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ORDNUNG MUSS SEIN eller 2HF I BERLIN.

Årets sidste udenlandsrejse blev foretaget af 2HF’s tilvalgs
hold i tysk, der sammen med deres lærer, adj. Bjørn Falck- 
Petersen, holdt en forlænget week-end i Berlin i dagene op til 
påskeferien (9.-13. april).

Der var for så vidt tale om en "halvprivat" tur, da den ude
lukkende foregik uden for skoletiden, og da ikke hele klassen, 
men kun hovedparten deraf - nemlig 5 ud af 8 - deltog. (Til 
gengæld var holdet så blevet forstærket med et mindre antal 
"særligt interesserede").

Klassen havde i undervisningen på forskellig vis beskæftiget 
sig en hel del med de særprægede forhold omkring den tidlige
re tyske rigshovedstad, og besøget i den bød derfor på en pas
sende blanding af nye indtryk og "gensyn" med allerede kendte 
lokaliteter i Øst og Vest.

Deltagerne havde - både officielt og mere privat - mange sjo
ve oplevelser, men den begivenhed, der nok vil blive husket 
længst af de fleste, udspillede sig i forbindelse med en DDR- 
politibetjents meget håndfaste opkrævning af færdselsbøder 
søndag eftermiddag på Unter den Linden nær Brandenburger Tor. 
På det kendte hovedstrøg i Østberlin overværede vi, hvorledes 
han i løbet af 10 minutter med suveræn autoritet fik ram på 
ikke mindre end 4 forskellige fodgængere, der havde det til
fælles, at de begik samme forseelse: Ved højlys dag gik de 
minsandten skråt over gaden '. Med en trillefløjtes hjælp blev 
synderne efter tur kaldt hen foran lovens håndhæver, og først 
efter at de ydmygt havde erlagt den krævede bod - 3 Mark pr. 
næse - i klingende mønt og derfor havde indkasseret såvel en 
behørig skriftlig kvittering som en mundtlig belæring, kunne de 
fortsætte deres færd, tydeligvis atter engang overbeviste om 
det østtyske politis effektivitet også på dette område. At der 
på den brede gade, medens alt dette foregik, praktisk talt ik
ke befandt sig nogensomhelst form for kørende trafik og næppe 
nok en fodgængerfærdsel af betydning, gjorde selvfølgelig hele 
optrinnet endnu mere grotesk.

Men som sagt: ORDNUNG MUSS SEIN
Bjørn Falck-Petersen
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Julerevy og Skolekomedie

Julerevy:
I lighed med tidligere år blev der også i 1975 sat en julerevy 
på benene.
De første par skridt mod en færdig revy blev taget i god tid, 
og efter et par divergenser var det klart, at man ikke som 
sædvane er, ville anvende den store scene, der normalt bygges 
op i aulaen. En lille kerne af de "gamle rotter" gik med pla
ner om en kabaret-agtig forestilling; altså afvekslende under
holdning præsenteret af en konferencier og akkompagneret af et 
orkester.
På et forberedende møde, hvortil alle var inviteret, lagde man 
slagplan for arbejdsgangen. Den var såre enkel: Man enedes om 
at holde sig til numre, der på en eller anden måde sagde noget 
om kvindeåret eller kvindens stilling i samfundet.
Man gik nu hvert til sit og skabte de brikker, som ved Myrne 
Olsens hjælp skulle blive til en revy.
De sidste fjorten dage var der "knald på". Rækkefølgen blev 
fastlagt og ændret, nye numre kom til, og først til general
prøven - der var et mareridt - blev revyen endelig færdig. Men 
samarbejdet var godt - man hjalp hinanden. Drenge skulle lære 
at danse som piger, "gå pænt" og "sidde pænt". Myrna Olsen var 
alle vegne med kaffe og instruktion og nye ideer; med sit smit
tende engagement betød hun meget for os og resultatet, der ef
ter sigende overgik tidligere revyers.
Den musikalske side af sagen var upåklagelig, og Niels Ulrik 
Klostergaards anlæg gjorde det muligt for alle at høre hvert 
ord der blev sagt/sunget.
Til sidst blev revyen afbrudt af Vagn Gjerløff, der som rektors 
stedfortræder måtte bryde ind før "Sørine's" strip-nummer blev 
fuldført. (Der var virkelig nogle der på grund af Vagn Gjerløffs 
overbevisende spil troede at revyen blev stoppet før tiden), .

Der blev hentet kommentarer fra nogle af de medvirkende: 
Niels Ulrik Klostergaard: Man har vel "anlæg" for den slags. 
Carsten Madsen: Det var en drøj omgang - men skægt alligevel. 
Søren Seising: Det var en skam Vagn Gjerløff "blandede sig". 
Inger Michelsen: Det er det bedste arrangement skolen har haft. 
Lars Elbo: Især Carsten Madsen og "Culpeppars" var gode. 
Ole P. Jacobsen: Kunsten er at smide en jakke.

P. u. v. Lars Elbo - Niels U. Klostergaard.
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Skolekomedie:

Arbejdet med årets skolekomedie blev udført af l.mv. Tanken 
om at vi (l.mv.) skulle lave skolekomedien opstod, da der for
lød rygter om, at aulafesten 1976 ikke ville blive afholdt,idet 
ingen endnu havde taget initiativ til en skolekomedie. Vi blev 
enige om, at den opgave ville vi påtage os. Vores betingelser 
var, at vi selv skulle skrive stykket, og vi enedes om, at det 
skulle skrives over temaet "Lørdag i TV". Vi ville også selv 
instruere, men ønskede dog en udenforstående som kritiker, og 
bad derfor Claus Ditlev Larsen om hjælp. Hensigten med stykket 
var-udover at muliggøre aulafesten-at styrke klassens kammerat
skab; vi ønskede derfor alle .aktiviserede.
Vi delte os nu op i grupper, som skulle skrive de forskellige
indslag i stykket. Skønt forfatterstaben på besynderlig vis 
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svandt ind til ca. 10 aktive, lykkedes det dog tilsidst at få 
manuskriptet færdigt. Numrene på programmet blev:

