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FORORD

Udsendelse af en årsberetning har bl.a. det formål at fortælle 
nye elever og kursister, forældre, andre skoler, amtskommunale 
myndigheder, Undervisningsministeriet samt andre interesserede, 
hvad der er foregået på skolen i det forløbne år.
Det er en umulig opgave at give en blot nogenlunde dækkende be
skrivelse af et helt år, og redaktionen har derfor i lighed med 
årsberetningerne de sidste år valgt indenfor nogle rammer at 
give elever, kursister, lærere og et amtsrådsmedlem mulighed for 
at bidrage med artikler om forskellige emner. Det giver naturlig
vis årsskriftet et uensartet præg; men til gengæld skal det un
derstreges, at skolens liv jo bestemmes af alle, der på den ene 
eller anden måde er tilknyttet den. Man kan håbe, at den nye 
skolestyrelseslov, som bl.a. giver det teknisk-administrative 
personale repræsentation i Skolerådet, vil være med til at præ
ge næste års årsberetning.
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25 år på skolen
Som det fremgår af artiklen om kælderombygningen har gymna
siets bygninger i år 25-årsjubilæum. Dermed har pedellen og 
5 rengøringsassistenter også været her i 25 år.
Vi siger tak for, at de i de forløbne år har holdt skolen i 
en meget fin stand.

Grethe Jensen Helga Jensen

Viola Andersen Tove Jensen Orla Palle

Eva Jørgensen
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Af skolens dagbog
13.5.1977 2z + Hanna Laursen - teatertur, Fiolteatret i Kø

benhavn .
x 25.-29.5. 2a + Arne Olsen og Jørgen Hansen - rejse til Berlin

16.6. Enkeltfagskursus holder afslutningsfest kl.17
17.6. Dimission kl.10
18.6. Optagelsesprøve til Ig
8.8. Det nye skoleår begynder
19.8. Fest for lg og 1HF kl.19
24.8. 3xvN + Kjeld Gringer - ekskursion til Enø
27.8. 2PQR (biologi tilvalg) + Kjeld Gringer - ekskursion

til Enø
30.8. 2z + Inger Flensborg på ekskursion til Ringsted -

Trelleborg og Roskilde
31.8. 2y + Inger Flensborg på ekskursion til Ringsted -

Trelleborg og Roskilde
x 7.-10.9. 3xvN + Klavs Færgemann og Andreas Truelsen på eks

kursion til Nordjylland
7.9. 3yzN + Peter Birck på ekskursion til Dybsø
12.9. 2z + 2bN + la + Karen Terkelsen og Merete Aaberg på

Louisiana (Pompeii-udstillingen)
13.-15.9. 50 elever fra folkeskolen fulgte undervisningen i

Ig eller 1HF
20.-22.9. 45 elever fra folkeskolen fulgte undervisningen i

Ig eller 1HF
30.9. Samfundsfagselever holder fest kl.19
3.10. lz + Myrna Olsen i Fiolteatret i København
5.10. LAK orienterer HF-eleverne
6.10. 2x + Birte Andersen på Louisiana
7.10. 3z overværer foredrag fra Dansk Skibsadoption
12.10. la + Inger Hansen på teatertur til København
13.10. 2xyzN + Klavs Færgemann, Peter Birck og Kjeld Ras

mussen på ekskursion til Knudshoved
x 31.10.-3.11. Emnedage

8.11. lp + Inger Hansen i Det Kgl.Teater "Den poetiske
Raptus"
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x 18.-25.11.

19.11.

5.12.
9.12.
13.12.
13.12.
15.12.
19.12.
22.12.
5.1.1978

x 7.-8.1.

18.1.
21.1.
24.1.
24.-28.1.
28.-29.1.

11.-12.2.

14.-18.2.
16.2.
24.-26.2.

28.2.

2.3.
3.3.
10.3.
10.-12.3.

11.3.
13.3.
29.3.

3abS+3xyzvS + Palle Bach, Per Boserup Olsen og 
Claus Ditlev Larsen til Bruxelles: "Regional In- 
gration".
2q + Vibeke Kjær på ekskursion - byvandring i Kø
benhavn og i teatret om aftenen 
DGS orienterer gymnasieeleverne 
Enkeltfagskursus holder fest kl.19
Ib + ly + Niels Bruun og Kai Hjorth på Louisiana 
Kl.19 kontaktmøde for la + Ix 
Kl.19 kontaktmøde for Ib + ly + Iz 
Kl.19 kontaktmøde for lu + Iv
Juleafslutning. Julerevy kl.19.30 
1.skoledag i 1978 
2 r + Poul Lund Jensen, Myrna Olsen og Arne Olsen i 
hytte ved Kobæk Strand. Afrunding af et tværfags
projekt 
Elevmøde kl.10-12 
Fest for aktører ved julerevy
Kl.19.30 orienteringsmøde for nye lg-elever m.fl. 
Rejselektor Peter Desmarets besøger tysk-klasser 
2xyzS og Palle Bach på "Farmen". Projekt vedr. so
cial lighed/ulighed i Danmark 
3abS og Palle Bach på "Farmen". Færdiggørelse af 
speciale i samfundsfag 
Rejselektor Jacques Billand besøger fransk-klasser 
Kl.19 møde med folkeskolelærere (ca.100 deltagere) 
3xvS og Claus Ditlev Larsen på "Farmen" Gennemgang 
af speciale i samfundsfag 
3y + Kirsten Andersen i Folketinget og på Nyheds- og 
aktualitetsafdelingen i Radiohuset 
3x + Inger Hansen i Avenueteatret i København 
2r + Myrna Olsen i Husets teater. "50'er kabaret" 
kl.20 fest for enkeltfagskursister 
3v + Claus Ditlev Larsen på "Farmen". Arbejde med 
periodelæsning i dansk 
3yzF + Agnete Stage på Risø 
Kontaktmøde'for 2g kl.19
2 PQR (formning tilvalg) + Jan Preisler på Sorø Kunst
museum.
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30.3. 2a + Niels Bruun på ekskursion til Glyptoteket Og 
på Nationalmuseet

5.4. Kl.10-12 forårskoncert
6.4. 2y + Niels Bruun på ekskursion til Glyptoteket og

Nationalmuseet
7.4. ly + Kristian Jürgensen til Lübeck
13.4. 2x + Merete Aaberg og Bjørn Falck-Petersen på 

Glyptoteket, Nationalmuseet og i Det Kgl.Teater
19.4. 2z + Karen Terkelsen i Bristolteatret

x se særskilte artikler .

2 xyz N på Knudshoved
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Fællestimearrangementer
5.9.1977 Klaus Rifbjerg læste op af egne digte
30.1.1978 Om ungdomsarbejdsløshed
17.2. Kunstmaler Bent Stubbe-Teglbjerg fortalte om sine 

malerier
3.4. Baggårdteatret fra Svendborg opførte Dario Fo-far

cen: "Vi betaler ikke,Vi betaler ikke"

Der har i skoleåret 1977/78 været afholdt 4 egentlige fællesti
mearrangementer for alle skolens elever. Desuden har der som 
fællestime været afholdt orienteringsmøder af elevorganisation
erne .
Vi har fået indlæg om fællestimerne om ungdomsarbejdsløshed og 
om Dario Fo-farcen; desuden er arrangementet med Bent Stubbe- 
Teglbjerg omtalt i artiklen om Udstillinger på skolen.

FÆLLESTIMEN MANDAG DEN 39.JANUAR 1978 OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

I 2. OG 3.TIME

Formålet med fællestimerne var:
a) at give gymnasieeleverne og HF-kursisterne viden om og for

ståelse af ungdomsarbejdsløsheden som et samfundsproblem.
b) at forberede de enkeltfagskurser på gymnasiet for unge ar

bejdsløse, som amtskommunen pr. 1.august 1978 kan etablere 
undervisning i, således at de indgår som et naturligt led i 
gymnasiets miljø.

Til timerne var sammensat et panel bestående af:
Kaj Larsen, borgmester i Holmegård kommune, formand for arbejds
gruppen vedrørende ungdomsarbejdsløshed i Næstved, Holmegård og 
Suså. J.O.Hass, socialudvalgsformand, Næstved kommune. H.C.Kol- 
strup, erhvervsvejleder, Arbejdsformidlingen i Næstved, og fra 
"Mødestedet" i Næstved lederen: Erik Boelskifte og den unge ar
bejdsløse Bjarne Andersen. Rektor E.Gjede var ordstyrer.
Efter korte indlæg fra paneldeltagerne var der debat. Gymnasie
eleverne og HF-kursisterne lagde i deres spørgsmål megen vægt 
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på at få belyst årsagerne til den økonomiske krise, mens pa
neldeltagerne mere lagdQ vægt på konkrete forslag til afhjælp
ning af ungdomsarbejdsløsheden. Som en samlet konklusion på 
timerne må det dog fremhæves, at formålet i det væsentlige 
blev opfyldt, og at man i debatten fik belyst muligheder for 
bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden.

Arne Olsen

FÆLLESTIMEN MANDAG DEN 3.APRIL 1978 I 5.OG 6.TIME. TEATERSTYK

KET "VI BETALER IKKE, VI BETALER IKKE" AF DARIO FO

Mandag den 3.april 1978 opførte teatergruppen "Baggårdteatret" 
fra Svendborg ovennævnte teaterstykke i Næstved Gymnasiums aula. 
Stykket var en ubetinget succes, og det skyldtes ikke mindst te
atergruppens talent og engagement i forestillingen, som varede 
2\ time. Dario Fo's udtryksform er meget humoristisk, men der 
ligger dyb alvor bag h'äns arbejder. Baggrunden for dette tea
terstykke er den alvorlige økonomiske krise, som kulminerede i 
1974 i Italien. Stykket starter med, at nogle husmødre gennem
fører selvreduktion i et supermarked. Selvreduktion består i, 
at man betaler en lavere og mere rimelig pris end den der kræ
ves for f.eks. husleje, elektricitet og gas. Desuden tvang man 
"retfærdige" priser frem når man gik ud og handlede i supermar
kederne. En af kvinderne er nødt til at skjule sin medvirken 
for sin mand, som erklærer, at han hellere vil dø af sult end 
han vil "stjæle". Men efterhånden som sulten bliver mere og me
re påtrængende, begynder han dog selv at "stjæle", samtidig med 
at han forsøger at holde det hemmeligt for sin kone. Selvreduk
tionen medfører en del husundersøgelser, oa kvinderne skjuler 
varerne under deres frakker og foregiver at være gravide. I lø
bet af kort tid har de medvirkende indviklet sig i et net af 
løgne og intriger, og på et tidspunkt er alt en stor forvirring. 
Der er virkelig tempo over teaterstykket, og det bidrager yder
ligere til at øge forvirringen. Det kræver en stor skuespil
kunst at udføre disse scener, men det lykkedes i meget høj grad 
for "Baggårdteatret"s skuespillere. Det var førsteklasses te
ater, og tilskuerne morede sig pragtfuldt.

