i l.hf/l.g, i stedet for den 
meget skrabede overnatning i en 
hytte vi indtil nu har kunnet tilby
de. Denne rejse kan fagligt knyttes 
til idræt, biologi, musik eller nogle 
af de øvrige fag på dette klassetrin. 
Rejsemålet behøver ikke være 
fjernt, bare det opfylder de behov 
man har. Overnatning kan foregå på 
vandrerhjem eller lign, til en over
kommelig pris, og inden for Dan
marks grænser betaler DSB rejsen. 
Derved får vi gjort plads til mere 
specifikke rejser i de ældre klasser, 
dér hvor modenhed og viden gør det 
muligt at arbejde mere målrettet og 
perspektiverende. Her vil rejserne 
kun blive styret af faglige krav. På 
den måde kan skolen udfylde sin 
rolle som tidssvarende kulturfor
midler, idet den i l.g danner det 
grundlag der skal til for at skabe et 
frugtbart indlæringsmiljø. Vi håber 
derfor i arbejdsgruppen ikke at 
komme til at gøre endelig status 
med et "quo".

Steen Schultz-Petersen
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Med til udviklingen af skolen hører også, at fag kommer ind, og fag træder 
ud.
I latinskolen, den danske gymnasieskoles ærværdige stamfader, spillede, 
som alle ved, det latinske sprog en altdominerende rolle, i dag er det henvist 
til en plads i "småtingsafdelingen" - for nu at nævne et oplagt eksempel. 
Men også i nyere tid kommer og går fagene og ikke altid af forståelige grun
de.
Hos os er RUSSISK et eksempel herpå, se blot, hvad Lillian Simonsen 
skriver herom - og nyd samtidig de sjove og rammende karikaturer, hun har 
klippet sammen:

Russisk - i lyst og nød
Russisk blev indført som fag på 
Næstved Gymnasium i 1978. I åre
ne som fulgte, havde faget god til
slutning - enkelte år skulle der 
oprettes parallelklasser. Det var 
dengang Sovjetunionen i Vesten 
blev opfattet som "Ondskabens 
imperium" (Ronald Reagans ud
tryk).
Så falder muren, Sovjetunionen går 
i opløsning, og Rusland udvikler sig 
mod markedsøkonomi og demokrati. 
Er interessen for russisk så ikke 
større end nogensinde? - Nej, i de 
senere år har antallet af russiskele
ver været dalende på Næstved Gym
nasium, ligesom på landsplan. 
Grundene til det kan være mange - 
med i billedet hører i hvert fald at

medierne i så høj grad fokuserer på 
Rusland som et samfund i 
opløsning, på korruption, mafia, 
etniske modsætninger osv.
På Næstved Gymnasium er det for 
første gang i 19 år besluttet ikke at 
oprette noget russiskhold her i ef
teråret 1997. For undertegnede, der 
har været russisklærer på Næstved 
Gymnasium i alle 19 år, kan det 
ikke være andet end en uforståelig 
beslutning. Antallet af tilmeldte ele
ver er lille, men ikke mindre end i 
de senere mange år. Også i det 
større perspektiv virker det ufor
ståeligt at beslutningen tages i lige 
det år den kolde krig officielt er ble
vet afsluttet, og på et tidspunkt 
hvor økonomisk og politisk samar
bejde med Rusland er sat på dagsor
denen som aldrig før. Det er en 
beslutning af den type der - hvis vi 
havde befundet os i Rusland - ville 
have fået en satirisk kommentar 
med på vejen. Rusland har en hund
redårig tradition for kras og humo
ristisk samfundssatire. Lad os mun
tre os med nogle eksempler på hvad 
den bød på i årene 1978-1996, de år 
hvor der - indtil videre - er blevet 
oprettet russiskhold på Næstved 
Gymnasium.
Lillian Simonsen
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Breznjev- 
tiden

De to fotografier af 
Breznjev er begge ud
sendt i 1990. Det ene er 
det officielle sovjetiske 
portrætfoto. Det andet er 
taget afen fransk presse
fotograf under den fran
ske politiker Chaban- 
Delmas’ besøg i Moskva i 
januar 1980.