TV-avis
Sportsquiz 
Pusterøret 
Finale

Ved fordeling af rollerne lykkedes det at få involveret alle, 
og vi gik nu, ca. en måned før opførelsen, igang med prøverne. 
Vi måtte hurtigt erkende, at det at lave en skolekomedie er et 
sjovt, men også et meget krævende arbejde, især grundet vor egen 
manglende erfaring. Den medførte nemlig, at fremskaffelse af 
kulisser, kostumer, mikrofoner etc. kom til at foregå i sidste 
øjeblik, og at arbejdspresset for alle, men især for Claus D. 
Larsen blev temmelig stort. Det viste sig nødvendigt undervejs 
at indkalde hjælp udefra, nemlig to musikere fra den berømte 
rockgruppe "Slight Stagger" Tommy og Lars, lydmanden Kent Anker
sen, sminkørerne Søren Seising og Helle Johannessen og i sidste 
øjeblik teknikerne Frank og Løffe og lysmanden Obelix (også kal
det Kim Petersen) 
Lørdag aften:
Da vi havde hørt publikums modtagelse af det første nummer, ån
dede vi alle lettet op. Det viste sig nemlig, at det opstemte 
publikum grinede på de rigtige tidspunkter. Stykket gennemførtes 
uden nævneværdige uheld, og vi vil derfor tillade os at kalde det 
en succes (vi er jo beskedne).
Vi mener også selv, at vores udbytte af arbejdet med skolekomedien 
har været positivt-trods (måske p.g.a.) det store ansvar vi havde 
påtaget os, og de uundgåelige indre konflikter det medførte. 
Vores sammenhold er blevet styrket, hvilket viser sig både i 
hele klassens forhold og i dannelsen af parforhold.
Vi må erkende, at skolekomedien 76 for en stor del hvilede 
på Claus Ditlev Larsen, idet han både havde evnen til at or
ganisere og holde humøret oppe hos os.
Vi håber, at det indblik, vi hermed har givet i det positive 
ved samarbejdet om en skolekomedie, vil inspirere andre elever 
til arbejdet med sådanne opgaver.

Helle
og
Charlotte Se billede på næste side
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Ole Ritter - alias Jørgen Larsen, Iv - 
i den afgørende slutspurt...

Elevforeningen HF. PE

Bestyrelsen valgt i september 1975: 
Formand: Tommy Pedersen 1 R. 
Kasserer: Erik Hansen 1 R.
Bo Sørensen 2 xs.
Thomas Blume 2 xn.
Ole Andersen 3 as.
Bjørn Klarå 3 y.
Peter Rasmussen 2 P.
Steen Vedersø 3 as.
Endvidere to revisorer:
Peter Rasch 2 R.
Jørgen Stevns Jensen 2 Q.

På et bestyrelsesmøde den 15.9.75 blev der udarbejdet en fore
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løbig årsplan vedrørende arrangementer. Der blev besluttet at 
gøre spisesalsfesterne mere attraktive ved at byde på kvali
tetsorkestre i stedet for diskotek, da spisesalen jo snart er 
vores eneste lokale, hvor vi må holde fest.
Samtidig blev besluttet at genindføre det gamle medlemskortsy
stem ud fra den betragtning, at vi meget vel kunne komme i ø- 
konomiske vanskeligheder med hensyn til vore spisesalsfester, 
der ville koste os mellem 1500-2000 kr. pr. gang, og med garan
ti give underskud. Underskuddet regnede vi så med at dække ind 
på julerevyen, og så have indtægten fra medlemskortene i reser
ve .
Det viste sig da også, at de to første spisesalsfester gav et 
mindre underskud, medens den sidste gav kæmpeunderskud, folks 
interesse var åbenbart fuldstændig forsvundet. Men det resul
terede izat vi måtte anmode elevrådet om at få ølsalget til sko
lekomedien for at kunne aflevere et overskud til den næste be
styrelse .

ARRANGEMENTER I ÅRETS LØB:
3.10.75 Spisesalsfest med EAST COAST.
31.10.75 Spisesalsfest med SIDE SHOW.
19.12.75 Julerevy med CULPEPER"s ORCHARD.
6.2.76 Aktørfest.
5.3.76 Spisesalsfest med P-NISSENS PICK-UP BAND
27.3.76 Skolekomedie med KANSAS CITY STOMPERS.

Tommy Pedersen.

Skolebladet APROPOS

Umiddelbart efter skoleårets begyndelse i 1975 tildelte Elev
bestyrelsen den daværende kasserer, Gert Eriksen 3.y, opgaven 
med at kontakte folk, der ville fortsætte udgivelsen af Næst
ved Gymnasiums skoleblad "Apropos". Følgende elever meldte sig 
som interesserede: Pia Lundstrøm l.r, Kim Hansen l.r, Philip 
Green 3.x, Kim Michelsen 3.y og undertegnede. Efter en del 
principdebatter gik vi i gang, og vi blev hurtigt, ikke mindst 
p.g.a. de prøvelser den daværende elevbestyrelse udsatte os for, 
svejset sammen til et hold med et godt kammeratskab. Fra flere 
sider havde man gjort sig tanker om bladets fremtid, og disse 
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ideer stemte absolut ikke overens med redaktionens planer. Sko
lenævnet havde tænkt sig bladet som et rent formelt kontakt
organ mellem skole og hjem, mens elevrådet havde tænkt sig at 
sætte sig på bladet for at anvende det til at formidle deres 
politik. Vi havde imidlertid tænkt os en fri presse, og vi 
fremlagde vores ideer for Skolenævns- og Amtsrådsmedlem Peder 
Sass, som garanterede os en rimelig økonomisk støtte. At en 
fri presse er en værdifuld ting, - også på Næstved Gymnasium
mener vi er bevist med den debat, der er foregået på skolen, 
og hvori Skolebladet har indgået som et positivt element. At 
elevbestyrelsen har fundet Skolebladet generende, og bl.a. har 
forsøgt at fratage os vores økonomiske støtte, ser vi som end
nu et bevis på berettigelsen af vores eksistens.
I januar måned udtrådte,p.g.a. manglende tid, Pia Lundstrøm af 
redaktionen, og blev efterfulgt af Lisbeth Sandreid 2.c. Efter
hånden havde vi fået fundamenteret vores eksistensberettigelse, 
og bladet blev virkelig et debatforum. Må jeg i den forbindelse 
takke alle indsenderne af digte, artikler, læserbreve m.m. Kun 
ved jeres hjælp har det været muligt at gøre bladene alsidige 
og varierede. (Det mener vi naturligvis selv, at de har været.) 
Lad mig til sidst takke bladets trofaste læsere, der gjorde det 
muligt at hæve oplags-tallet fra 200 til 300 eksemplarer, og 
lad os håbe at Skolebladet også til næste år får lov til at ek
sistere som et frit og uafhængigt elevorgan.