Axel Pristed, lq.
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Udstillinger på skolen

I forsøg på at skabe et afvekslende miljø i aulaen, har der i 
årets løb været afholdt udstillinger af forskellig karakter. 
I oktober og november måned udstilledes en række elevarbejder, 
hovedsagelig linoleumstryk udført i formningstimerne. I januar 
afholdtes en lille fotokonkurrence over emnet "jul og vinter", 
og de konkurrerende billeder udgjorde en lille udstilling. 
Midt i januar havde vi en vandreudstilling, en række malerier 
af kunstneren Bent Stubbe Teglbjerg, ophængt. I forbindelse med 
udstillingen blev der arrangeret en fællestime, hvor kunstneren 
redegjorde for sin arbejdsmetode og i øvrigt diskuterede sine 
billeder med eleverne.
I april udstillede en lille gruppe 3g-elever fotografiske ind
tryk fra en rejse til Polen.
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Introduktionsugen-august 1977
Formålet med introduktionsugen (intro-ugen) var at eleverne 
skulle lære hinanden at kende, få indblik i skolens arbejdsgang 
- metoder, samt at lære skolens fysiske miljø at kende.
Forarbejdet: I månederne op til skoleårets begyndelse (1977) mød
tes et antal lærere og elever flere gange for at planlægge in- 
tro-ugens forløb. Møderne, hvortil en dagsorden blev udarbejdet 
fra gang til gang, bestod i at diskutere materiale til brug i 
intro-ugen, fastlægge den form, der bedst muligt tilgodeså for
målet, strukturering af ugens forløb og andre ting, der var væ
sentlige for at intro-ugen skulle blive så vellykket som muligt. 
Intro-ugens forløb: Ugens forskellige dage forløb i form af af
vikling af forskellige former for gruppearbejde, f.eks. drama
tik, mimik og anden kreativ udfoldelse, afvikling af kollektiv 
bespisning (der p.gr.a. den faste tidsstruktur blev gennemført 
under tidspres) og en teaterforestilling, som var yderst vellyk
ket, idet der efter forestillingen var debat med skuespillerne. 
I nogle klasser foretrak man selv at bestemme enkelte dages for
løb, hvilket bl.a. resulterede i dans i gymnastiksalen. Ved 
ugens slutning fik eleverne udleveret evalueringsskema, hvor de 
kunne fremlægge deres synspunkter angående ugens former for for
løb samt komme med forslag om, hvordan de kunne tænke sig at u- 
gen kunne have været afviklet.
Blev formålet opfyldt ?: På gr.a. intro-ugens faste strukture
ring med henblik på afvikling af de forskellige aktiviteter op
stod der i ugens løb situationer med tidsnød. I visse tilfælde 
faldt gruppearbejdet uheldigt ud, vel nok fordi denne arbejds
form var fremmed for mange elever. Som "gamle elever" her på sko
len hår vi måttet konstatere, at der m.h.t. gruppearbejde ikke 
har været gjort noget i de to år, vi har gået her for at af
hjælpe denne mangel i undervisningsplanerne. Som helhed kunne vi 
ønske, at de kommende elever sammen med lærere og nogle ældre e- 
lever var med til at forme forløbet af de kommende intro-uger, 
måske ved at man fra første dag lod eleverne være medbestemmende 
ved fastlæggelse af ugens afvikling. Orienteringen om skolens e- 
levråd, som også foregik under intro-ugen, var desværre for de 
nye elever - yderst utilfredsstillende.

Chri’stopher Norris, 2HFp. Tommy Petersen, 2HFp, planlægn.gr.

planl%25c3%25a6gn.gr
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Emnedage
At suspendere den normale undervisning for hele skolen i fire da
ge kræver en god begrundelse. At lade eleverne arbejde selvstæn
digt med et emne, der er af samfundsmæssig betydning og som ikke 
dækkes særlig grundigt i den normale undervisning, kunne være 
tilstrækkelig god begrundelse for at gøre det.
Formålet med emnedagene kan formuleres i tre punkter:
1) at lade eleverne arbejde helt selvstændigt med en opgave, og

så med hensyn til problemformulering og materialefremskaffelse
2) at give eleverne en viden om det emne de arbejdede med og
3) at give eleverne muligheder for at samarbejde på tværs af 

klasserne og lære andre elever at kende.
I begyndelsen af september "skulle samtlige elever og lærere be
slutte sig for hvilket af følgende overordnede problemområder, de 
kunne tænke sig at arbejde med: 1. Uddannelse, 2. Energi, 3. U- 
landsproblematik, 4. Medier, 5. Miljø. Samtidig kunne man komme 
med forslag til emner indenfor disse overskrifter.
Man fordelte sig derefter på disse emner efter interesse, og det 
indledende, problemformulerende arbejde tog sin begyndelse i to 
enkelttimer, anbragt ca. 1 måned og ca. 14 dage før selve emneda
gene .
Under emnedagene var der en konstant, høj aktivitet: ekskursioner 
og studieture, paneldiskussioner og gruppearbejde, videobåndop
tagelse og planchefabrikation, laboratoriearbejde og rapport
skrivning. Korte rapporter udarbejdet af elever om arbejdet i 
nogle enkelte grupper bringes herunder.

UDDANNELSE: DEN SOCIALE REKRUTTERING TIL NÆSTVED GYMNASIUM

Vi var i vores gruppe startet ca. 14 dage før emnedagene med at 
udarbejde spørgeskemaer til samtlige studerende på Næstved Gym
nasium. På disse skemaer, som man udfyldte anonymt, søgte vi at 
stille alle relevante spørgsmål vedrørende de studerendes socia
le situation og baggrund. Desværre lykkedes det os kun at få ca. 
53% af skemaerne tilbage i udfyldt stand, hvorfor vore tal var 
behæftet med en relativ stor usikkerhed. Imidlertid havde vi ca. 
300 besvarelser at arbejde ud fra, og det viste sig at være rige
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ligt til de 14 mennesker, som vor gruppe bestod af, idet vi kun 
havde 4 dage til at arbejde med stoffet. Den første dag startede 
vi med at sortere skemaerne, hvilket viste sig at være et større 
job. Dernæst udarbejdede vi statistikker, kurver og diagrammer, 
udfra hvilke vi tilsidst diskuterede os frem til en konklusion. 
Derefter udarbejdede vi en rapport, som vi uddelte til alle inte
resserede elever og lærere. Den sidste dag samledes alle til ple
nummøde, hvor man diskuterede ugens gang og udvekslede erfaringer

Axel Pristed
iq

ENERGI: FORTIDENS ENERGIKILDER/PYRAMIDEENERGI.
Da vi i emnedagene 1975 havde deltaget i nogle af de traditionel
le emner, valgte vi dennegang med stor spænding det ultra-mysti- 
ske emne: "Fortidens energikilder/Pyramideenergi" .
Sammen med 25 andre elever startede vi mandag d.31.10.77 med at 
lytte til et foredrag om UFO'er og andre mystiske fænomener. Ved 
hjælp af lysbilleder og litteratur beviste foredragsholderen, 
Bent Alber, at man også i fortiden oplevede uforklarlige ting.Da 
foredragsholderen var kritisk og forsøgte at gøre foredraget ob
jektivt, nåede vi frem til, at størsteparten af UFO-observation- 
erne skyldes naturlige årsager, som f.eks. stjerneskud, kuglelyn, 
reflexer og fly.
Tirsdag den 1.11. holdt Borg Jensen (indehaver af "Pyramidecent
ret" i København) et foredrag om "Pyramideenergi". Borg Jensen 
har boet i USA i 26 år, bl.a. hos indianerne. Han har også været 
i Ægypten, hvor han flere gange har undersøgt den store Keops-py- 
ramide, som er grundlæggende for "Pyramideenergi-bevægelsen" idag. 
Borg Jensen startede med at fortælle lidt om det grundlæggende i 
pyramideenergien og lavede derefter nogle forsøg, som skulle på
vise tilstedeværelsen af denne mystiske form for energi. Borg 
Jensen medbragte nogle pyramider af forskellig størrelse, som han 
påstod producerede energi, når de vendte den ene side mod nord 
(ligesom Keops-pyramiden). Dette forsøgte han at bevise ved hjælp 
af forskellige instrumenter, så som en "ønskekvist" af nylon, som
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skulle blive tiltrukket af pyramidens "kraft".
Onsdag den 2.11. besøgte vi Borg Jensen's "Pyramide-center" i 
København. Her holdt amerikaneren Bob Paddison foredrag.
Hvis vi skal give en konklusion på emnet som helhed, må det 
blive følgende: Borg Jensen benyttede en skudsikker metode, i- 
det han ind imellem sine fantastiske teorier (kraftoverføring 
ved hjælp af tanker etc.) tilføjede eksempler, som man helt sik
kert vidste var korrekte. Denne metode gjorde, at også de mys
tiske teorier lød sandsynlige.