Korruption

CTPOHTEBb — nPMEMHOPl KOMMCCHH: 51 b rax bim bco paccxajKy: Aom tbkom »e 6opwujoh h kpschbmh,
— ToBapnmn, 33M6M BaM exaib Ha o6i>eKTf «an ar ot cron...

Bygmesteren til 
godkendelseskommissionen: 
- Kammerater, hvorfor er 
I kommet her til byggeriet?

Lad mig sige 
det sådan:

Huset er lige så stort 
og smukt som dette 
bord . . .
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Tyveri fra arbejdspladsen

Forskel på teori og praksis
HVERT VÆRKSTED BLIVER AUTOMATISERET! HVER PROCES BLIVER MEKANISERET!
- Vi gør meget ud af agitationen.
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Fråds i produktionen

METAJU1OMOPCDO3A PwcyHOK H. CbHEBA

God ide at kritisere?
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Karakteristisk propaganda mod USA
I USA aflytter FBI B CUIA tpepepapaHoe öiopo paccnenoBaHHa aeaeT »accoaoo noacaviuwaaawa var-rnare

JEG SØGER ARBEJDE 
(i hatten) EKSAMENSBEVIS

Praktik på amerikansk!!!

RUSSERNE KOMMER!!!
AMERIKA, MOBILISÉR!!!

HÅRD KURS!!!
(knytnæven) STYRKEPOSITIONENS POLITIK

FOR USA’s TILSTEDEVÆRELSE!!! 
TRUMAN

DEN KOLDE KRIG
McCarthy
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Med Gorbatjov kom 
glasnost (åbenhed) 
og perestrojka 
(omorganisering)

Er der ingen problemer?

KRATI
DEMO BUREAU

Hvem kommer først?

- Demokratiet i Rusland har vundet!! . 
- Hva’, igen? . .

Længe leve glasnost! (åbenhed)
Puc. M. WyPBEHKO

KAPITALISME
- KOMMUNISME

1935 . . . 1940. Fra en plakatudstilling i Moskva 1988.

Deportationer under Stalin
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Hverdagsproblemer

KASSE
Der er ingen penge og der kommer ingen!

Kan jeg betale med madvarer1?

- Flyvehøjden er 10.000 m. Længden af flyvetiden 
afhænger af Dem - flyets besætning begynder ind
samling af midler til benzin . . .

FORLYSTELSE:
UDGANG AF KRISEN

Vi har intet tilbage, ikke engang køer . . . Priserne er billigere end morgendagens!
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Flere af artiklerne ovenfor beskæftiger sig - hvad der vel ikke er så overra
skende i vores sammenhæng - meget med forskellige pædagogiske initiativer 
til at gøre arbejde og indlæring bedre og mere effektiv.
Lektor Steffen Bech har med særlig baggrund i indvundne erfaringer i 
faget erhvervsøkonomi introduceret elever og lærere på skolen til

’’KUBUS” - en ny arbejdsmetode
Kreative, innovative, selvstændige 
unge med gå-på-mod og evne til at 
løse opgaver i samarbejde med 
andre - sådan forventer virksomhe
der og det offentlige, at profilen af 
deres fremtidige medarbejdere vil se 
ud.
For at nå disse kvalifikationer er 
det nødvendigt med nye arbejdsme
toder i uddannelsessystemerne. På 
Næstved Gymnasium & HF har vi i 
de sidste par år derfor arbejdet med 
forskellige projektarbejder med ele
verne og herunder også med en 
anden måde at organisere arbejdet 
på, som har fået navnet "KUBUS." 
KUBUS er oprindelig udviklet på 
Handelshøjskolen i København til 
brug for højtuddannede, der skal 
indgå i projektsammenhænge, men 
vi - og et par andre skoler - har som 
forsøg prøvet at omplante metoden 
til gymnasiemiljøet.
KUBUS er et hjælpeværktøj til 
fremme af kreativitet, selvstændig
hed og samarbejde hos eleverne. 
Systemet er ret velegnet til at "sty
re" arbejdsprocessen og synliggøre 
de processer, der altid vil være i en 
gruppe, der skal løse en opgave. Ele
verne får en hjælp til at sætte ord på 
de processer, der er i gruppen, lige
som systemet fremmer evnen til 
kommunikation, ledelse og samar
bejde.
Hvis man vil have anskueliggjort 
idéen i KUBUS, der jo egentlig 