På redaktionens vegne:
Claus Petersen, 2c
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U D v A L g / Råd og Nævn

SKOLENÆVN
Medlemmer:
Overassistent Peder Sass, formand (amtsrådsmedlem) 
Postmester N.K.Hvidberg, næstformand (amtsråds
medlem) 
Pedel J. Kurt Hansen (amtsrådsmedlem) 
Ingeniør Hans Laursen 
Lærerinde fru Gerda Larsen

Desuden deltager:
Rektor, lærerrådsformand og 2 elevrepræsentanter.

LÆRERRÅD

Indtil januar 1976 var Arne Olsen formand, Vagn Gjerløff 
næstformand og Jens Mortensen sekretær. Efter januar 1976 
er Klavs Færgemann formand, Grethe Andersen næstformand og 
Myrna Olsen sekretær.

elevråd

Fra elevrådet foreligger der ikke noget bidrag om virksomhe
den i det forløbne år, og vi kan derfor desværre ikke bringe 
en liste over medlemmerne af elevrådet eller elevbestyrelsen 
i skoleåret 1975/76, der kan dog for medlemmer i begyndelsen 
af skoleåret 1976/77 henvises til bind 2.

samarbejdsudvalg (sau)

Samarbejdsudvalget bestod i efterårssemestret af følgende ele
ver: Bjørn Klarå 3y, Peter Rasmussen 2p, Carsten Madsen 2x og 
Ole Hemmingsen 2r. Følgende lærere sad i udvalget:Rektor E.Gjede, 
Arne Olsen (lærerrådsformand), Myrna Olsen, Jørgen Danelund og 
Klavs Færgemann.

I januar måned fratrådte Arne Olsen som lærerrådsformand og 
istedet valgtes Klavs Færgemann, som dermed blev "født" med
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lem af udvalget. Jan Preisler indtrådte derefter som medlem af 
udvalget som suppleant for Klavs Færgemann.

I forårssemestret skiftedes elevrepræsentanterne ud med føl
gende: Tove Hansen Ir, Kim Hansen Ir, Lisbeth Sandreid 2c og 
Charlotte Stage Iv.
SAU har behandlet mange emner af miljømæssig karakter, f.eks. 
elevfester, møblering af aula, anskaffelse af nyt højttaler
anlæg til aulaen samt godkendelse af skolebladsredaktionen.

Derudover har SAU iværksat fællestimearrangementer og en stu
diekreds :

FÆLLESTIMEARRANGEMENTER.
I år har der været 6 fællestimearrangementer. Fiol-teatrets 
opsøgende gruppe viste et stykke om arbejdsløshed. En ameri
kansk mimegruppe holdt med deres fængslende spil forsamlingen 
tryllebundet langt ind i det efterfølgende frikvarter. En re
præsentant for 00A (Oplysning om atomkraft) gav saglige for- 
og imod oplysninger. I november spillede en skotsk folkesan
gergruppe. Erik Moseholms trio spillede fin jazzmusik og en
delig har en af fællestimerne været elevorganisationsoplys
ningsmøde .

STUDIEKREDS.
Under kunstpædagog Susanne Marks ledelse beskæftigede studie
kredsdeltagerne sig med "Analyse af vores visuelle omgivelser".

stipendienævnet

Til elever i gymnasieklasserne og HF modtog skolen kr.718,256,
som af Statens Uddannelsesstøtte 
Stipendienævnet består af rektor 
lektor Per Casmose samt eleverne 
3yN og Ole Hemmingsen 2r.

blev uddelt til 189 elever. 
E.Gjede, lektor Preben Metz, 
Per Rahbek 3yF, Gert Eriksen
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Når han nu i et par år får lejlighed til at afslutte sit 
store arbejde på byens museum, inden han overlader det 
til en anden, ved vi, at det vil ske med samme pligtop- 
fyIdenhed og grundighed, som altid har præget hans under
visning .
Skolen kommer til at savne en behagelig og respekteret 
lærer - vi ønsker ham mange gode arbejdsår endnu 1

E. Gjede

På opfordring fra redaktionen har lektor Michelsen i det 
følgende redegjort for
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HISTORIESPECIALET "DET GAMLE NæSTVE?"

I 1930'erne var undervisning i billeder og "monumenter" 
(bygninger og inventar) noget chokerende nyt i historie
undervisningen her i landet. 1943 blev Næstved Gymnasium 
oprettet, og nogle få år efter udarbejdede Inger Flensborg 
og undertegnede en midlertidig grundbog over emnet "Det 
gamle Næstved", beregnet på en slags studiekredsarbejde i 
2.g. Der var gode muligheder på stedet for en sådan un
dervisning: to gamle kirker med et rigt inventar, adskillige 
middelalderlige stenhuse og enkelte bindingsværksbygninger 
fra ca. 1600. På museet fandtes en del udskåret bygnings
tømmer og nogle keramikrester, men de samlinger, der skul
le danne grundlag for undervisningen, måtte udbygges eller 
blev skabt fra grunden. Ved indkøb voksede bestanden af 
Næstved-sølv så stærkt, at man virkelig fik et indtryk af 
de gamle mestres produktion. Men det var først og fremmest 
ved arkæologiske undersøgelser, at der skabtes muligheder 
for udvidelse af specialet. Ved udgravninger af Set. Jørgens- 
gårdens kirkeruin i Åderup fik man dækning for emnet spedalsk
hed, og gennem afdækningen af Laurits Pottemagers skårdynge 
i Farvergade fremkom et stort materiale til belysning af 
pottemageriet i Næstved. Både her og ved Nationalmuseets 
undersøgelse af gråbrødreklostrets rester under Axeltorv 
i Næstved deltog elever fra gymnasiet i udgravningen. Grund
bogen måtte til stadighed ændres og suppleres i trit med 
materialets vækst.

Det kan siges, at specialet "Det gamle Næstved" er en bro
get buket, der omfatter emner fra topografi, arkitektur, 
kirkeinventar, sølv og keramik til lavsvæsen, mønter og spe
dalskhed. Men alt i alt giver det udtryk for ældre kultur i 
en dansk provinsby, samtidig med at man ud fra det lokale 
belyser det generelle.