Lars Møller og Flemming Pedersen
3z
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U-LANDSPROBLEMATIK: APARTHEID I SYDAFRIKA

Fagbevægelsen i Sydafrika: Fagbevægelsen i Sydafrika består i- 
dag af to reaktionære "hvide" fagforeninger og ca.25 fagfore
ninger for afrikanere med ca. 100.000 medlemmer. Disse fagfor
eninger udgør tilsammen en meget splittet enhed, idet specielt 
de "sorte" fagforeninger har yderst vanskelige vilkår at arbej
de under. For det første har de "sorte" fagforeninger ikke sam
me fagforeningsrettigheder som de "hvide" fagforeninger, og for 
det andet har skiftende sydafrikanske regeringer gjort alt for 
at genere fagforeningsarbejdet dels ved arrestationer, udvis
ninger og husarrester af lederne og dels ved at bryde alle 
strejker med magt. Endelig er den lave organisationsprocent og
så medvirkende til, at fagbevægelsen fungerer så dårligt, som 
den gør.
Alt ialt må det dog siges, at der sker små fremskridt,og en mas
searrestation af 24 fagforeningsledere i 1976 kunne tyde på, at 
regeringen i fagforeningernes trods alt øgede styrke ser en 
trussel for apartheidstyrets fortsatte beståen.
Beskæftigelse og lønninger:
Erhvervsaktive:! slutningen af 1971 var den satnlede mængde er

hvervsaktive på ialt 8.330.000 personer. Heraf var 
1.554.000 hvide, 732.000 farvede, 188.000 asiater, 
5.856.000 afrikanere.

Erhvervsrekruttering: De hvide, som udgør mindre end en femte
del af den erhvervsaktive befolkning i Sydafrika, bi
drager med over 67% til den administrative ledergruppe 
og den faguddannede arbejdskraft.

Faglærte håndværkere: I 1967 fandtes der 158.000 hvide faglærte 
håndværkere, mens der kun var 21.000 ikke-hvide.

Lønninger blandt faglærte - ufaglærte: I Europa og USA er løn
forskellen mellem en faglært og ufaglært arbejder ca.25- 
30%, men i Sydafrika er forskellen 400%. Endvidere er 
der forskel mellem en sorts og en hvids løn for samme 
arbejde.

Gennemsnitsindkomst pr.md.: Hvide, 95 rand (133 dollars), afri
kanere, 7 rand (9,80 dollars).
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Købekraftens fordeling: Hvide: (19% af befolkningen) 69% af kø
bekraften. Farvede: (10% af befolkningen) 6% af købe
kraften. Asiater: (3% af befolkningen) 2% af købekraf
ten . Afrikanere:(68% af befolkningen) 23% af købekraf
ten .

Uddannelsessystemet: Inden for uddannelsessystemet træder apart
heid og forskelsbehandling meget tydeligt frem mellem 
sorte og hvide sydafrikanere.
Skolegang fra det 7.-16.år er obligatorisk for alle 
hvide børn, mens der kun i nogle få områder er tvungen 
skolegang for farvede børn. Afrikanske og indiske børn 
er hverken skole- eller undervisningspligtige.Desuden 
er der den forskel, at afrikanerne selv skal betale de
res skolegang, mens undervisningen for hvide er gratis. 
Foruden den sociale, racemæssige og økonomiske barriere 
for farvede i uddannelsessystemet er der også en barrie
re i form af eliminering af eleverne gennem skoletiden. 
Allerede efter det 2.skoleår bliver elever, som er "u- 
modne" eller "ubegavede" udelukket fra deltagelse i sko
legangen, og efter 6.skoleår afgøres det, om eleven er 
egnet til at fortsætte eller ej.
Foruden den skrappe eliminering i denne "bantu-uddannel- 
se" så er uddannelsen som helhed under al kritik. Klas
sekvotienterne er meget høje, lærerkræfterne få og rin
ge, og undervisningen foregår på 2-skiftshold.

Med hensyn til videre uddannelse på gymnasier så må det lige 
nævnes, at her skal afrikanske elever også selv betale uddan
nelsen, mens de hvide får gratis undervisning. Endelig må det 
nævnes, at der er mangel på gymnasier for farvede , og i 1970 
måtte flere elever med 1.karakter nægtes optagelse p.g.a. plads
mangel .

Helen Kristensen og Annette L.Nielsen
3bS
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MEDIEGRUPPEN: REKLAMER
Mandag var gruppen delt op i 3 hold, nr.l undersøgte reklamer i 
"Vi unge", nr.2 i "Alt for damerne", nr.3 i "Rapport". 
Undersøgelsen gik ud på at finde ud af, hvem reklamerne henvend
te sig til, såsom samfundsgruppe, alder, køn o.s.v. Hvilke vir
kemidler reklamerne benyttede, f.eks. sprog, billeder, blikfang 
o.lign. Hvilke associationer læseren fik, .... seksuelle under
toner .
Tirsdag formiddag så vi tyske reklamefilm, og bagefter analyse
rede vi dem efter samme fremgangsmåde som ved bladene.
Tirsdag eftermiddag fremlagde vi for hinanden, hvad de 3 grup
per havde fundet frem til i ugebladene, og derefter sammenlig
nede vi bladene og fandt forskelle. Vi fandt ud af, at rekla
merne i "Vi unge" hovedsageligt henvendte sig til unge fra 14- 
17 år, og at reklamerne drejede sig om tøj, stereoanlæg, hud
præparater, knallerter og sodavand. I "Alt for damerne" hen
vendte reklamerne sig næsten kun til kvinder. De kvinder, som 
reklamerne var stilet til, var fra middelklassen og fortrinsvis 
fra 18 år og opefter. Reklamerne var om mad, mode,skønhedsmid
ler, inventar og rengøringsmidler. "Rapport" var et mandeblad, 
hvor reklamerne primært henvendte sig til mænd og drenge, fra 
lavere middelklasse og arbejderklassen. Der fandtes kun få re
klamer i bladet, og de reklamerede for spiritus, tobak, ure, 
radioer, sexspil, tøj, og kun en reklame henvendte sig til kvin
der, en smykkereklame. "Vi unge" og "Alt for damerne" bestod af 
ca. 50% reklamer, hvorimod "Rapport" kun indeholdt 12%. Af sam
menligningerne fremgik det tydeligt, at reklamebureauet bevidst 
afstemte reklamerne efter bladets læserskare.
Onsdag morgen tog vi til "Gutenberghus reklamefilmstudie", hvor 
vi blev sat ind i, hvordan man sætter en reklamefilm op helt 
fra grunden og til den færdige film i biografen. Desuden blev 
vi vist rundt i hele studiet og prøvede selv at klippe film og 
mikse lyde. Rundvisningen og de øvrige filmforevisninger hjemme 
gav os et godt grundlag for en sammenligning mellem blade og 
film. Filmen har tydeligvis større muligheder i form af lyde, 
bevægelser og handling og appellerer derved til flere sanser hos 
modtageren.
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Vurdering af vores arbejde:Vores arbejde med reklamer har gjort 
os bedre til at analysere og forstå reklamer, men ikke til at 
frigøre os fra deres magt. Reklamerne fastholder både samfun
dets normer og skaber nye (f.eks. mode), som benytter sig af 
vores usikkerhed og har til hensigt at øge salget ud fra et 
profitmæssigt synspunkt. Vi mener, at reklamerne som helhed 
burde oplyse mere om varens kvalitet og pris og ikke koncentre
re sig så meget om omgivelserne.

Reklamegruppen

MILJØ-GRUPPEN: FORBEDRING AF MILJØET PÅ NÆSTVED GYMNASIUM
Vores gruppe havde påtaget sig opgaven at arbejde med forskøn
nelse af vor skoles miljø.
Vi var oprindelig 12-14 studerende, der ønskede at arbejde med 
dette emne.
De første dage vi mødtes før selye emnedagene, sad vi og snak
kede om vores ideer, og der kom mange forslag, som f.eks. at 
male alle væggene med glade farver, at fylde aulaen med blom
ster og få sat blomster i alle klasseværelserne. Men på grund 
af tid- og pengemangel måtte vi begrænse vores ønsker, men vi 
holdt os ihvertfald til farver og blomster i aulaen. Da vi en
delig var kommet så langt, var vi kun 7 tilbage i gruppen, og 
det må man jo nok kalde et mandefald. Men det slog os nu ikke 
ud, vi der var tilbage var opsat på at få det bedst mulige ud 
af det.
Mandag startede vi med at gå i byen for at købe vores materia
ler og for at bestille blomster. Da vi så kom hjem, samlede vi 
blomsterkasser, og problemet kom så: Hvad skulle vi sætte op på 
de hvide vægge i aulaen? Vi satte os til at tegne skitser til 
plancher og plakater. Længere kom vi ikke den dag.
Tirsdag og onsdag var alt i formningslokalet farver, farvepens- 
ler og papir. Da torsdag kom, havde vi nogle færdige resul
tater, som vi ikke uden en smule stolthed satte op i aulaen. 
Blomsterne blev også "plantet" i aulaen. Vi var selv nogen
lunde tilfredse med vores resultat, selv om vi sagtens kunne 
have brugt mere tid, men vi havde i hvert fald nogle skægge 
og hyggelige dage.

Ghita Petersen
Ix
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VURDERING AF NYTTEN AF EMNEDAGE
Det mest konkrete resultat af emnedagene var selvfølgelig alle 
de rapporter, plancher, tegninger o.s.v., der blev produceret, 
og den dertil hørende viden som eleverne må have opnået. Det er 
også givet, at eleverne har lært hinanden bedre at kende på tværs 
af klasserne. Hvad angår det første formål:Selvstændighed, er det 
meget svært at konstatere, om eleverne har lært at arbejde mere 
selvstændigt. Det er dog helt sikkert, at de har oplevet, hvor 
svært det er at arbejde i den indledende fase af et projekt med 
problemformulering og materialefremskaffelse. Da eleverne i det 
almindelige skolearbejde sjældent deltager i denne fase, er der 
vel grund til at tro, at de har lært noget.
Det viste sig, at formålene 1 og 2 (selvstændighed - viden) på 
grund af den begrænsede tid dårligt lod sig forene. Problemfor
muleringen tog i mange grupper så lang tid, at der kun var gan
ske lidt tid til rådighed til problemløsning. Dette gav anled
ning til store frustrationer, fordi man i det almindelige sko
learbejde er vant til at bruge næsten al sin energi på problem
løsning. Det var især de mere uselvstændige elever, det gik ud 
over. Alt i alt må man sige, at jo mere selvstændig og initia
tivrig eleven var, jo større udbytte fik han/hun af emnedagene. 
Emnedagene var en udfordring, både til deltagerne og organisa
torer. Vi oplevede glæder og skuffelser i løbet af dagene, men 
først og fremmest oplevede vi tilfredsstillelsen ved at arbej
de med et selvvalgt emne, der ofte forekom at være af mere di
rekte betydning end en stor del af skolearbejdet. Emnedagene 
vil blive gentaget.

