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Ved starten på det nye skoleår 1981 - 82 er Fjerritslev Gymnasium fuldt 
etableret i egne bygninger - og allerede overbelagt med to klasser. Det er 
glædeligt, at vi ikke vil komme til at savne elever, men ærgerligt, at brugen 
af det gennemtænkte og veldisponerede projekt allerede fra starten vil bli
ve præget af mangelen på lokaler. Denne kendsgerning skal man ikke væ
re blind for, selv om overflytningen til egne bygninger, der finder sted helt 
efter planen, til at begynde med vil synes at klare en mængde problemer.

Alle som én glæder vi os umådeligt til at blive herrer i eget hus. Der er 
ingen grund til at skjule, at det er forbundet med store vanskeligheder at 
presse en ny institution ind i en eksisterende. Men jeg vil gerne her takke 
Fjerritslev Skole, dens lærere, sekretærer, pedel og rengøringspersonale 
for megen velvilje, uden hvilken vores to første år kunne være blevet ulide
lige. En særlig tak til skoleinspektør Frank Nielsen og viceinspektør Niels 
Braad for et enestående godt samarbejde.

Velkommen til alle vore nye elever og kolleger i bygningerne ved Skov
brynet og til de gamle elever og lærere en tak for samarbejdet og på gen
syn efter ferien. Første skoledag er den 6. august. 1.g’erne møder kl. 9; 
2. og 3. gerne kl. 10.
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Skolens styrende organer
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Sådan fungerer de

Gymnasieloven og bekendtgørelsen er vedtaget af folketinget. Den ad
ministreres af følgende forskellige organer:

1. Direktoratet for Gymnasieskolerne og HF har tilsyn med det pæda
gogiske. Det vil sige fagenes indhold, afholdelse af eksamen, godken
delse af lærernes kvalifikationer, oprettelse af nye grene og fag, god
kendelse af forsøg og meget andet.

2. Nordjyllands Amtskommune ejer skolen. Her fastlægges de økonomi
ske rammer, og herfra styres skolen administrativt. Bevillinger o.lign, 
hører under undervisnings- og kulturudvalget. Forvaltningen af bud
gettet varetages af undervisnings- og kulturforvaltningen.

3. Rektor er ansvarlig over for begge myndigheder, idet han har den ad
ministrative og den pædagogiske ledelse af skolen. Rektors bord skal 
passeres af de allerfleste sager.

4. Elever og lærere har gennem deres organer direkte forbindelse til rek
tor. Han er dog ikke med til elevrådets møder. Rektor er almindeligt 
medlem af lærerrådet. Se om elevråd og lærerråd side 9.

5. Fællesudvalget er i det daglige nok det vigtigste organg på skolen. 
Rektor er formand. Det består desuden af 4 elever og 4 lærere. Disse 
9 medlemmer har kompetence på følgende områder:

1. Introduktionsdage
2. Studieuger
3. Fællestimer
4. Studiekredse
5. Faciliteter for elever
6. Fester
7. Skolekomedier
8. Sportsstævner.

For punkterne 5 — 8 træffes afgørelsen dog efter samråd med sko
lerådet.

Ud over de nævnte organer findes lærerforsamlingen, der under 
rektors forsæde behandler de enkelte elevers standpunkt, oprykning
m.m.
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Skolerådet

Samarbejde mellem skole og hjem må betragtes som vigtigt også for 
gymnasieskolerne; men betingelserne for at opretholde det må nok si
ges at være vanskelige.

Sammensætningen af de amtskommunale gymnasiers skoleråd er an
derledes end skolenævnenes, som forældrene kender dem fra folkesko
len. I skolerådet for skoleåret 80 — 81 har siddet: 1 amtsrådsmedlem 
(snedker Karl Kr. Madsen, Fjerritslev), skolens leder (rektor Hen
ning Galmar), 2 lærerrepræsentanter (adjunkterne Bjarne Sloth 
Christensen og Jens Friis Jørgensen), 2 elevrepræsentanter (Dan 
Stenvang Nielsen, 2x, og Henning Pedersen, ly,), 1 TAP repræsentant 
(skolesekretær Carla Mark) og 2 forældrerepræsentanter (skole
konsulent Leif Højbjerg, Løgstør, og undertegnede lærer Gunnild 
Madsen, Fjerritslev).