Undervisningen formede sig sådan, at hver elev skulle skri
ve en opgave over et specielt emne, som så skulle gennem
gås for kammeraterne på stedet - ofte ude i det fri. Det 
kunne være ganske rart at komme uden for skolestuen, når 
vejrforholdene artede sig nogenlunde. Man opfattede eksa
minationen i specialet som en fordel, da censor formentlig 
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ikke kendte ret meget til emnet. Mange gamle elever har gen
nem årene udtrykt glæde over, at specialet gav dem forstå
else af arkitektur, kunsthåndværk o.a., hvad der senere 
var af værdi.

I den seneste tid er indstillingen over for specialet 
blevet en anden hos gymnasieeleverne, idet andre fagom
råder inden for historie, specielt den nyeste tids for
hold, interesserer langt mere.Kun en mindre del af klas
serne vil fremtidig beskæftige sig med "Det gamle Næst
ved". Og med de krav, der i dag stilles til lærerens ind
sats i historieundervisningen, har yngre kolleger ikke 
mulighed for at sætte sig ind i det særprægede stof, som 
det gamle speciale repræsenterer.

Men interessen kan jo atter skifte - .

F. Michelsen

Næstved Museum i det gamle Helligåndshus
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STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVER PÅ HF

En H.F.-kursist kommer i det 2-årige forløb til at udarbejde 
følgende større skriftlige opgave: Historie i 2. semester, 
dansk i 3. semester (denne opgave kan udarbejdes i grupper), 
og til slut en opgave i et selvvalgt fag og emne. Sidstnævn
te opgave er den eneste som tæller ved eksamen med en selv
stændig karakter. Danskopgaven blev indført med den nye be
kendtgørelse af april 1974 og er altså udført for første 
gang i dette skoleår. Den større skriftlige opgave i selv
valgt fag og emne er ligeledes skrevet for første gang i 
dette skoleår - og den har afløst 2 specialer som indgik i 
bedømmelsen i de 2 fagzhvori de blev skrevet. Da både dansk
opgaven og den større skriftlige opgave i selvvalgt fag og 
emne er "nye" bringes nogle indlæg fra kursister og faglærere 
som kan belyse nogle af de problemer der knytter sig til ud
arbejdelsen af dem.

Arne Olsen, studievejleder.

DANSKOPGAVEN

Uddrag af HF-bekendtgørelsen:

I hvert semester skrives 4 mindre og 3 
større opgaver, dog arbejdes der i 3. 
semester i perioden indtil oktoberfe
rien i stedet med én opgave (danskop
gaven) , der fortrinsvis skal være pro
jektorienteret, dvs. orienteret mod en 
problemstilling uden for undervisnings
situationen. Som led i dette arbejde 
udarbejdes mindre mundtlige og skrift
lige forarbejder, og arbejdet afslut
tes med en rapport i et omfang, der 
svarer til 6-8 maskinskrevne A 4-sider. 
I danskopgaven skal de studerende på 
elementært plan demonstrere, at de kan 
finde beslægtede synspunkter og holde 
dem ude fra hinanden, at de kan finde 
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forskellige synspunkter og sætte dem i 
forhold til hinanden, at de kan sammen
drage et fyldigt materiale, og at de 
kan uddybe et abstrakt materiale. Ar
bejdet med danskopgaven svarer i om
fang til halvdelen af det skriftlige 
arbejde, der udføres i 3.semester.

Faglærerkommentar.

Danskopgaven er en større skriftlig opgave, der udarbejdes i 
3. semester - fra sommerferien til efterårsferien - og adskil
ler sig fra det normale skriftlige arbejde bl.a. ved 
1) at være projektorienteret 
2) at tage udgangspunkt i selvvalgte aktuelle emner uden 

egentlig forbindelse med det mundtlige arbejde i faget.

I forbindelse med danskopgaven i 2.HF-klasserne i efterårs
semestret 1975 er følgende arbejdsgang anvendt:
Ved semestrets start mødte kursister og lærere op med for
slag til opgaveemner, som nu forsøgtes samordnet under ét 
overordnet område, hvilket dog viste sig at være umuligt.

Efter at kursisterne endeligt havde valgt emne,gennemgik vi 
på klasseplan vejledningen til danskopgaven samt teoretiske 
overvejelser i forbindelse med arbejdet med målsætning, ar
bejdsproces og produkt, hvorefter eleverne gik i gang med - 
enkeltvis og i grupper - at indsamle og bearbejde materialet. 
Til dette arbejde anvendtes en del af dansktimerne indtil ef
terårsferien. Cirka 14 dage før afleveringstidspunktet blev 
der af kursister og lærere i fællesskab udarbejdet titler til 
de endelige individuelle opgavebesvarelser.

Danskopgaven har indlysende fordele fremfor almindelig skrift
ligt arbejde i faget dansk, idet der her gives kursister mu
lighed for sammen at arbejde med interessebetonede emner un
der vejledning. Kursisterne får herved god lejlighed til at 
arbejde med en metodener kan anvendes til løsning af større 
skriftlige opgaver: f.eks. 2.-årsopgaven.

Poul Lund Jensen - Myrna Olsen - Karen Groot Therkelsen
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Elevkommentar:
Ved udarbejdelsen hersker der stor tvivl med hensyn til: 
- Måden: arbejde individuelt eller i gruppe? 

område/emne
-Værdi : opgaven skal jo ikke som historieopgaven forelig

ge ved eksamen. Den giver god øvelse i at skrive 
en opgave, men ikke specielt i faget dansk. 
Den tager for meget af den aim. undervisningstid 
i faget - men hvis ikke en del af disse timer be
nyttes bliver resultatet at eleverne møder stres
sede og uforberedte op.

-Formål: Et sådant kunne være at eleven fik grundigt kend
skab til forskellige metoder i faget, inden man 
begyndte at benytte dem. Men dette kræver en æn
dring af opgavens placering, så den kommer til at 
ligge først i forløbet.

Forslag til ændringer:
Man kunne evt. bytte om på historie- og danskopgavernes ræk
kefølge, hvilket nok ville gavne begge og spare tid for kur
sisterne og sætte anvendt tid i et mere rimeligt forhold til 
udbyttet af arbejdet.