betyder terning, kan det gøres ved 
- som vist på figuren - at fremstille 6 
flader, kaldet arenaer, der alle er 
væsentlige for løsningen af projek
tet:
- 1 indeholder alle de hv-spørgs- 
mål, der stilles, og 6 alle de svar og 
den opsamlede viden, gruppen 
erhverver gennem arbejdet og det 
endelige resultat.
- 2 og 4 rummer alle de eksterne 
ressourcer, der kan tænkes til 
løsning af opgaven, mens 3 og 5 
omfatter alle de interne ressour
cer, som gruppen selv besidder.
Her skal arena 3 fremhæves som 
den i gymnasie- og HF-sammen- 
hæng mest interessante og nyska
bende. Her er gruppens egne res
sourcer samlet, her indgås den soci
ale kontrakt, holdninger afklares, 
ligesom ledelse og organisering af 
gruppens arbejde fastlægges.
Hertil opstiller KUBUS en hel ræk
ke værktøjer, som gruppen kan 
anvende i arbejdet. De mest interes
sante og centrale til projektarbejdet 
i gymnasiet og HF er:
- Steps and stones: et værktøj til 
problemløsning.
- Succesudfaldsrum: et værktøj til 
afklaring af, om der arbejdes mod 
fælles mål.
- Holdningsafklaring: værktøj til 
løsning af konflikt og ligeledes 
velegnet til idéskabelse.
- Rød og grøn leder: fastlæggelse
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og definition af ledelsesroller i 
gruppen.
- Mødenøglen: værktøj til afkla
ring af hvor/hvorfor processen 
går i stå.
- Projektdagbog: til opsamling af 
indhentet viden samt elevernes og 
lærerens kommunikationsred
skab.

I det forløbne år har vi her på skolen 
arbejdet systematisk i nogle klasser 
med KUBUS-metoden og har deri
gennem fået en række erfaringer af 
både positiv og knap så positiv 

karakter. Vi er dog ikke i tvivl om, 
at arbejdsmetoden har en hel del at 
tilbyde i forbindelse med projektar
bejde, og næste år skal vi i forståel
se med Undervisningsministeriets 
Gymnasieafdeling være en af de 
skoler, hvor der skal gøres forsøg 
med anvendelsen af KUBUS. En 
evalueringsgruppe fra ministeriet 
besøgte skolen her i maj måned for 
at høre om de erfaringer, vi allerede 
har gjort, og for at starte planlæg
ningen af de forsøg, der bliver en del 
af skolens pædagogiske arbejde i det 
kommende år.
Steffen Bech.

Om al den megen undervisning og den fine pædagogik så fører til noget? Ja 
- mon ikke! Læs blot her:

Næstved Gymnasium 
slår til igen!
Den 19. marts havde det lokale dag
blad Næstved Tidende en god nyhed 
set med lokale gymnasieøjne: End
nu engang var et af vore elevhold i 
erhvervsøkonomi havnet i den nati
onale finale i European Business 
Game, den fornemme internationa
le konkurrence for unge, der læser 
økonomi, om at skabe en virksom
hed.
Med sagkyndig støtte først og frem
mest fra deres lærer, lektor Steffen 
Bech, men efterhånden også i sti
gende omfang fra repræsentanter 
for erhvervslivet var det lykkedes 
Astrid fra 2a, Stine fra 3y, Rikke 
fra 3t og Kasper fra 3x at udarbej
de et iværksætterprojekt, der var så 
gennemtænkt og realistisk, at dom
merne ikke var i tvivl om, at det 
måtte videre til den danske finale, 

der står blandt de 10 bedste projek
ter fra hele landet.
Arbejdet havde stået på både inden 
for erhvervsøkonomitimerne og 
udenfor lige siden november måned, 
og det, de fire foretagsomme unge 
mennesker havde stablet på benene 
- i hvert fald på tegnebrædtet - var 
intet mindre end en velfungerende 
servicevirksomhed med navnet 
NNS, Næstved Shopping Service, 
en virksomhed, der kan klare alle de 
daglige indkøb for så forskelligarte
de kunder som ældre, børnefamilier 
og institutioner.
Og minsandten om ikke det også var 
en virksomhed, der gav overskud! 
Dette blev tilvejebragt dels gennem 
et gebyr fra kunderne og dels gen
nem den mængderabat, de unge 
købmænd kunne forhandle sig frem
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til ved kun at købe ind ét sted - i det
te tilfælde hos Ehlers i Næstved.
At der var basis for en sådan virk
somhed, viste en spørgeskemaun
dersøgelse blandt omkring 200 
adspurgte, som eleverne havde gen
nemført på forhånd.