I det hele taget må man undgå forveksling med folkeskolens skole
nævn, da skolerådene er tillagt en mere begrænset formel kompetence. 
Men hvorom alting er, er det ved lov forældrekredsens pligt at vælge 2 
repræsentanter til at varetage forældrenes interesse i skolerådet; dog 
er jeg vel vidende om, at forældreforventninger også til et gymnasium 
kan være meget forskellige inden for samme forældrekreds. Næste sko
lerådsvalg finder sted i begyndelsen af skoleåret 81 — 82, hvor forældre 
til elever, der på valgets tidspunkt ikke er fyldt 18 år, har valgret og er 
valgbare; valget gælder for 2 år.

Information er for mig et middel til at opnå et godt resultat, da man 
altid gennem større indsigt får større forståelse for ligegyldigt hvilket 
emne. Det er umuligt at stille alle tilfreds, men lad det være sagt her, at 
jeg har mange udtalelser om, at forældrene — og med rette — føler sig 
godt modtaget og vel informeret af rektor og det øvrige lærerpersonale, 
såvel inden deres børns start i l.g som siden hen i skoleforløbet. At der 
så kan være divergerende opfattelser af .de forskellige kontaktmøders 
form og hyppighed, er naturligt, især da mange forældre ikke tidligere 
har stiftet bekendtskab med hverdagen på et gymnasium.



Kon?

Tota
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Transportforhold er et stort problem for elever på et oplandsgymna
sium. Skolerådet har formået en samfundsmatematisk klasse og dens 
lærer til at udarbejde en redegørelse for disse forhold, en redegørelse, 
der senere er indsendt til Nordjyllands amtskommunes trafikplanlæg
ning. Vi siger tak til de implicerede for det statistiske materiale og hå
ber meget, at dette sammen med andre oplysninger kan være med til at 
afhjælpe de største trafikgener, der er så indlysende for store elevgrup
per fra de forskellige hjemstedskommuner. Her kunnejeg f. eks. nævne, 
at 64% af eleverne har mere end 15 km til Fjerritslev Gymnasium, og at 
mange efter vores opfattelse har al for lang ventetid efter den sidste ti
me, nogle helt op til 85 minutter.

Angående fester har skolerådet tilsluttet sig elevforeningen Bacchus’ 
ønske om lov til at arrangere skolefester; vi mener, det er rimeligt, at 
såvel den praktiske som den økonomiske side af festerne påhviler elev
foreningen som festarrangør; der er offentliggjort retningslinier for fe
sternes forløb, hvilket vi kun kan udtrykke vores tilfredshed med.

Vi håber meget på at få råd til kunstnerisk udsmykning af vores nye 
gymnasium med økonomisk hjælp fra forskellig side. Herfra har vi søgt 
om tilskud fra Statens Kunstfond og peget på muligheder som glasmo
saik og granitskulptur, gerne således at lokale hensyn evt. kunne tilgo
deses såvel med hensyn til kunstner som udformning. Den nærmere 
placering af kunstværket skal afgøres af udsmykningsudvalget i samråd 
med rektor og bygningens arkitekter.

Til sidst vil jeg ganske kort omtale, at der påtænkes åbent-hus arran
gement, når byggeriet er færdigt og taget i brug. Her glæder vi os til at 
kunne byde velkommen til rigtig mange fra vores skoledistrikt, til inte
resserede, til forældre, til gymnasiets lærere og andet personale og sidst, 
men ikke mindst til eleverne på Fjerritslev Gymnasium.

På skolerådets vegne 
Gunnild Madsen.
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Lærerrådet

Gennem lærerrådet har lærerne indflydelse på, hvad der sker med deres 
arbejdsplads.