Lene Jensen - 2.r

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE L SELVVALGT FAG OG EMNE 

Uddrag af HF-bekendtgørelsen:

§ 10. Hver kursusstuderende udarbejder 
i 2.kursusår inden for perioden 1.de
cember til udgangen af februar en stør
re skriftlig opgave i et af de fag, hvori 
den studerende undervises i 2.kursusår, 
eller i faget geografi. Opgaven formule
res af læreren i vedkommende fag inden 
for et af den studerende valgt område af 
faget en uge før den skal atieveres.
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Der gives en uges undervisningsfrihed til udarbejdelse af op
gaven. Af de 71 kursister der var i 2 H.F. valgte 18 at skrive 
i dansk, 15 i religion, 13 i historie, 8 i geografi og resten 
fordelte sig over de øvrige fag med fra 4 til 1 med undtagelse 
af fagene tysk, fransk og kemi hvor ingen valgte at skrive. 
Nedenfor bringes indlæg fra kursisterne og i enkelte tilfælde 
faglærere om konkrete opgaver i fagene: dansk, historie, ma
tematik, formning og fysik.

Kursistens navn: Lisbeth Lorentzen____________________________
Klasse: 2 -P- Fag: dansk
Område : Tove Ditlevsen_____________________________________ ___

Opgavetitel: I Tove Ditlevsens roman, Barndommens Gade,ønskes 
der en analyse af pigen Esthers psykologiske udvikling og af 
de faktorer, der bestemmer denne udvikling. I analysen bør der 
også indgå en karakteristik af forfatterens menneskesyn.

Mit ønske om at beskæftige mig med et forfatterskab, i dette 
tilfælde Tove Ditlevsens, resulterede i en litterær opgave i 
faget dansk. Valget af emne forekom let, idet jeg i flere år 
har læst og interesseret mig for T.D's produktion og de gen
nemgående ideer, især hendes værker om barndom og pubertet.

Det indledende arbejde bestod i en grundig nærlæsning af ro
manen: Barndommens Gade, suppleret med udførlige noter og 
henvisninger samt orientering i andre af T.D.'s romaner. 
Under dette arbejde blev jeg opmærksom på en udpræget sam
manhæng mellem romanfigurernes personlighedsudvikling og den 
samfundsmæssige, sociale situation, TD placerer dem i. Inden 
for denne problemstilling ønskede jeg den endelige titel for
muleret .

Arbejdet i selve opgaveugen bestod i at foretage en indsnæv
ring af det allerede analyserede stof samt i at disponere og 
analysere stoffet i overensstemmelse med titlen.



- 57 -

Fagligt giver 2. årsopgaven meget god mulighed for selvstæn
digt arbejde med fagets metoder, hvilket medfører øget ind
sigt i den daglige undervisning i faget. - Personlig er det 
en stor tilfredsstillelse at blive sat på en opgave, man selv 
har ansvaret for, således at man allerede i kursusperioden 
får lejlighed til at studere et selvvalgt, begrænset stof 
selvstændigt.

Lisbeth Lorentzen 2.p.

Kursistens navn: Lene Jensen  
Klasse: 2 .r Fag: dansk
Område:En analyse af forskellige dialektiske aspekter i 
det sydsjællandske sprog.

Opgavetitel: En redegørelse for karakteristiske træk ved den 
sydsjællandske dialekt, specielt med henblik på kortvokal- 
stødet.
På baggrund af den anvendte teori om nævnte dialekt og selv
stændigt indsamlede sprogprøver ønskes endvidere en diskus
sion og vurdering af dialektens fremtid.

Allerede i 1.semester og adskillige gange senere, bliver man 
gjort opmærksom på at der venter én en stor og betydningsfuld 
opgave i 4.semester. Man forestiller sig allerede da forskel
lige fag og emner, man evt. kunne tænke sig at behandle, men 
bliver alligevel lidt overrumplet når opgaveugen nærmer sig, 
og tiden går hurtigere end man havde troet. Jeg havde tænkt 
mig at skrive opgaven i fagene biologi eller dansk, men da 
jeg ikke tog biologi på tilvalg, blev det dansk.(Man bør nok 
vælge sit bedste fag mht. evner og/eller interesse). Men så 
selve emnet. Det må ikke være for let, eller for svært, ikke 
for utraditionelt så- det måske falder udenfor faget, og ikke 
for kedeligt (dette både for egen og for "dommerens" skyld). 
Det er svært. Man vakler mellem alle mulige emner, og ender 
måske med, i desperation, at putte 27 små sedler ned i sin 
hat, og trække en.



- 58 -

Jeg valgte at skrive om sydsjællandsk dialekt (jeg ville hel
lere vælge et sprogteknisk emne, end f.eks. en bestemt for
fatters værker-) og da jeg adskillige gange har fået at vide, 
at jeg"taler sjovt", har emnet interesseret mig længe. Med det
te valg, havde jeg desuden muligheden for at benytte "levende 
kilder" (båndoptagelser), ud over de sædvanlige stakke af bøger. 
Indsamlingen af materialet var nok det mest stressede ved op
gaven, idet den jo skulle foretages sideløbende med den aim. 
undervisning, hvorefter alle biblioteksbesøgene og konferen
cetimerne med læreren, (der for øvrigt var en stor hjælp), og 
gennemgangen af det indsamlede også gik noget ud over den tid 
man skulle have brugt på lektielæsning.

Så er det efterhånden blevet sidste frist for aflevering af 
områdetitelen. Formuleringen af denne er ikke mindst vigtig 
at tage hensyn til, idet den endelige titel jo helst ikke 
skulle indeholde ubehagelige overraskelser.
Når ugen er gået ind, og titlen er udleveret, gælder det om 
at der ikke går panik i én. Ro og overblik er en stor fordel. 
Sørg også for at have system i tingene, lav en disposition, 
og følg den.
Hvis man evt. ikke har nået at gennemgå stoffet grundigt 
nok, må man nok gøre det allerførst og ikke begynde at skrive 
for meget før man er inde i stoffet.
Ved udarbejdelsen af opgaven, gik jeg frem på flg. måde: 
-dialekten defineredes ved at sammenligne kildernes teore
tiske karakteristik af dialekten og rigsdansk, 
-båndoptagelserne brugtes i hele opgaven som eksempler, 
-konklusionen gik ud på at dialekten, af forskellige grunde, 
kun kan eksistere nogle få generationer endnu.
Faktisk var det slet ikke så galt, som man havde forestillet 
sig, og egentlig ganske interessant. Til tider så interessant 
at det var svært at begrænse arbejdet, men en uge er nn ret 
lang tid, og ved koncentreret arbejde kan det godt nås.
Men det var en lettelse at aflevere den færdige opgave. Sam
menlignet med de øvrige opgaver der skrives i HFforløbet 
er denne opgave afgjort den der gi"r det bedste udbytte.Hi
storieopgaven, der udarbejdes kollektivt det 1. år, lå for 
tidligt i forløbet, og gruppearbejde var ikke nogen god ar
bejdsform. Danskopgaven lå derimod for sent og brød under
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visningsforløbet på en uheldig måde. Begge opgaver var dog 
en stor hjælp til 2.-års opg. hvis placering nok ikke kan 
være anderledes, selvom de fleste har ret travlt i 4. seme
ster, også lærerne, hvilket måske også er en af grundene til 
at bedømmelsesproceduren kan virke lidt urimelig.
Det ville være ønskeligt om der var mulighed for en samtale 
mellem lærer, elev og censor. Det virker lidt "fladt" bare 
at få en karakter stukket ud, på et tidspunkt hvor man har 
glemt hvad det egentlig var(man havde skrevet.