Jens Høg
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Udvalg, råd og nævn
SKOLENÆVN
Medlemmer: Fuldmægtig Peder Sass, formand (amtsrådsmedlem) 

Postmester N.K.Hvidberg, næstformand (amtsrådsmedlem) 
Pedel J.Kurt Hansen (amtsrådsmedlem) 
Ingeniør Hans Laursen (forældrevalgt) 
Lærer Gerda Larsen (forældrevalgt)

Desuden deltager : Rektor, lærerrådsformand og 2 elevrepræsen
tanter .
Se iøvrigt særskilt artikel om den nye skolestyrelseslov.

LÆRERRÅD
Formand:Klavs Færgemann, næstformand:Grethe Andersen, sekretær: 
Myrna Olsen indtil januar 78, derefter Carsten Sinding.

ELEVBESTYRELSEN (efter valget januar 1978)
Sekretær:Henrik Bergman Hansen, 2x, kasserer:Niels Heilskov, ly. 
Elevrepræsentanter til lærerrådet: Åge Kramp, Ir, Birgitte Snef- 
trup, Ib, Carl Jørgen Hansen, lb, Martin Breinholdt, lb. 
Elevrepræsentanter til skolenævn: Henrik Kjær, Iq, Eddie Bang, 
2b, senere afløst af Ritte Hagens, lb.

SAMARBEJDSUDVALGET
Formand: rektor E.Gjede
Lærerepræsentanter: Klavs Færgemann (lærerrådsformand), Per Bo- 
serup, Arne Olsen, Karen Terkelsen.
Elevrepræsentanter: Indtil januar 78: Mikkel H.Hansen, 3a, Char
lotte Stage, 3v, Tine- Byrsted, 2b, Anders Lange, 2b.
Fra januar 1978: Axel Pristed, lq, Liselotte Jensen, lb, Bo Han
sen, lp, Rasmus Andersen, 2x.
Informationssekretær: Henning Nielsen, lq.

STIPENDIENÆVNET
Lærerrepræsentanter: Peder Flansmose, Vagn Gjerløff, Arne Olsen. 
Elevrepræsentanter: Niels Gyrsting, 3v, Claus Lech, 3v, Tine 
Byrsted, 2b,
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Elevbestyrelsen

Til elevrådet vælges ved skoleårets begyndelse en repræsentant 
samt en suppleant fra hver klasse. Elevrådet holder sædvanligvis 
møde to gange ugentlig i spisefrikvarteret. Her behandles alle 
spørgsmål, som har relevans för de studerendes situation, og på 
disse møder har alle taleret, dog har kun klasserepræsentanter
ne stemmeret. Det er iøvrigt elevrådets opgave at tilrettelægge 
de aktiviteter, som elevforsamlingen ønsker gennemført. Eksem
pelvis kan det nævnes, at elevrådet har tilrettelagt to aktio
ner rettet mod regeringens uddannelsespolitik i skoleåret 77/78. 
Den første aktion fandt sted i september 1977, hvor man nedlag

de undervisningen to timer i protest mod august-forliget på 
Christiansborg. Elevforsamlingen var af den opfattelse, at af
giftsforhøjelserne ville medføre en udhuling af uddannelses
støtten og protesterede hermed mod dette. Aktionen var lands
omfattende, og den medførte senere en regulering af uddannel
sesstøtten. Den næste aktion fandt sted i januar 1978, hvor man 
havde en lignende boycot, som også var landsomfattende. Denne 
boycot medførte imidlertid ingen regulering af støtten, men den 
medførte, at man ca. 1 måned senere gik i demonstrationstog 
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gennem Næstved. Under aktionen, der varede tre timer, blev der 
holdt taler, lavet gruppearbejde, sunget fællessange og uddelt 
løbesedler i Næstved. Derudover kan af større sager nævnes, at 
elevrådet har deltaget i planlægningen af kælderombygningen. 
Desuden er der i skoleåret 77/78 oprettet et HF-råd, som spe
cielt skal varetage HF'ernes interesser. HF-rådet arbejder un
der elevrådet og er ansvarligt overfor dette. HF-rådet har til
lige ingen selvstændig økonomi, men får løbende bevilget penge 
af elevrådet. HF-rådet arbejder tæt sammen med Landsorganisa
tionen Af Kursusstuderende (LAK) og formidler kontakten til 
dette organ. Desværre har LAK haft en del organisatoriske pro
blemer i det forløbne år. HF-rådet søger p.t. i samarbejde med 
studievejlederne at oprette et mødepligtsnævn for HF-klasserne. 
Dette nævn skal søge at afdække de forhold, der ligger til 
grund for den enkelte studerendes forsømmelser, hvis disse 
bringer ham/hende i konflikt med mødepligtsreglerne. Dog vil en 
sag ikke kunne behandles i mødepligtsnævnet, hvis den pågælden
de studerende ikke giver sin accept til dette. Grunden til, at 
man ønsker at oprette dette nævn er, at de studerende indbyr
des har et bedre kendskab til hinandens sociale situation. Der
ved vil der i specielle tilfælde kunne argumenteres imod en 
bortvisning, hvis der foreligger vægtige grunde imod et sådant 
skridt.

Axel Pristed, Iq

BIFROST in concert
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Skolebladet
Skolebladet, som sidste år blev delt op i 2 blade, var i år igen 
samlet til ét blad "APROPOS". I dette skoleår er der udkommet 3 
numre, alle i 1977. Det lave antal skyldes for det første, at 
der i begyndelsen af 1978 skete en ændring af redaktionen, idet 
nogle af de gamle medlemmer trådte ud og en del nye folk kom til 
og for det andet, at der var mangel på artikler til bladet. De 
3 numre der er udkommet, har det været muligt at uddele gratis 
og alle skolens elever har fået dem. Det første nummer blev 
trykt på Amtscentralen, mens de andre blev trykt på skolens e- 
gen sværteduplikator, som på det tidspunkt var kommet tilbage 
fra en reparation, og det må siges at være en lettelse at kunne 
trykke bladet på skolen, da man så kan gøre det i frikvarterer
ne og sine mellemtimer og ikke behøver at bruge al sin fritid 
på det.

Elevforeningen HEBE
BESTYRELSE 1977/78
Claus Lech 3v (formand), Michael Bjerregaard ly (næstformand), 
Carsten Bo Jeppesen 2r (kasserer), Gitte Andersen 3x, Birgitte 
Hald Nielsen Iz, Claus Vang Olsen ly, Jens Frederik Roslyng ly, 
Rasmus Bo Andersen 2x, Anders Lange 2b, Bo Sørensen 3y.
ARRANGEMENTER 1977/78
Den 16.9 77: Fest i kantinen kl. 19.3o. Orkester: Broken Ash.
Den 28.lo.77: Fest i kantinen kl. 19.3o. Orkester: Hector's 

Rockfirma.
Den 29.11.77: Koncert i aula kl. 2o.oo. Orkester: Culpepper.
Den 22.12.77: Julerevy i aula kl. 19.oo. Orkester: Gnags.
Den 4.3. 78: Forårsfest i aula kl. 19.3o. Orkester: Bifrost.
Det bemærkes endvidere at mulighederne for aktiviteter i kan
tineafdelingen i foråret blev forhindret på grund af ombygning.
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Skolestyrelsesloven
Med virkning fra 1.april 1978 trådte den nye styrelseslov i 
kraft, hvilket betyder at det hidtidige skolenævn ved gymnasi
et bliver afløst af et SKOLERÅD på 9 medlemmer sammensat såle
des:

1 medlem valgt af amtsrådet for en valgperiode 
2 forældre valgt for 2 år ad gangen 
Rektor 
Formanden for lærerrådet samt yderligere et af dettes medlemmer 
2 elever valgt henholdsvis blandt gymnasiets elever og HF-elever 
1 repræsentant valgt af og blandt de tekniske og administrative 
medarbejdere

Disse valg foretages dog først i begyndelsen af skoleåret 78/79.
Med denne sammensætning er amtsrådets direkte indflydelse ble
vet reduceret til en trediedel, hvorimod lærernes repræsentati
on er blevet fordoblet, samtidig med at de også har fået stem
meret på linie med rådets øvrige medlemmer. 
Skolenævnets ønske om at bevare forældrerepræsentationen, dog 
med en kortere funktionsperiode, blev imødekommet i det nye sko
leråd .
Vi har med andre ord fået et skoleråd, hvor det er de person
grupper, der har deres daglige virke på skolen, der får den 
største indflydelse i skolerådet.
Endelig skal jeg give udtryk for som mit ønske, at amtsrådets 
repræsentation på 3 medlemmer i skolenævnet var blevet fastsat 
uændret i det nye skoleråd - således at de, der bevilger penge
ne, også er med i beslutningen om at administrere dem.
SKOLERÅDETS FUNKTIONER
Formidle et samarbejde mellem skole og hjem. 
Medvirke ved løsning af sociale opgaver. 
Kan stille forslag til forbedring af lokaleforhold og disses 
forsyning med materialer og inventar.
Medvirke ved behandling af byggesager.
Fremsætte forslag til behandling af budget og kan efter anmod
ning administrere dele af budgettet.
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Udfærdige ordensregler for gymnasiet.
Skolerådet kan afgive udtalelser og stille forslag til amtsrå
det om alle spørgsmål, der vedrører skolen. Det skal afgive er
klæring i alle sager vedrørende skolen, der forelægges det af 
amtsrådet.
Skolerådet skal efter den nye lov ikke længere føre tilsyn med 
skolen. Rådet skal heller ikke afgive udtalelser i sager ved
rørende hjælpeforanstaltninger over for børn og unge under 18 
år, ligesom rådet ikke skal afgive indstilling om ansættelse 
af leder og lærere ved skolen.