I nogle sager træffer lærerrådet afgørelsen. Det gælder bl.a. for an
skaffelse af bøger og inventar (inden for de økonomiske rammer, vi 
får fra amtet), årsprøvernes ordning og omfang og for indstillinger 
vedrørende forsøgsundervisning.

I andre sager skal lærerrådet høres, inden afgørelsen træffes. Det dre
jer sig bl.a. om antallet af klasser og grenhold, stillingsbesættelser, bud
getforslag, byggesager og ekskursioner.

Medlemmer af lærerrådet er skolens lærere og rektor. Dets arbejde 
ledes af et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og 
sekretær.

Lærerrådet har repræsentanter i skolerådet, fællesudvalget og — i 
opbygningsfasen — i amtets byggeudvalg.

Bjarne Sloth Christensen, 
formand.

Elevrådet
Elevrådet har altid været anerkendt som elevernes eneste repræsentative 
organ. Det består af en repræsentant fra hver klasse, der sørger for den 
personlige kontakt mellem klassen og elevrådet, altså inddrager elever
ne i de vigtigste beslutningsprocesser.

Hertil skal det på det kraftigste pointeres, at alle elevrådsmøder er of
fentlige, og alle opmødte har stemmeret! At alle eleverne er engagerede 
og organiserede i elevrådet, er naturligvis en nødvendighed for et godt 
arbejde. At nogle så er uenige i de afgørelser, der træffes, er noget helt 
andet. Det er vigtigt, at elevrådets kompetence ikke begrænses til at 
omfatte kakao, bluser og lignende. Nej elevrådet skal gennem alle ele
verne arbejde for, at kompetencen kommer til at omfatte det meste af 
skolens drift og ledelse.

Kort sagt: Kom til dit elevråd med problemer, spørgsmål og ideer 
vdrørende skolen, og dit elevråd vil arbejde for din sag.

P.e.v.
Inger Marie Foget Larsen, 

formand.
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Gymnasiets opbygning

Fag:

Sproglig linie Matematisk linie

l.g 2. og 3.g I g
fy s. 
mat. 
gren

2. og 3.g

nysprogl. 
gren

samf. 
sproglig 

gren

nat. 
mat. 
gren

samf. 
mat. 
gren

Religion, fællesf. 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 1 2

Dansk, fællesfag 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4

Engelsk 
Tysk

4
3

4 6
3 5

3 5
3 5

5
5

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

Fransk, fællesfag 5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3

Latin 4 4 0 0 0

Oldtidsk.,fællesf. 1 2 0 2 0 1 2 0 2 0 2 0

Historie, fællesf. 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3

Samfundsfag og 
samfundslære 0 0 1 5 5 0 0 1 0 1 5 5

Geografi 2 0 0 3 2 0 3 0 3 2 3 2

Biologi
Biokemi

0 0 3 0 0 0 0 3 3 7
3 7

0 3
0 3

Kemi 2 3 0 3 0 1 0

Fysik 3 3 5 2 2 2 2

Matematik 2 ' 3 0 3 0 5 5 6 3 3 3 3

Legemsø.,fæll. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Musik, fællesfag 
eller 
formning

2

0
2 1 2 1

2

0
2 1 2 1 2 1

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Gymnasiets to linjer splittes efter l.g op i en række grene. Af skemaet 
over fagenes ugentlige timetal fremgår det, hvilke grene der findes på 
Fjerritslev Gymnasium.
Betegnelser for klasser og grene er således:

De enkelte trin betegnes 1, 2 og 3.
Sproglige klasser betegnes a og b.
N: Nysproglig gren.
S: Samfundssproglig gren.
Matematiske klasser betegnes x, y og z.
F: Matematisk-fysisk gren.
N: Naturfaglig gren.
S: Samfundsfaglig gren.