Lene Jensen

Kur s i s tens navn: Helle Pedersen_____________________________
Klasse: 2 ,p Fag:Historie
Område: F ,N.______________________________

Opgavetitlen: Med udgangspunkt i F.N.'s rolle i Congo og 
Cypern kriserne diskuteres, hvorvidt organisationen som 
fredsbevarende faktor har levet op til sin formålsparagraf.

Fortegnelse over bilag: Uddrag af F.N.- pagten, formålsparagraf

Arbejdet med 2'.års opgaven begyndte flere uger før selve spe
cialeugen med valg af område. Jeg ønskede at beskæftige mig 
med FN, og kontaktede min faglærer i historie. Efter nogle 
samtaler enedes vi om at indkredse emnet til at vurdere FN's 
effektivitet m.h.t. fredsbevarende aktioner. Her under var 
det uundgåeligt at komme ind på Øst-Vest.
Her efter begyndte indsamling af materiale, og da jeg havde 
temmelig mange bøger, indkredsede jeg det,jeg havde brug for 
ved at gennemlæse indholdsfortegnelser og stikordsregistre.

Sideløbende med gennemlæsningen blev en foreløbig kladde i 
form af stikord nedskrevet,og sidehenvisninger var meget 
vigtige (-husker man det,er der sparet megen tid-). Kladden 
blev ordnet og nedskrevet mere eller mindre pænt alt efter 



- 60 -

hvor spændende det var, og nu kom det sværeste, at skrive 
sin egen vurdering.Hele tiden løb jeg ud i sidesporet Øst- 
Vest-konflikten fordi dette havde en utrolig stor betydning 
i de to kriser. Desuden var de fleste bøger "vestvendte" og 
ofte stod dette ikke direkte men måtte tolkes mellem linier
ne. De bedste kilder hertil var kildehæfter med dokumenter, 
beretninger og citater,her kunne man være sikker på at den 
vurdering man skrev var ens egen og ikke en man uden at vide 
det var blevet påført gennem teksterne.

Selv om jeg ikke havde lagt nogen tidsplan, synes jeg selv, 
at arbejdet skred frem, og det forekom på intet tidspunkt 
vanskeligt.
Man lærer utrolig meget ved selv at skulle finde tingene 
frem og vurdere dem, og man får lyst til at vide meget mere 
end man har plads til i opgaven.
Ikke kun får man ved at læse meget om et enkelt emne udvi
det sin horisont, men man lærer også at arbejde selvstæn
digt, at forme sine egne sætninger og man tvinges til at 
tilrettelægge sit arbejde selv, hvilket er meget værdifuldt, 
da man alt for ofte får tingene serveret.

Alt i alt har jeg været glad for at skrive speciale-opgave, 
og selv om man bagefter er utilfreds med flere ting i op- 
gavon, så har man i hvert fald høstet mange erfaringer m.h.t. 
arbejdsteknik.

Helle Pedersen - 2.p

Faglærerkommentar :
Vejledningen af Helle bestod primært i at få kanaliseret 
ønsket om at skrive om FN ud i en mere specifik problem
stilling. Da hun ret tidligt var helt sikker på, at områ
det skulle være FN, var der tid til at diskutere forskel
lige muligheder, som Helle så kunne sætte sig nærmere ind 
i og tage stilling til. Da hun havde valgt at skrive om 
FNs fredsbevarende funktion, fandt vi frem til specifikke 
aktioner for at undgå, at opgaven skulle blive for vag og 
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generel. Helle var meget motiveret og arbejdede meget selv
stændigt, og det eneste andet punkt, hvor der i øvrigt var 
brug for vejledning, var råd vedrørende relevant littera
tur .

Kirsten Andersen.

Kursistens navn: Eva Bjerge_______________________________
Klasse:2 Q Fag:Matematik

Område: Matematikkens anvendelse indenfor biologien

Opgavetitlen: Matematikkens anvendelse i arvelighedslæren.

Jeg valgte at skrive 2.årsopgave i matematik for det første, 
fordi jeg har tilvalg i faget og for det andet fordi jeg i 
de tværfaglige timer jeg havde i matematik i l.HF beskæfti
gede mig lidt med matematikkens anvendelse i arvelighedslæ
ren. Jeg ville gerne arbejde videre med emnet,og faglæreren 
Ole Olsen sagde god for det. Jeg gik i gang med at finde ma
teriale og fik fat på 4-5 bøger, som dog alle krævede, at jeg 
først lærte noget med sandsynlighedsberegning. Det gik jeg så 
i gang med,og jeg læste derefter de kapitler,der var relevan
te for mig i de bøger, jeg havde skaffet.

Ved opgavens begyndelse fik jeg, sammen med titlen, udleveret 
en bog, hvori der var nogle afsnit om mit emne + nogle opga
ver. Jeg skulle regne 8 af disse opgaver samt uddybe et bevis, 
der stod i bogen.

Jeg kan ikke sige andet,end at jeg lærte en masse i løbet af 
de par uger ræset stod på, vigtigst at matematik kan bruges 
til andet end at lære mere matematik med, og det var bestemt 
en rar følelse.

Mange har spurgt mig, om det ikke var svært at skrive spe- 
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ciale i matematik. Det synes jeg ikke, og jeg vil helt sik
kert anbefale dem, der hellere vil løse matematikopgaver end 
at skrive stile og vel at mærke ikke bare for at vælge mel
lem to onder, at skrive 2.årsopgaven i matematik.