Desværre nåede de unge lokale 
iværksættere ikke til den internati
onale finale i Spanien, men også ved 
den danske finale blev de smukt 
præmieret for deres initiativ og 
iværksættergejst, som det ses på bil
lederne.

De fire finalister fra Næstved Gymnasium i konkurrencen European Business Game har skabt et lovende firma - på papiret. 
Stine Holm, Rikke Hedversen og Kasper Nielsen skal dyste med resten af landet den 4. april i København. Holdets fjerde del
tager, Astrid Gufler, er på studietur med sin 2.g klasse. Foto: Tommy Kofoed

God service 
bringer unge 
til finalen
Næstved-elev er er blandt de ti bedste
(Næstved
Kun de færreste har hørt om fir
maet NSS - Næstved Shopping 
Service Aps, selv om både bank, 
forretningsforbindelser og sam
arbejdspartnere har sagt god for 
det nye lokale initiativ. NSS er 
nemlig kun et firma på papiret 
skabt i et klasselokale på Næs
tved Gymnasium. Herfra går 
turen nu til finale og måske inter
national finale i »European Busi
ness Game« - en konkurrence om 

at skabe en virksomhed.
- Det er en udfordring selv at 
skulle bygge det hele op. Ringe 
rundt, kontakte virksomheder og 
myndigheder. Det er noget helt 
andet end den almindelige under
visning, siger Stine Holm, 19 år, 
fra 3.g på Næstved Gymnasium 
og en af de fire elever, der siden 
november sidste år har knoklet 
med at stable firmaet NSS på 
benene.
- Vi har fået langt mere indsigt i, 
hvad det vil sige at være selv

stændig, siger medindehaver Rik
ke Hedversen, 19 år, også fra 3.g.

Iværksætterkursus 
ined eksamen
Holdet bag det fiktive firma NSS 
læser erhvervsøkonomi som 
valgfag på gymnasiet og deltager 
i konkurrencen European Busi
ness Game, hvor den internatio
nale finale foregår i Spanien i 
juli. Indtil videre har NSS-holdet 
kæmpet sig ind på den danske top 
ti over bedste projekter og skal til 
landsfinale i København den 4. 
april. Her vil dommerpanelet 
bestå af repræsentanter fra Dansk 
Arbejdsgiverforening, Finansrå
det, Foreningen af Registrerede 
Revisorer samt Undervisnings
ministeriet.
Hele projektet igennem har lærer 
Steffen Beck og eleverne haft 
kontakter til erhvervslivet, der 
også har stillet med konsulenter 
til at hjælpe de unge business- 
himmelstormere på vej.

En rigtig
servicevirksomhed
Firmaet Næstved Shopping Ser
vice er en servicevirksomhed, der 
skal klare de daglige indkøb for 
ældre, børnefamilier og instituti
oner. Bestillingen af varer foregår 
via telefon, fax og Næstvednet. 
Indtægten er et gebyr samt den 
rabat, som det fiktive firma opnår 
ved køb i et bestemt varehus - i 
dette tilfælde Ehlers.
- Vi var ude med 200 spørgeske
maer for at undersøge, om der var 
basis for virksomheden. Det var 
der, fortæller 18-årige Kasper 
Nielsen fra gruppen.
Med den flotte placering i kon
kurrencen og den gode respons, 
eleverne har fået fra det lokale 
erhvervsliv, kunne det være fri
stende at starte i det virkelige liv. 
- Nej, en uddannelse kommer 
først, siger Kasper, der vil læse 
økonomi på Universitetet efter 
gymnasiet. mha

(fra Næstved Tidende)
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Årets dimittender

Ved dette skoleårs afslutning kan vi så ønske til lykke med veloverstået afgangs
eksamen til elever og kursister fra 10 gymnasieklasser — 4 sproglige og 6 matemati
ske — og 4 hf-klasser.