Eksempler: 2abS er elever fra 2.g sproglig a og b, der sammen udgør 
det samfundssproglige grenhold. 3xyN er elever fra 3. matematisk x og 
y, som danner et naturfagligt grenhold.
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Karakterer og prøver
Undervisningen skal løbende »evalueres« d.v.s., at faglærer og elever 
jævnligt skal drøfte arbejdet og vurdere udbyttet af undervisningen. 
Dette må ikke forveksles med karaktergivningen, som påhviler faglæ
rerne og lærerforsamlingen.

Der gives standpunktskarakterer efter 13-skalaen mindst en gang om 
året. Ved skoleårets afslutning gives endelig årskarakterer, som er en 
standpunktsbedømmelse ved den almindelige skolegangs ophør, og 
årsprøvekarakterer d.v.s. resultater af de skriftlige og mundtlige årsprø
ver. Der er skriftlige årsprøver i de skriftlige discipliner.

Lærerrådet fastsætter antal og form for de mundtlige årsprøver.

Eksamen
Studentereksamen består ud over de skriftlige prøver af seks mundtlige 
prøver. Man kan komme til eksamen efter 1. og 2. g i de fag, som afslut
tes der. Det er Direktoratet for Gymnasieskolerne, der fastsætter, hvil
ke fag de enkelte klasser skal til studentereksamen i.

Reeksamination
Hvis man til eksamen efter 1. eller 2.g får en bundkarakter (03 eller 
00), men årskarakteren er mindst 5, har man ret til at blive omeksa
mineret i august — september. I så fald er det den sidste karakter, der 
tæller. Ansøgning sker på særlig blanket.

Har man tilsvarende fået 00 eller 03 i årskarakter, og faget ikke bliver 
udtaget til eksamen, kan man forlange at blive eksamineret. I så fald 
tæller faget med som et af de seks fag, man i alt skal op i til studenter
eksamen.

Ved sygdom gælder særlige regler. Der skal ved ansøgning om syge
eksamen fremlægges en lægeattest.

I alle tre tilfælde kræves der en særlig blanket, der udleveres på kon
toret. Ansøgningen skal snarest muligt afleveres til rektor. Den skal 
herfra indsendes til direktoratet inden den 1. juli.

Forsømmelser
Indstilling til studentereksamen i reduceret pensum forudsætter, at un
dervisningen er fulgt. Skolen skal føre nøje regnskab over forsømmel
serne. Kun undtagelsesvis og kun efter skriftlig anmodning kan der be
vilges frihed. Eneste lovlige grund til fravær herudover er sygdom.

Hvis en elev forsømmer så meget (hele dage, enkelte timer eller med 
skriftlige arbejder), at rektor nærer betænkeligheder ved hans mulig
heder for fortsat at kunne følge undervisningen, kan først en mundtlig, 
siden en skriftlig advarsel blive nødvendig. Ændres forholdene ikke, 
kan lærerforsamlingen indstille til direktoratet, at den pågældende ikke 
bliver indstillet til studentereksamen på lige fod med sine kammerater. 
Eksamen i fuldt pensum i alle fag kan komme på tale.
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Studievejledning
Ved hver gymnasieskole gives der studievejledning. På Fjerritslev Gym
nasium er der udpeget tre studievejledere, der står til rådighed med fæl
les og personlig vejledning. Hver studievejleder har fået tildelt et antal 
klasser.

Der gives fælles vejledning i alle tre år. I l.g er studievejlederne be
hjælpelige ved introduktionsarrangementet i de første uger, i september 
er der vejledning i studie- og notatteknik, i februar/marts gives der 
orientering om grenvalget, og i 2. og 3.g er der orientering om studie- 
og erhvervsmuligheder. Bl.a. kommer der til skolen repræsentanter fra 
nogle uddannelser og erhverv, som kan have interesse for gymnasieele
ver.

I januar deltager studievejlederne desuden i folkeskolens og gymna
siets orienterende møder for folkeskolens afgangsklasser.

Den personlige vejledning gives til elever, der har problemer af stu
demæssig, social eller personlig art i forbindelse med deres uddannelses
situation og erhvervsvalg. Eleven kan efter aftale få en samtale med sin 
studievejleder. Hvis man ikke har lyst til at tale med den studievejleder, 
man har fået tildelt, kan man henvende sig til en af de andre.