Eva Bjerge 2. q

Kursistens navn: Erik Nilsson______________________________  
Klasse: 2 p Fag: Fysik

Område: Vekselstrøm____________________________

Opgave ti tien: Der ønskes en redegørelse for teorien om trans
formation af en-faset sinusformet vekselstrøm.
I det omfang andre dele af vekselstrømsteorien inddrages i 
besvarelsen skal der gives en kort redegørelse for den an
vendte teori.
Apparatopstillinger, der kan illustrere transformerens vir
kemåde ved tomgang, under belastning og ved kortslutning skal 
opstilles og undersøges.

Når man vil skrive opgaven i fysik, må man først vælge sig 
et hovedområde, derefter må området indsnævres således,at 
der kan stilles en velafgrænset opgave.
Mit valg blev vekselstrøm, specielt transformation af vek
selstrøm. Her er der mulighed for at komme ind på en række 
teoretiske overvejelser, som kan kombineres med eksperimen
telle undersøgelser af transformatorer.
Mens denne indsnævring af området fandt sted, læste jeg vek
selstrømsteori, først bredt, for at få et overblik over em
net, senere mere specielt om transformation. I denne fase ind
gik også en del laboratoriearbejde, dels med at finde egnet 
apparatur, dels med at "designe" og afprøve måleopstillinger, 
således at måleprogrammet ikke ville blive alt for belastende 
i selve opgaveugen.
Da opgavens titel blev udleveret fredag eftermiddag, drejede 
det sig om at lægge en tidsplan. Forsøgene blev udført de 
første dage, måledata blev bearbejdet, og eventuelle "dårlige" 
forsøg blev udført igen. Til sidst gjaldt det om at få sam
menholdt teorien med de praktiske forsøgsresultater og forsøge 
en konklusion.
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Det er vigtigt, at man ikke undervurderer tidsfaktoren. Forsøg 
kan meget let tage længere tid end beregnet. Endvidere er det 
vigtigt, at emnet ikke bliver for bredt, men har en naturlig 
afrunding, så man ikke ender i en masse sidespor uden at få 
forklaret, hvad resultaterne kan bruges til.

Erik Nilsson 2.p

Kurs i s tens navn: Britta Felbøl_________________________________  
Klasse: 2 HF R Fag: Formning

Område: Børns tegneudvikling fra 3 til 8 år.__________________

Opgave titlen: Gennemgang af udviklingsforløbet fra 3 til 8 år 
ønskes beskrevet. Beskrivelsen skal bl.a. indeholde overvejel
ser om børns forhold til form, linier og farver. Psykologiske 
og pædagogiske overvejelser i forbindelse med bedømmelse af____ 
resultaterne (børnetegningerne), herunder bl.a. præcisering 
af sociale- og kønsrollebetonede udtryk, ønskes.

Britta Felbøl har skrevet 2.-årsopgaven i formning inden
for emnet "Børns tegneudvikling i alderen 3-8 år". I for
søg på at vurdere hvilke problemer der kan opstå før og 
under udarbejdelsen af opgaven,drøftede Britta og hendes læ
rer, Jan Preisler, forløbet.

Jan: Hvilke ting vil du pege på som nødvendige forudsætnin
ger for at få en tilfredsstillende situation omkring 
opgaven?

Britta: Det er meget nødvendigt, at læreren og eleven indgående 
drøfter det opgivne emneområde, så at den endelige op
gaveformulering er i overensstemmelse med elevens øn
ske. Kun da er det muligt for eleven at sikre sig, at 
han/hun har skaffet sig de nødvendige kilder i rette 
tid, og tillige kan dispositionen af selve opgaven li
gesom tilrettelægges i dagene op til udleveringen af 
den endelige titel på opgaven.

Jan: Hvilke problemer havde du i selve opgaveugen?
Britta: Mit største problem var tidsnød, men det skal igen ses 

i sammenhæng med dispositionen for opgaven. Opgaven bør 
nok i størst mulig grad formuleres på en sådan måde, at



- 64 -

besvarelsen ikke bliver for bred og almen. Til gengæld 
må jeg sige, at det var til stor hjælp, at formnings
lokalernes kopieringsfaciliteter stod til rådighed i 
ugen, da opgaver med baggrund i visuelle udtryk jo na
turligt kræver et godt billedbilagsmateriale .

Jan: Er det en svær eller uvant situation, at udforme en op
gave af nævnte type?

Britta: Ja. Undervisningen i de forskellige fag bør nok i stør
re udstrækning, end tilfældet er nu, indlære kildekri
tik, notatteknik og skriftlig bearbejdning af et stof 
i al almindelighed. På mange punkter er vi nødt til 
selv at opøve disse færdigheder.
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REU G LOH

I faget religion har vi udarbejdet to arbejdsprogrammer: 
ét i religionshistorie om nordamerikanske indianerkulturer 
og ét inden for områderne skriftreligioner, etik og livs
anskuelser om religion og livsanskuelser om religion i Kina. 
Indianerprogrammet har som baggrund den interesse for indi
anerkulturer, som man møder hos eleverne, men som vi hidtil 
ikke har kunnet imødekomme, fordi vi har manglet tilstrække
ligt tekstmateriale i dansk oversættelse. Vi har derfor over
sat nogle myter og kulthymner fra engelsk. Disse tekster har 
vi anvendt til at belyse dels indianernes traditionelle kul
tur, dels nogle centrale religionsfænomenologiske forhold. 
Men da elevernes forhåndsinteresse for indianerne ikke er hi
storisk eller religionshistorisk bestemt, har vi suppleret de 
religiøse tekster med et tekstudvalg, som skal belyse indianer
nes nuværende situation som en etnisk minoritet i det ameri
kanske samfund. Disse tekster er også nødvendige for at kunne 
se indiansk livsholdning i en samfundsmæssig sammenhæng og 
for at kunne forstå kultursammenstøddet.
I arbejdet med Kina-programmet var udgangspunktet kulturre
volutionens opgør med den confucianske filosofi. For at be
lyse dette tema har vi delt undervisningsprogrammet op i tre 
dele:
1) Gammel kinesisk religion og filosofi, d.v.s. taoistiske 

tekster fra Tao Te King samt tekster fra Confucius og hans 
elev Mencius. Ved valg af Confucius-tekster har vi søgt at 
finde nogle, som er relevante for forståelsen af maoismens 
opgør med confucianismen.