Peder Sass 
formand for skolenævnet ved Næstved Gymnasium 

(Amtsrådsvalgt medlem af skolenævnet 1974-78)
PS. Det skal tilføjes at amtsrådet har valgt Peder Sass som med

lem af det nye skoleråd. red.

Pædagogisk arbejdsgruppe

Gruppen, der er nedsat af lærerrådet, består for tiden af Agne
te Stage, Arne Olsen og Grethe Larsen. Dens målsætning er: 
etablering af en pædagogisk debat i lærerkollegiet. Til det 
formål arrangerer vi nogle debataftener. Af tidsnød er det 
desværre kun blevet til tre mødeaftener i sidste halvdel af 
skoleåret:
Første møde fandt sted den 10.januar 1978 over emnet tværfag
ligt samarbejde. Kolleger, der har arbejdet med projektorien
teret undervisning eller andre former for tværfagligt samar
bejde, fortalte om deres erfaringer. Denne præsentation af pæ
dagogiske forsøg dannede udgangspunkt for en generel debat om 
tværfagligt samarbejde. Arbejdsgruppen havde sørget for indkøb 
af nogle eksemplarer af Jens Berthelsen, Knud Illeris og Sten 
Clod Poulsen: "Projektarbejde - erfaringer og praktisk vejled
ning", Borgens forlag 1977, og flere af deltagerne i mødet 
havde læst den som forberedelse til debatten. Et enkelt møde 
er naturligvis ikke tilstrækkeligt til udveksling af erfarin
ger med tværfagligt arbejde eller til at opstille nye projek- 
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ter, men vi håber, at flere kolleger end ellers er blevet op
mærksomme på nogle nye pædagogiske arbejdsområder, som uden 
tvivl vil komme til at præge fremtidens gymnasium med fordele 
såvel som ulemper.
Andet møde fandt sted den 4.april 1978 og tog sit udgangspunkt 
i Direktoratets skrivelse af 20,12.1977 om "Hovedforsøgsområ
der i Gymnasiet og ved HF". I denne skrivelse tales der om at 
gymnasiet bør tilstræbe større åbning ud til det omgivende 
samfund. Derfor havde vi indbudt indledere fra andre skolefor
mer, hvor man samarbejder teori og praksis: Studievejleder N. 
Chr. Jensen fra Næstved Handelsskole og forsøgsleder Erik 
Wonge fra Næstved tekniske skole orienterede om basisåret ved 
EFG; derefter fortalte forstander Saul og to elever fra Brøde- 
rup Ungdomsskole om deres undervisning med fuld integration 
mellem teoretisk og praktisk arbejde i stil med Tvind-skoler- 
nes pædagogik, her kombineret med en grundtvigsk skoletradi
tion. Der fulgte en livlig debat om forholdet mellem teoretisk 
og praktisk arbejde i skolen, og vi nåede ikke frem til kon
krete forslag om samarbejde mellem gymnasiet og EFG og de andre 
skoleformer, hvilket nogle nok havde ventet ud fra indbydelsen 
til mødet. Arbejdsgruppen tager ansvaret for den nok lidt for 
optimistisk udformede indbydelse; der skal givetvis gå en læn
gere debat forud for sådanne konkrete forslag. Vi håber, at 
mødet har været en start til en sådan debat; man kunne tænke 
den ført videre inden for enkelte faggrupper, således som det 
er sket andre steder i landet. Det særdeles velbesøgte arrange
ment - over halvdelen af lærerkollegiet var til stede - slutte
de med servering af rødvin og ost.
Tredje møde vil finde sted den 10.maj 1978, hvor Jan Preisler 
vil lægge op til debat om "Billedet i undervisningen". Mødet 
vil være af stor interesse for de fleste fag, idet mange af os 
nok må indrømme, at vi viger tilbage fra at anvende billeder i 
undervisningen i ret stort omfang, fordi vi i vores uddannelse 
er vænnet til næsten udelukkende at arbejde med tekster.

På arbejdsgruppens vegne 
Grethe Larsen
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Idrætstævner m.v.
Næstved Gymnasium og HF har de sidste år opbygget en tradition 
udi sportslige aktiviteter: at deltage i så mange idrætstilbud 
som muligt. I den udstrækning, der er elevinteresse, iværksættes 
der træning som forberedelse til deltagelse i Gymnasieskolernes 
turneringer.
I skoleåret 1977/78 blev det til følgende:
Atletik: 4o elever deltog i regionsstævne i Nakskov den 14.9.77 

Resultaterne blev: Drenge, ældste gruppe nr.4 af 6.
Drenge, yngste gruppe nr.3 af 6. 
Piger, nr.4 af 5.

Basketball/piger: Næstved Gymnasium og HF var vært ved indle
dende stævne den 13.2.78, hvor begge skolens hold (14 
piger) vandt og fortsatte i semifinalestævnet. Ældste 
gruppe mødte Kildegård Gymnasium, Nørre Gymnasium og 
Efterslægtens Skole i Nørrebrohallen, hvor vi placere
de os på sidstepladsen. Yngste gruppe var i Ballerup- 
hallen den 7.3.78. Holdet blev nr.3.

Basketball/drenge: Startede i Maribo den 12.12.77. Yngste hold 
vandt over Vordingborg og blev nr.3. Ældste hold vandt 
stævnet og fortsatte til semifinalestævnet, som Næs
tved Gymnasium og HF var arrangør af. Den 8.2.78 i Næs- 
tvedhallen måtte holdet efter hård kamp i finalen se 
sig besejret af Rødovre Statsskole. Her deltog 2o dren
ge.

Håndbold/piger: 2 hold fra skolen (15 piger) rejste den 11.11.77
til Køge til regionsstævne. Begge hold blev besejret af 
hjemmeholdet og sluttede således på 2.pladsen.

Volleyball/piger: Den 30.1.78 gik det løs i Greve, hvor skolen 
deltog med 3 hold, 22 piger ialt. A-holdet gik videre 
til semifinalestævnet i Avedøre den 14.2.78 og sluttede 
som nr.4 af 6 hold.

Volleyball/drenge: 2 hold var på Herlufsholm, januar 78. Ældste
hold vandt, yngste hold blev nr.3. I februar 78 blev 
ældste hold nr.3 i semifinale i Greve. Der deltog 2o 
drenge.
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Fra Næstved Gymnasium og HF deltog således ialt 66 piger og 65 
drenge i Gymnasieskolernes turneringer. Der er især for piger
nes vedkommende tale om en forøget interesse for disse stævner. 
Alligevel er antallet ikke helt tilfredsstillende, da kun ca. 
15% af eleverne deltager. Måske er det en ide med idrætsarrange
menter inden for skolens egne rammer, hvor en større del af e- 
leverne kan være med. Som det er nu er det for det meste aktive 
klubspillere, som deltager på skolens hold, og selv om disse er 
med til at forøge interessen blandt kammeraterne, ser vi gerne, 
at mange flere tager imod tilbuddet om idræt udover de skemalag
te idrætstimer.

Idrætslærerne



42.

IDRÆTSKONFERENCE D, 2q-22.MARTS 1978 PÅ FUGLS.ØCENTRETz MOLS

I fortsættelse af ovenstående bemærkninger om faget idræt skal 
det nævnes, at 2 elever fra skolen har deltaget i en konference 
om faget, arrangeret af gymnasielærerne i faget med det formål 
at belyse problematikken omkring idræt i gymnasiet og på HF. 
Konferencen behandlede følgende specifikke emner indenfor over
emnet: Kønsintegration i undervisninaen, konkurrenceelementet, 
hvilke idrætsgrene bør man dyrke?, en idrætsforsøgsgren i gymna
siet, idrætsteori, fagets stilling indenfor de 16-19 åriges ud
dannelse og idrætten i det daglige skoleliv.
En af eleverne, Claus Lech, 3v, har udarbejdet en rapport om op
holdet og hans konklusion er:" Et skønt ophold med en masse vid
underlige mennesker var slut, og så havde man lært noget, bl.a., 
at man ikke skal fornægte konkurrencen i ens hverdag, men der
imod tage kampen op imod den, og at en debat omkring faaet 
idræt, som mange af os ikke har taget særlig seriøst, må i gang 
nu, da idrætten egentlig betyder'en hel del eller i hvert fald 
kunne betyde en hel del for os og gøre os alle en smule bedre 
fysisk og psykisk rustet til hverdagen"
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Større ekskursioner

Som det fremgår af skolens dagbog har der været afholdt man
ge ekskursioner, studierejser og arbejdsweek-ends. Der har i 
skoleåret været afholdt 3 større ekskursioner, som her skal 
omtales nærmere:

2an OG S (nysproglige OG samfundssproglige) 'S EKSKURSION TIL 
BERLIN 25,-29.MAJ 1977 SOM ALTERNATIV TIL EN ÅRSPRØVE,