Sproglige 
gymnasieklasser 
3a
Laura Larvig Andersen 
Louise Ihlermann Andersen 
Trine Louise Frimodt

Cederholm
Elsebeth Hagen 
Tanja Amber Hansen 
Tommy Frank Hansen 
Thorbjørn Harkamp 
Anne Mette Harpelund 
Anne Katrine Jensen 
Anne-Kirstine Jensen 
Heidi Kremmling
Louise Kyung Lind 
Karin Mørch-Jørgensen 
Annette Bøgstrøm Pedersen 
Lars Huusom Rasmussen 
Line Rasmussen
Majken Rasmussen 
Jasmina Sehic

3b
Pia Andersen
Maria Bartroff
Rikke Kargaard Christensen 
Charlotte Ann Christoffersen 
Stine Maiken Hansen
Axel Helt Haven
Stine Holst
Stine Neerup
Julie Eline Nielsen
Rikke Malene Nielsen
Lotte Pedersen
Camilla List Petersen
Louise Borowicz Rasmussen
Mette Helene Beatrice

B. Sørensen

3c
Luise Marie Adler
Siri Lyster Ambus
Lasse Lyhne Hansen
Mette Hostrup Hansen

Mette Hemmingsen
Hanne Marie Heunicke 
Rebecca Spange Jensen 
Pernille Rohde Johansen 
Betina Bjergsted Jørgensen 
Claus Bek Nielsen
Mette Louise Ravn Nielsen 
Alex Olsen
Rikke Olsen
Stine Quistgaard Pagh 
Camilla Lau Petersen 
Mads Bo Petersen 
Niels Petersen 
Kristina Rasmussen 
Rikke Skadborg

3d
Lisa Monica Falling Andersen
Lise Valby Bøgeblad
Tanja Hansen
Dorthe Anita Jensen 
Helle Kamper Jensen
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Mette Reinbach Skov Jensen 
Michael Stevns Jensen
Anja Pommerg Ürd Knudsen 
Rasmus Køie
Monica Wagner Larsen 
Anita Buhl Nielsen 
Simon Rosenvold Nielsen 
Sine Nielsen 
Tine Nikolajsen 
Christina Kokholm Bertm.

Pedersen
Kristian Rinck-Henriksen 
Anders Lund Terp 
Anne Thornild
Teresa Læssø Torstensen 
Heidi Westerlin

Matematiske 
gymnasieklasser 
3t
Karoline Andersen 
Jacob Augustesen 
Lars Peter Christiansen 
Charlotte Ditlevsen 
Mathias Fanø 
Søren Gustafsen 
Jens Arnholtz Hansen 
Martin Hansen 
Benedikte Hovmand 
Gitte Jensen
Louis Frits Strøm Jensen 
Susan Meisner Jensen 
Mikkel Jeppesen
Bjarke Jespersen

Christina Jørgensen
Pernille Lindskov Krog
Martin Pagh Ludvigsen 
Mia Jul Madsen
Rasmus Okholm-Hansen
Rikke Lykke Pedersen
Anna Pi Poulsen
Maria Holm Poulsen
Karen Berner Skipper
Ditte Sørensen
Janus Christian Thygesen 
Anne Marie Tommerup

3u
Puk Andersen
Jens Bohn
Søren Brændegaard Bojesen
Christel Lis Damsgaard
Pernille Engel
Ditte Hartvig Hansen
Laila Jensen
Tine Marie Jørgensen
Sophie Koch
Anders Johan Larsen 
Christian Møller Madsen 
Lise Markussen
Mads Nielsen
Rasmus Raft Nielsen
Jørgen Olsen
Lotte Skøt Petersen
Stina Weitemeyer
Jonas Bülow-Olsen 

Wolffbrandt

3w
Jonas Andersen
Mads Møller Andersen
Palle Antonsen
Daniel Halling Breiner
Morten Brudlykke
Casper Tobias Bänner
Thomas Frandsen
Søren Sorgenfri Frederiksen 
Martin Mørch Hansen 
Mia Lerche Hansen 
Rie Krat Holt
Nina Hovgaard Johnsen
Jakob Mikael Kock
Trine Løvenholdt Kristoffersen
Jacob Kamstrup Larsen
Line Bjørn Larsen
Rikke Ansbjerg Larsen
Hassel L. Vestergaard Løfstedt 
Carina Nielsen