2) Maoismen, d.v.s. tekster fra Maos taler, især tekster om 
emnerne: demokrati, dialektik, teori-praksis, kønsroller, 
religionskritik. Hvor det er nødvendigt for forståelsen 
har vi suppleret med et par Marx-tekster og en enkelt Lenin- 
tekst.

3) Kulturrevolutionen, især opgøret med Confucius: Grundbog 
til dette område har været:Hanna Kobylinski:Mao Tse-tung og 
kulturrevolutionen. Kildehæfte til Fundamentalhistorie. 
Heri indgår også Mao-tekster, men vi har suppleret disse 
med andre, f.eks. artikler oversat fra det kinesiske tids-
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skrift Peking Information i fransk udgave
I programmet er også indgået nogle tekster om folkereligion
i Kina, både historisk og nutidigt.

Poul Lund Jensen Grethe Larsen

MATEMATIK

Valgfrit emne i 3 yzF: Allan Tarp:Spilteori
Valgfrit emne i 3 yzF: Søren Lützen: Matematiks anvendelse 

i psykologi.
Frie timer i 1 P s Matematiks anvendelse i geografi, li

neær programmering, normalfordeling. 
Noter af adjunkt Peder Flansmose.

Frie timer i 1 q : Andengradspolynomium.
Noter af adjunkt Grethe Andersen.

Frie timer i 1 r : Andengradspolynomium.
Noter af adjunkt Poul Erik Andersen.

Ved frie timer i 1-HF i matematik forstås almindelige under
visningstimer - ( ca. 20 - der kan anvendes til uddybning af 
et af de i undervisningen behandlede emner eller til et sam
arbejde med et eller flere andre fag at arbejde med et område) 
hvor matematik anvendes.

FYSIK

I fysik blev der i 2.gm og 3.gm benyttet Mogens Pihl og 
Henning Storms lærebøger i fysik for gymnasiet og HF, mens 
der i l.gm blev benyttet "Fysik i grundtræk" af Eve Staf- 
fansson m.f1.
Som valgfrie emner er der i de to 3.gF klasser læst: 
Eksperimentel elektronik (noter), udvidet vekselstrøm (noter) 
udvidet atomfysik (noter), samt astronomi efter Knud Jepsen: 
"Saturn"

I 2.HF fysik tilvalg blev benyttet M.Møller-Jørgensen m.fl. 
"Fysik for gymnasiet", suppleret med noter.
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De to 3.gF-klasser har været med Agnete Stage og Vagn Gjer- 
løff på ekskursion til Atomforsøgsstationen på Risø lørdag 
den 6. marts. Programmet omfattede dels et foredrag om atom
energiens fredelige udnyttelse dels besøg i tre forsknings
laboratorier .

KEMI
2xFN skal i sommeren 1976 til eksamen efter det nye lære
bogssystem "Kemi i Grundtræk" (Stig Andersson & Ido Leden), 
som skolens kemilærere er ved at indføre for alle klasser. 
Det er et led i systemet, at eleverne gennemarbejder et 
stort antal simple opgaver, og foreløbig synes det også- 
set fra elevside- at være et godt fremskridt.

Som "valgfrit emne" har i det forløbne år følgende været 
det væsentlige:

Kvantitative målinger, baseret på udstrakt brug af p -metre ri
og ledningsevnemålere, som er anvendt til både titrerøvelser 
og til styrkekonstantbestemmelser. Disse målinger er gået 
væsentligt ud over det, "man plejer", ligesom både præcisi
onsmålinger af PH v. hj. a. standardstødpuder og moderne 
komplexonbestemmelser af svage metalionkoncentrationer er 
foretaget, specielt er vandprøver undersøgt for pu og for 
kalkindhold.
I 2yFN og 2zFN, hvor det omtalte lærebogssystem ikke har 
været anvendt, er som valgfri emner læst henholdsvis ud
videt syre-base-teori og metalforbindelsernes kemi.

FRANSK

Sommeren 1975 havde 2 mx i stedet for en traditionel års
prøve i fransk et tredages repetitionskursus, hvor klassen 
arbejdede med grammatik, udtaleøvelser ved hjælp af bånd
optager og samtaleøvelser ud fra tegneserier og lysbilleder.

Grethe Larsen
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IDRÆT
I l.g, og 1. HF er undervisningen foregået på traditionel 
vis, således at de enkelte klasser er blevet enige om, hvil
ke discipliner de ville arbejde med. I 3.g har vi som et al
ternativ til den traditionelle undervisning forsøgt en til
valgsordning ,så eleverne på tværs af klasseinddeling havde 
mulighed for at vælge de discipliner, der netop interesserede 
dem. Alle 3.g'erne havde idræt på samme tidspunkt, og vi var 
7 lærere til at undervise. I udendørssæsonen, dvs. indtil ef
terårsferien, klarede vi os med egne faciliteter, mens vi i 
perioden fra efterårsferien til påskeferien desuden havde 
Næstved-Svømmehal og Næstved-Hallen til vores rådighed. I lø
bet af året er der undervist i følgende discipliner: 
Atletik, håndbold, fodbold (såvel indendørs som udendørs), 
konditionstræning, orienteringsløb, volleyball, badminton, 
trampolinspring, jazzgymnastik og svømning; af disse disci
pliner har hver enkelt elev haft mulighed for at vælge tre.

I 2.HF tilvalg valgte eleverne i år at beskæftige sig med at
letik, badminton, volleyball og svømning.

FORMNING OG KUNSTFORSTÅELSE

2 og 3 g Efter at have arbejdet med bundne øvelser i skole
årets første måneder ændredes undervisningen til 
gruppe- eller individuelt orienterede opgaver in
denfor maleri, grafik, foto, keramik, film og TV. 
En række film og TV-udsendelser af kunstteoretisk 
art har i årets løb dannet udgangspunkt for dis
kussioner .

1 HF Arbejdet har foregået indenfor områderne kompo
sition, registrering af synsmæssige indtryk, form- 
og farvelære, arbejde med sort/hvidt forholdet og 
3-dimensional fremstilling.

2 HF Eleverne har her arbejdet med individuelt valgte
opgaver, med udgangspunkt i de under 1 HF nævnte 
områder. Den kunstteoretiske undervisning har ho-
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vedsagelig beskæftiget sig med kunsten fra Impres
sionismen og til idag.
I efteråret udstillede vi grafiske arbejder, ud
ført af elever i 2g og 1HF i aulaen. I foråret op
hængte vi en lille fotografisk udstilling med em
net "Skolen, set på en anden måde".