Gymnasieklasserne har efter regler der er fastsat af lærerrå
det mulighed for at afvikle de mundtlige årsprøver efter l.og 
2.g på en anden måde end traditionelle, hvor eleverne overhø
res enkeltvis i spørgsmål, der er fordelt ved lodtrækning og 
evt. med forberedelsestid. Faglæreren kan i stedet i samråd 
med klassen ønske: a)skriftlig årsprøve, b) et repetitionskur
sus, hvor klassen bearbejder et allerede gennemgået stof under 
lærerens vejledning i løbet af 1-3 dage.
Allerede før jul 1976 besluttede vi at gå i gang med et tvær
fagligt projekt mellem tysk og historie i 2a, som skulle rundes 
af med en ekskursion til Berlin som en alternativ årsprøve. Vi 
anmodede gymnasiedirektoratet om fritagelse for "officiel" ek
samen og censur for faglærerne i det tidsrum, ekskursionen va
rede, hvilket blev imødekommet. 2a var ligesom andre sproglige 
klasser på skolen grendelt i samfundsfaglige og nysproglige, 
hvilket gav nogle problemer, både m.h.t. forberedelse og gen
nemførelse af ekskursionen, da kun de nysproglige har tysk. Em
nerne i historie var Weimarrepublikken, nazismen og Berlinpro- 
blemet med hovedvægt på nazismen, og vi startede i februar må
ned med at arbejde med emnerne. Det tværfaglige samarbejde be
stod først og fremmest i, at de nysproglige i tysk gennemarbej
dede tekster om Hitler, nazismen og jødeforfølgelserne, så he
le klassen ved gruppearbejde kunne anvende den tyske tekst.pnd- 
videre så vi sammen en halvdokumentarisk film om Kurt van Schlei
cher - den sidste rigskansler inden Hitlers magtovertagelse ja
nuar 1933 .
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I faget tysk skal pensum efter "bekendtgørelsen om undervisnin
gen i gymnasiet" på den sproglige linie sammensættes"således, at 
der på mindst to områder opnås en bredere funderet indsigt i et 
forfatterskab eller et emne". De læste tekster skal desuden " i 
størst muligt samarbejde med andre fag ..... belyses som led i
en større historisk og idemæssig sammenhæng". Eleverne foreslog 
allerede i begyndelsen af 2g, at klassen skulle honorere disse 
formelle krav ved en koordination med faget historie. Som et af 
de særlige emner valgtes da nazismen, dens ideologiske grundlag 
og vækstbetingelser i det tyske samfund i Weimar-republikken. 
Som grundlag for behandlingen af emnet udvalgtes 
a) tekster, som belyste nazismens ideologi: W.Hofer, Adolph Hit

ler, seine Ideologi und seine Bewegung (som også .indgik i 
tekstvalget i historie). H.Grebing, Der Nationalsozialismus. 
Ursprung und Wesen. A.Dinter, Die Sünde wider das Blut (na
tionalsocialistisk litteratur).

b) tekster, som belyste det politiske klima i mellemkrigsårene 
(Weimar>-republikken og den nationalsocialistiske stat):H.Fal
lada, kleiner Mann was nun?(uddrag). Sange fra tysk kabaret 
af E.Kästner. B.Brecht: Scene af "Furcht und Elend des drit
ten Reiches".

Da projektet skulle munde ud i en ekskursion til Berlin, var det 
naturligt at behandle endnu et emne: Berlin, eine geteilte Stadt. 
Det skete ved ugentlige indslag i tysktimerne hele forårsseme
stret, hvori eleverne ved hjælp af kortmateriale, lysbilleder, 
radioudsendelser og tekster om byens nyeste historie og særlige 
status blev forberedt på opholdet således, at tidsforbruget til 
løsning af det banale problem at orientere sig i en fremmed by 
kunne reduceres til et minimum og således, at de lokaliteter, 
klassen ville se, på forhånd var indplaceret i en større sammen
hæng. Disse Berlin-indslag afsluttedes med, at eleverne parvis 
forberedte en interview-opgave over det overordnede tema "Hvor
dan oplever berlinerne deres egen situation i den delte by". 
Onsdag den 25.maj om aftenen startede vi fra Næstved til Berlin, 
efter eleverne om dagen havde været til den sidste skriftlige 
årsprøve, og ankom om morgenen til Ostbahnhof. Vi havde 3 da
ge til rådighed i Berlin, og formålet med de 3 dages ophold var:
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- at give eleverne et indtryk af den "delte by".
- ved gennemgang af museer i både Østberlin og Vestberlin at ud

vide deres kendskab til de nævnte emner i Tysklands historie 
og give dem en forståelse af, at "historien" fremstilles for
skelligt i forskellige politiske systemer.

- gennem samtale med borgere i Berlin at opleve sproget som et 
redskab til kommunikation.

- at få et førstehåndskendskab til stemningen i Berlin som cen
trum for det "tyske problem".

Programmet for de 3 dage var følgende:

Torsdag den 26.maj: Byvandring i Østberlin bl.a. omkring Alexan- 
derplatz hvor vi så det østtyske folkedemokratis arkitektur, 
billedkunst og byplanlægning. Efter byvandringen var vi i Museum 
für Deutsche Geschicte, hvor vi i 3 timer blev vist rundt af mu
seumsmedarbejder dr.Schramm, som understregede, at det var D.D. 
R.'s fremstilling af det moderne Tysklands historie hvilende på 
marxismen - leninismens ideer, vi ville blive præsenteret for. 
Han ville gerne svare på spørgsmål, men ønskede ikke at diskute
re sin og D.D.R.'S grundholdning. Vi fik derefter en spændende, 
men måske lidt lang gennemgang af afsnittene i museet om Weimar- 
republikken og nazismen, hvor dr.Schramm understregede, at D.D.R. 
havde historiske rødder tilbage til "rådsrepublikkerne" umiddel
bart efter 1.verdenskrig, det tyske kommunistiske parti, den in
ternationale kommunistiske parti, den internationale kommunisme 
i 3o.'erne med folkefronterne og modstandsgrupperne mod nazismen. 
Dr.Schramm fortolkede begivenhederne i overensstemmelse med sit 
grundsyn, f.eks. var den franske Ruhrbesættelse i 1923 en følge 
af den tyske finanskapitals bevidste provokering af en fransk im
perialisme og Hitlers magtovertagelse i januar 1933 en følge af 
den tyske finanskapitals antinationale og folkefjendtlige inter
esser. Om aftenen tog vi til Vestberlin og blev indkvarteret pa 
et hotel nær Kurfürstendamm.
Fredag den 27.maj: Om eftermiddagen var vi på Gedenk- und Bil
dungsplätte, Stauffenbergstrasse i Vestberlin, hvor der var ind
rettet en udstilling over temaet:"Modstand mod nationasocialis- 
men" i Bender-Block, under krigen den tyske generalstabs bygning- 
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hvor de ledende officerer i det mislykkede attentat på Hitler den 
2o.juli 1944 holdt til. Udover udstillingen så vi en film om kz- 
lejren Dachau, som gjorde et stærkt indtryk på eleverne. Om ef
termiddagen var vi på den tidligere rigsdagsbygning og så den hi
storiske udstilling her med en museumsmedarbejder som omviser. 
Både selve udstillingen og i de kommentarer vi fik ved omvisnin
gen, var det tydeligt, at vi nu fik en anden tolkning af Tysk
lands historie: en pluralistisk, d.v.s. at ikke kun samfundets ø- 
konomiske opbygning - produktionsforholdene - blev lagt til grund. 
F.eks. blev Hitlers magtovertagelse januar 1933 forklaret ud fra, 
at den økonomiske verdenskrise havde givet de to "statsfjendtlige" 
politiske grupper: Nazisterne og kommunisterne, tilsammen et 
flertal, som gjorde det umuligt at danne en stabil regering.

Lørdag den 28.maj: Om formiddagen byrundtur i Vesttyskland til 
Muren, Olympiastadion, Pegellufthavnen og Plötzensee, henrettel
sesplads for modstandere af Hitlertstyret. Om eftermiddagen de 
nysproglige elevers interview-opgave: Efter aftale opsøgte ele
verne parvis - og udstyret med hver en kassettebåndoptager - en 
række mennesker i Vestberlin, med hvem vi i forvejen havde af
talt besøget. Opgaven lød på at producere et interview af lo min. 
varighed. Emnet, der var løst forberedt hjemmefra, skulle bely
ses ud fra de muligheder, som den interviewede selv lagde op til. 
Der var tale om et nogenlunde bredt udsnit af befolkningen: En 
politolog, en folkeskolelærer, en præstefrue, en kontorassistent 
i teknisk boghandel, en pensioneret embedsmand, en journalist, en 
studerende, der var flygtet fra D.D.R.. Bortset fra en enkelt 
gruppe, som ikke havde held til at få kontakt med sit "offer", 
lykkedes det for alle grupper at bringe noget med hjem på båndet. 
Ikke i alle tilfælde fortjener resultatet betegnelsen interview, 
idet interviewerne næppe engang stillede et indledende spørgsmål. 
Ved evalueringen af opgaven efter hjemkomsten var der dog enighed 
om, at alle havde haft godt udbytte af denne "anderledes" tyskun
dervisning.
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John Heartfields fotomontage:"Der Sinn des Hitlergrüsses"

Denne fotomontage findes både på Museum für Deutsche Geschichte 
og museet på Rigsdagsbygningen. På det østtyske museum tolkes 
billedet som et udtryk for, at Hitler blev styret af finanskapi
talen og på det vestberlinske som et udtryk for, at dele af høj
finansen og sværindustrien støttede Hitler.

Søndag morgen den 29.maj ankom vi til Næstved, trætte, men dog 
med de væsentlige forventninger til ekskursionen opfyldt.
Udarbejdet i samarbejde med repræsentanter for klassen.