Kathrine Folkvard Vincentz 
Nielsen

Anders Brandelev Paulsen
Anton Petersen
Michael Peter Rudolph

3x
Sisse Alber
Daniel Bejder
Line Bruun
Anders Hejn Christensen
Tine Christensen
Alis Daugaard Hansen
Gitte Hebert
Lars Lind Hemmingsen
Yvonne Larsen
Anders Kirk Laursen 
Christina Lynderup 
Frederik Munk 
Sune Munthe
Kasper Nielsen
Heidi Plambech Olsen
Bjarne Pedersen
Adam Ilium Rosenmunthe 
Christina Winnie Simonsen 
Maria Simonsgaard 
Malene Tjelum

3y
Trine Rosenkrantz Andersen 
Simon Andersson
Maria Baunbæk
Annett Holm Beyer
Lisbeth Krøyer Blomgren 
Daniel Bundgaard
Anders Weise Carstensen 
Maja Christensen
Brian Eskesen
Jesper Fønss
Marc Henriksen
Rikke Pilgaard Jacobsen
Lasse Jakobsen
Michael Gundlund Jensen
Stine Holm Jensen 
Christoffer Jespersen 
Poul Bonke Justesen
Jesper Warming Strandgård

Nielsen
Kim Franke Nielsen
Morten Nielsen
Rikke Hauerberg Nielsen 
Herdis Stavnsgaard Pedersen 
Nicoline Ploug
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Susan Rasmussen 
Henrik Solg Urd 
Anders Engholt Wulff

3z
Charlotte Sønderskov 

Andersen
Kristian Bjørk Andersen 
Daniel Carlsen
Sara Chahboun 
Anne Frandsen 
Vibeke Frømsdorf 
Per Fuglsang
Lasse Ougaard Gravesen 
Line Groth-Pedersen
Martin Gamborg Grøn 
Helle Hallenberg Hansen 
Kimie Jespersgaard 
Asbjørn Thorleif Madsen

Johansen
Mikkel Krogh-Madsen 
Anne Christina Larsen 
Søren Manniche

HF-klasser
2j
Anita Appelquist
Signe Frederiksen
Lizette Kirstine Raun Hansen 
Mie Kilde Hansen
Dorthe Hermansen 
Charlotte Nybro Jensen 
Charlotte Rosenkrantz Jensen 
Allan Kristensen

Janne Weidinger Kristensen 
Ann-Sofie Kristiansen 
Cecilie Hvenegaard Lassen 
Michael Gobert Michelsen 
Charlotte Birkelund Nielsen 
Vibeke Riisager Nielsen 
Birgitte Sander Petersen 
Mia Sondergaard 
Anne Gitte Sørensen

2k
Beinta Reinert Djurhuus 
Kia Lundsgaard Hansen 
Klaus Hess Hansen 
Line Hansen
Lisbeth Hansen 
Timmi Hansen 
Thomas Hedegaard 
Maja Hjelm Hirshals 
Maria Soo Hee Moll Jacobsen 
Jason Larsen
Ali el Maidane 
Nicoline Misser 
Tobias Lindholm Nielsen 
Kamilla Leth Petersen 
Søren Petersen
Sine Lund Simonsen 
Thomas Sørensen 
Katrine Marie Tiede

2p
Jannie Andersen 
Signe Flyvbjerg 
Lene Gisselbek 
Linda Hansen

Susanne Hansen
Morten Hedegaard 
Poul-David Heilskov 
Christel Line Jensen
Louise Bergmann Jensen
Rikke Jensen
Camilla Hovgaard Johnsen
Simone Koudal
Mikala Lind-Hansen
Anita Diane Marquina
Marie Louise Haugaard

Nielsen
Morten Aagaard Nielsen 
Susan Nyberg Nielsen 
Miriam Ursin Nissen

Annelise Lund Marland

2q

Dennis Greve Christensen
Sanne Grøn Christensen
Sussi Dysted
Allan Frausing
Mikkel Damsgaard Hansen
Tine Maria Grejsgaard Hansen
Lars Vilhelm Holm
Jacob Egegaard Jensen
Malene Jensen
Birgitte Larsen
Trine lived Mangor
Solveig Staun Nielsen
Sawsan Qazo
Søren Steffensen
Joy Germann Koch Teglers
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