Jørgen Hansen (tysk) Arne Olsen (historie)
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NORDJYLLAND-EKSKURSIONEN 1977
Den efterhånden traditionelle biologi-geografi-ekskursion til 
Nordjylland fandt denne gang sted i begyndelsen af september må
ned. På 4 dage undersøgte 3 vxN, Klavs Færgemann og Andreas Truel- 
sen dele af Nordjyllands biologi og geografi. Ekskursionens felt
station lå - ligesom i tidligere år - ved Lundø, nordøst for Ski
ve, hvor en række feltstudier kunne foretages så at sige lige u- 
den for døren.
Vort første møde med de jyske landskaber fandt sted i Grejsda
len, en sidedal til Vejle ådal. Her studerede vi bl.a. dalens geo
morfologi. Der er tale om en smeltevandsdal, dannet af et dybt- 
eroderende vandløb under og efter isens tilbagesmeltning. Der var 
også lejlighed til at undersøge bøgeskovbundens svampeflora.1977 
var jo et overdådigt svampeår p.gr.a. det fugtige vejr og vi så 
mange interessante svampe.
Næste stop var Hampen Sø. Her indsamlede vi bl.a. plankton, som 
skulle bruges i forbindelse med vore undersøgelser af forurenings
graden. Hertil blev der desuden foretaget målinger af temperatur, 
iltindhold, sigtedybde, indhold af næringssalte, pH samt hårdhed 
i vandet. Denne type biologiske målinger blev i de kommende dage 
en rutinesag, da vi foretog dem hver gang vi gjorde holdt nær et 
vandløb eller en sø. Hampen Sø er et glimrende eksempel på en o- 
ligotrof (i.e. næringsfattig) sø.
Vi nåede Lundø hen på eftermiddagen og efter aftensmaden tilbrag
te vi aftenen med at undersøge og bestemme det indsamlede mate
riale .
Hovedmålet næste dag var området omkring Virksund-dæmningen(Hjar
bæk Fjord reservatet), Simested Å og Skals Å. Selve Virksund-dæm
ningen er en biologisk interessant lokalitet, idet man her har mu
lighed for at studere kontrasten mellem et ferskvands- og et salt
vandsmiljø. I en grusgrav i nærheden undersøgte vi forskellige 
smeltevandsaflejringer. De skiftende aflejringsforhold havde sat 
sig spor i form af "banker" og krydslejring som vi finder det i 
et nutidigt delta. Jordbunden var præget af en ret fremskreden 
podsolering.
Den følgende dag kørte vi til Silkeborg, hvor vi havde aftalt et 
besøg på "Miljøstyrelsens ferskvandslaboratorium". Her hørte vi 
først et foredrag med lysbilleder over forskellige forurenings
typer: organisk iltforbrugende spildevand, toxisk virkende spil
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devand og spildevand med faste inaktive stoffer. Det var en ud
mærket gennemgang af spildevandets rolle i forureningsproblemat- 
tikken og følgerne af bl.a. en forøget tilførsel af næringsstof
fer - f.eks. kunstgødning fra landbruget - til vore vandløb og 
søer. Efter foredraget og den efterfølgende diskussion var der 
rundvisning og demonstration af laboratorierne.

Jane går i vandet
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På Hjelm Hede - delvis ødelagt af -tørken i '76 - bestemte vi v. 
hj.a. Hult-Sernanders metode hedens placering i hede-successio
nen. Hjelm Hede befinder sig mellem 4. og 5.stade. 4.stade præ
ges af nedbrudte, døde lyngpartier og "bare" pletter. I 5.stade 
erobres de døde områder af revling, tyttebær, mos og rensdyrlav. 
Fra Hjelm Hede og Flynder Sø gik turen til Fur, der jo er et geo
logisk meget interessant område. Det er kun få steder i Danmark 
- bortset fra Bornholm - der er lejlighed til at studere de af
lejringer der ligger under istidens aflejringer. På Fur undersøg
te vi de tertiære aflejringer : moler og vulkanske askelag. I 
moleret er der mulighed for at finde meget velbevarede forstenin
ger af først og fremmest fisk, men også insekter(1) og plantere
ster. Vi fandt dog ingen hele fiske-forsteninger, men v.hj.a. mi
kroskoperne kunne vi bestemme fiskerester, skeletdele o.a.
Sidste dag stod i hjemrejsens tegn. Turen gik direkte bortset fra 
en afstikker til Blåkilde ved Rold Skov, m.h.t. vandmængde en af 
Nordeuropas største. P.gr.a. vandets konstante temperatur er der 
her en ret speciel flora og fauna. Det var iøvrigt noget af det 
bedste vand vi overhovedet stødte på.
Både socialt og fagligt set var det en meget udbytterig tur.

Lis Groth & Flemming Andersen & 
Peter Schwartz

Elever fra 3vxN.



51

SAMFUNDSFAGLIG EKSKURSION TIL BRUXELLES D.18.-24.NOV.1977

3.gS

Afrejse Næstved Gymnasium den 18. nov. kl.17 - ankomst
Bruxelles den 19. nov. kl ca lo.
Programmet for ekskursionen var: 
Søndag den 2o.: Byrundtur.
Mandag den 21.: Kl. o9-lo3°: Møde med udenrigsmin. K.B.Andersen.

Kl. 11-13 : Møde med Bent Wigotski; sekretær
ved den socialdemokratiske gruppe 
i Europaparlamentet.

Kl. 15-17 : Møde med Jens Oluf Lund; talsmand
ved EF-kommissionen.

Tirsdag den 22.: Kl. o9-123°: Møde med repræsentanter fra Atlant
sammenslutningen; (den civile afd. 
af NATO).

Kl. 15-17 : Møde med Erik Holst, MF; vicepræ
sident ved Europaparlamentet.

Onsdag den 23.: Kl. o9-12 : Møde med embedsmand fra EF-kommis-
sionen.

Kl. 17 : Afrejse fra Bruxelles.
Torsdag den 24.: Kl. ca o73°: Ankomst Næstved Gymnasium.

Som det fremgår af programmet havde klassen et møde med uden
rigsminister K.B.Andersen. Berlingske Tidende bragte i søndags
tillægget den 27.november 1977 en artikel om K.B.Andersen:"An
dersen over alle grænser" af journalist Annelise Bistrup. Vi 
bringer nedenfor udklip af artiklen, som omtaler K.B.Andersens 
møde med de samfundsfaglige elever fra Næstved Gymnasium.

Og før almindelig ministe
riel kontortid sidder han 
ved katedret og diskuterer 
EFs U-lands-politik sam
menholdt med dansk ar
bejdsløshed i tekstilindu
strien med Mogens fra 3 g. 
på Næstved Gynasium, der 
har sendt 43 elever og tre 
lærere på studietur til Bru
xelles — »og så vil man jo 
gerne møde udenrigsmini
steren, hvis han altså har 
tid.«

Og nu sidder han her i ti
dens diplomat-uniform: 
Blå-gråt nålestribet, lyseblå 
skjorte, blåt slips med en 
diskret rød stribe og disku
terer EF med 43 skoleelever 
fra Næstved.

»Er der nogen, der er så 
lykkelige, at de ikke kan 
høre^mig? Det er der ikke- 
Altså ingen redning.« K. B. 
Andersen er hektisk velop
lagt, eleverne noterer og 
stiller velforberedte spørgs
mål. »De kunne deres 
ting,« konstaterer den ruti
nerede pædagog, da Birt
he Andersen en time senere 
hjælper ham i den pæne 
mørkeblå frakke.
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Endvidere blev der i forbindelse med artiklen bragt et billede 
af fotograf Svend Aage Mortensen med titlen:"Kl.8.5o. Spørge
time med 43 elever fra 3.g på Næstved Gymnasium."
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Tværfaglige undervisningsforløb
I lighed med Årsberetningen for 1976/77 bringes også denne gang 
nogle beskrivelser af tværfaglige undervisningsforløb. Behovet 
for forsøg med tværfaglige undervisningsforløb er i dette skole
år blevet endnu mere nødvendigt, da der i december måned 1977 
er udsendt en skrivelse fra undervisningsministeriet om "Hoved
forsøgsområder i gymnasiet og ved HF", hvori der står om under
visningsarbejdet, at det foreslås skemalagt og tilrettelagt på 
måder der bl.a."betoner sammenhængen mellem fagene".

ET TVÆRFAGLIGT PROJEKT I DANSK, HISTORIE OG RELIGION I 2hF R 

oktober 1977-januar 1978 OM "de rige vestlige samfund i I960' 
ERNE OG 1970'ERNE".

INDLÆG FRA KURSISTER FRA 2hF R

Med gode erfaringer fra et tværfagligt projekt i 1HF i fagene 
dansk, historie og geografi besluttede klassen og tre lærere at 
lave endnu et tværfagligt projekt i 2HF. De fag, som indgik i 
det nye projekt, var dansk ved Myrna Olsen, religion ved Poul 
Lund Jensen og historie ved Arne Olsen. De mangler og fejl 
(manglende elevmedbestemmelse ved valg af emne og metode samt 
for stor stofmængde), som var opstået under det første projekt, 
mente vi at kunne løse i det nye projekt gennem en større elev
integration i planlægning og styring.
Det, at vi virkelig blev inddraget i planlægningen, gjorde, at 
vi blev mere motiverede til at deltage aktivt i timerne og til 
at udvise større engagement og ansvarsfølelse for den enkelte 
times gennemførelse.
Som emne for det tværfaglige projekt valgte vi "De rige vestli
ge samfund i 1960'erne og 1970'erne. Samfundskritiske strømnin
ger" . Vi fandt det naturligt at lægge hovedvægten på samfunds
kritiske strømninger, da debatten omkring venstreekstremisters 
kritik og metoder på daværende tidspunkt i novenmber og decem
ber 77, med flykapring af et Lufthansafly som endte i Mogadisho 
lufthavn, bortførelse af den vesttysqe arbejdsgiverformand Hans 
Martin Schleyer m.v.(var meget heftig.
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Formålet med det tværfaglige projekt var gennem arbejdet med 
samfundskritiske tekster bedre at kunne tage del i og vurdere 
dagens samfundsdebat. 60'ernes ungdomsoprør med dets udløbere 
til i dag var for mange af os temmelig uoverskueligt. Den ensi
dige, til tider hetzagtige behandling, som samfundskritikerne 
får i massemedierne, fandt vi utilstrækkelig til at kunne for
stå baggrunden for f.eks. venstreekstremistiske gruppers hand
linger. Gennem en række relevante tekster ønskede vi at belyse 
emnet og forsøge at forklare, hvorfor vi i dag har terrorist
grupper som Baader-Meinhof.
Med det tværfaglige projekt ønskede vi endvidere at få mulighed 
for at arbejde under mere tilfredsstillende forhold, både soci
ale, pædagogiske og faglige, end dem der gives gennem de tradi
tionelle undervisningsformer.
ARBEJDSGANGEN, som blev planlagt af lærere og elever på indle
dende styringsgruppemøder, gik ud på følgende:

1. I de første timer at arbejde med nogle introduktionstekster. 
De tekster, vi brugte, var artikler fra forskellige dagbla
de, som på baggrund af tre terroristers død beskæftigede sig 
med problematikken omkring den internationale terrorismes 
baggrund og perspektiver. Vi søgte at rejse nogle spørgsmål 
om baggrundene og årsagerne til terroristernes udemokratiske 
voldshandlinger og de rige vestlige samfunds reaktion på 
samme.

2. At erhverve sig viden om samfundsmæssige strukturer og strøm
ninger i de rige vestlige lande på baggrund af et bredt ud
valgt tekstmateriale. Her indgik tekster fra ungdomsoprøret 
og iøvrigt tekster der problematiserer de emner der var oppe 
i tiden. Hertil kommer at det var muligt at afdække sammen
hængene mellem de litterære, ideologiske og de historisk øko
nomiske forhold. Rent praktisk grupperede vi teksterne efter 
lande (USA, FRANKRIG, TYSKLAND og DANMARK), for derefter at se 
på hvordan udviklingen forløb frem gennem 6o'erne.

3. På en arbejdsweek-end at opsamle og forsøge at besvare de
spørgsmål, som vi rejste i begyndelsen af projektet.
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Projektet strakte sig over en periode på 8 uger med 10 ugentli
ge undervisningstimer. To af timerne var fællestimer - skema
lagt som en dobbelttime - hvor vi i grupper arbejdede med fæl
lestekster (tekster af H. Marcuse, Rudi Dutschke, Mogens Fog 
m.f.). Det var karakteristisk, at vi i fællestimerne, hvor vi 
ikke arbejdede fagspecifikt, hvor vi ikke blev afbrudt efter 45 
minutters undervisningstid, og hvor alle tre lærere var til 
stede, arbejdede engageret og opnåede et bredt fagligt grundlag 
for at kunne tage stilling til og vurdere problemerne i tekst
terne. Særligt vanskelige tekster, som på trods af dobbeltti
merne ikke blev færdigarbejdet, blev taget op på den afslutten
de arbejdsweek-end. Arbejdet i grupper fungerede under hele 
projektet bedre, end vi tidligere havde set i klassen.
En gang om ugen blev der holdt et styringsmøde, hvor de tre læ
rere og en elevgruppe deltog. På mødet blev den kommende uges 
tekster udvalgt. Alle elever havde mulighed for at deltage i 
styringsmøderne. De elever, som aldrig selv nåede at deltage, 
blev underrettet om mødets forløb gennem et referat, som blev 
omdelt den følgende dag.
Fra projektets start blev der af eleverne ført dagbog over for
løbet. Dagbogens funktion var at give os mulighed for løbende 
at vurdere projektet. Bortset fra nogle enkelte dage i slutnin
gen af projektet, blev den daglige arbejdsgang og udbyttet af 
denne beskrevet og diskuteret i dagbogen. Dagbogen blev læst op 
på styringsmøderne, og eventuelle problemer forsøgtes løst. 
Formålet med arbejdsweek-enden var at få evalueret alle aspekter 
af projektet, at bruge den viden vi fik gennem projektet til at 
besvare de spørgsmål, vi stillede i begyndelsen af forløbet, 
samt at samle evt. tekster op som vi ikke fik gjort helt færdi
ge p.g.a. tidsmangel. Derudover fik vi også mulighed for at 
prøve at arbejde nogle nye tekster helt igennem i grupper, uden 
at vi blev afbrudt af klokken. Det vigtige ved evalueringen'var 
nok at få slået fast, at vi kunne bruge den viden, vi havde få
et under forløbet til at forstå forskellige fænomener og reak
tioner i de rige vestlige landes samfund.
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Den afvekslende arbejdsform med gruppearbejde og plenumdiskus
sioner betød, at alle fik mulighed for sammen at arbejde med og 
fremlægge nogle forskellige metoder til gennemgang af tekster. 
Det, at vi selv i grupper lavede forslag til metodevalg ved en 
tekstgennemgang og sammen med lærerne og de andre grupper kunne 
diskutere forslagene, forøgede overblikket og det faglige ud
bytte .

Den arbejdsstruktur, vi havde valgt for projektets forløb, med 
at stille nogle spørgsmål i begyndelsen og via bearbejdelse af 
et tekstmateriale at erhverve sig en viden i de tre fag, så vi 
kunne besvare spørgsmålene, giver efter vores mening større vi
den om nogle problemer af faglig eller af anden art end den 
traditionelle undervisningsform, især fordi arbejdsstrukturen 
sammen med gruppearbejde/plenumdiskussioner virkelig invol
verede os i undervisningen. Det forøgede samvær i klassen og 
læreren og klassen imellem, både under projektets forløb og på 
arbejdsweek-enden, styrkede sammenholdet i klassen, hvilket var 
medvirkende til at hæve aktivitetsniveauet. Desværre har vi ik
ke kunnet opretholde dette sammenhold, efter at vi har afslut
tet projektet. Springet tilbage til den aim. undervisning, hvor 
der er lagt mere vægt på individuelle præstationer, har sat os 
tilbage m.h.t. engagement i undervisningen samt m.h.t. kollek
tive problemløsninger både af klassens almene problemer og af 
faglige problemer.
Der blev i den sidste plenumdiskussion på arbejdsweek-enden fra 
de flestes side udtrykt ønske om at arbejde mere projektorien
teret på HF-kurset også i andre fag, fordi vi følte, at vi hav
de fået meget mere ud af undervisningen, end vi plejede.

På klassens vegne

Jørgen Erik Holst Marianne Gormsen Anita Bach Sørensen
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INTEGRATIONSPROJEKT: DANMARK I Bo'eRNE OG Zo'eRNE,
Om den integrerede undervisning i l.r mellem fagene dansk, histo
rie og samfundsfag, d.v.s. med Jørgen Danelund, Vibeke Kjær og 
Per Boserup som lærere. Det overordnede emne var Danmark i 60' 
erne og 7o'erne.
Integrationens formål er at nedbryde de traditionelle faggræn
ser, for derved at få en større sammenhængsforståelse af emner, 
som betyder at man er i stand til at belyse et emne fra flere 
sider end man ville kunne gøre ved den traditionelle og uvirke
lige fagopdeling.
Integrationsprocessen kunne formes som projektarbejde, med hver 
gruppe ansvarlig overfor resten af klassen, eller som emne-inte
gration, hvor hele klassen gennemgår det samme emne samtidigt. I 
begyndelsen af året blev det besluttet i klassen, at vi skulle 
have integration. Ved afstemning omkring undervisningsmetoderne 
blev det valgt at have emne-integrations arbejde.
Mellem lærerne indbyrdes og eleverne blev følgende emner define
ret: Forbrugersamfundet, Kvindeproblematik, Skole - Samfund - 
Kultur, Børn/Unge samt emnet Antiautoritære bevægelser.
Som undervisningsmateriale blev der produceret en mappe til hver 
person med forskellige tekster til belysning af hvert emne. Dette 
betød, at vi nemmere kunne have et overblik over vores læsestof. 
Til mappen blev dog tilføjet et par bøger med udvalg af nyere nor
disk litteratur. Ud over dette blev der også brugt TV-film, bl.a. 
Maj Wechselmann's "Et lille land i Skandinavien". Materialet må 
anses for hensigtsmæssigt udvalgt, da man har tilstræbt at give 
størst mulig overblik ved hjælp af den udarbejdede mappe. Det har 
også været af væsentlig betydning, at man har haft flere timer til 
rådighed samme dag, da man herved får mulighed for at gøre en tekst 
et område eller emne færdig samme dag.
Som en del af undervisningsforløbet indgik en week-end på "Far
men", hvor der blev arbejdet intensivt med delemnet Kvindeprob
lematik. Som helhed kan siges, at arbejdsindsatsen har været stør
re end ellers, da undervisningsinteressen har været større end 
ved almindelig undervisning. Som elev foretager man en priorite
ring af fagene, og når interessen har været stor for integrations
emnerne har det måske betyden en uforholdsmæssig prioritering af 
integrationen, som har kunnet mærkes i andre fag.
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Medbestemmelsesmulighederne for indflydelse på udvælgelsen af 
tekstmaterialer har været minimale p.g.a. vores manglende forud
sætninger. Til gengæld har der løbende været afholdt eftermiddags
møder, hvor eleverne på skift kunne medvirke i diskussionen om
kring forløbets videre gang.
Alt i alt et spændende, interessant og lærerigt undervisnings
projekt.

Kursisterne i l.r

Studievejledning i gymnasiet
Den 8.juni 1977 blev Gymnasieloven vedtaget i Folketinget, og 
der blev derved skabt grundlag for en individuel studie- og er
hvervsvejledning for skoleåret 1977/78. Ordningen tager i før
ste omgang kun sigte på gymnasiets elever i 3g, men forventes 
senere gennemført for også l.og 2g's vedkommende.
Studievejlederens opgave er primært at give eleverne uddannel
ses- og erhvervsorientering samt en individuel vejledning ved
rørende spørgsmål af faglig, social, økonomisk og personlig 
karakter.
baggrunden for indførelsen af studievejledning i gymnasiet må 
formentlig først og fremmest søges i den kendsgerning, at en 
større og større procentdel af en ungdomsårgang søger gymnasi
et - samt i problematikken omkring adgangsregulering og ung
domsarbejdsløshed.
På Næstved Gymnasium har der fra elevernes side været vist stor 
interesse for den individuelle vejledning, og denne interesse 
har ligeledes gjort sig gældende hos skolens elever i 1. og 2g. 
Behovet for studievejledning i gymnasiet synes derfor stort, og 
der må ses frem til en udvidelse af ordningen, således at den 
tilbydes alle gymnasiets elever.

Palle Bach 
studievejleder
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slå, at området er (og bliver) et stort aktiv for skolen - et 
rart og tidssvarende sted at være for lærere og elever.

Klavs Færgemann