Hvis en elev ønsker at afbryde skolegangen, skal han/hun kontakte 
studievejlederen for at blive orienteret om andre uddannelsesmulighe
der. , ,

Studievejledere er Jens Friis Jørgensen, Karen Olsen og Peter Wem- 
melund. Kontoret ligger i administrationsbygningen. Der vil komme 
opslag om kontortid.

Jens Friis Jørgensen: Ix, ly, 2y, 3y.
Karen Olsen: Ib, Iz, 2b, 2x, 3b, 3x.
Peter Wemmelund: la, 2a, 2z, 3a.

Det nye gymnasium
På de næste sider findes en grundplan over bygningens stueetage. Kun 
klassefløjen er i to etager.

Garderobe og toiletter er placeret i kælderen under opholdsarealet. 
Bemærk desuden, hvor du finder kontorer for ekspedition, studievejled
ning, rektor og bogdepot.

Såvidt muligt vil l.g’erne få deres egen hjemklasse. 2. og 3.g’erne må 
skifte lokale i løbet af dagen.

Bygningen rummer bl.a. 12 klasselokaler, 1 sproglaboratorium, 5 
hjælperum, 4 laboratorier samt faglokaler til geografi, musik og form
ning. Der er afsat plads til undervisning og administration inden for 
den prøveforberedende undervisning.
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Frivillige aktiviteter

Idræt
Også i år har der været frivillig idræt på Fjerritslev Gymnasium. Der er 
blevet undervist i volleyball, basketball og svømning. Den frivillige 
idræt er en af de muligheder, eleverne har for at mødes på tværs af klas
serne, og holdene er også kønsintegrerede. Idrætten er desuden et vær
difuldt supplement til de kun to timers idræt, der er skemalagte.

Udadvendt har Fjerritslev Gymnasium vist sit ansigt med succes, l.g 
pigerne er amtsmestre i volleyball, og både drengene og pigerne fra 2.g 
har vundet regionsstævnet i håndbold. Desuden har 2.g drengene be
søgt Vesthimmerlands Gymnasium for at spille basketball og volley
ball. Det var to hyggelige ture! Ud over disse resultater har flere elever 
opnået livreddereksamen ved frivillig svømning.

Tilbuddet om frivillig idræt gælder alle. Der skal mindst melde sig 10 
elever, og tilmeldingen er bindende.

John Thomsen.

Musik
Gymnasiet har et 4-stemmigt kor, som har medvirket ved skolens ar
rangementer (juleafslutning, forårskoncert og skoleafslutning) og 
ved julekoncerten i Fjerritslev kirke. Korets medlemmer har desuden 
været inviteret til tre større korstævner med kendte dirigenter.

I forårssemestret har der også været mulighed for at være med i et or
kester, der i denne periode har spillet rockmusik.

Rigmor Wemmelund.

Studiekredse
En studiekreds kan oprettes omkring et emne, der ikke omfattes af den 
egentlige undervisning. Der skal være tilmeldt mindst 10 elever, for at 
studiekredsen kan oprettes, og der er mødepligt til de 6 — 10 timer, 
som studiekredsen omfatter (uden for almindelig skoletid).

1 skoleåret 1980/81 er der gennemført studiekredse i elementarpar
tikler, dramatik, økologi, førstehjælp og psykologi.
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BACCHUS
Bacchus er navnet på elevforeningen på Fjerritslev Gymnasium. Elev
foreningens forgænger var et festudvalg, som var etableret af eleverne 
og en enkelt lærer det første år, Fjerritslev Gymnasium eksisterede.

Det var et lille udvalg, hvis udfoldelsesmuligheder var meget begræn
sede bl.a. på grund af det lave elevtal det første år på Fjerritslev Gym
nasium. Men få dage inde i Fjerritslev Gymnasiums andet leveår prø
vede en gruppe elever at oprette en elevforening på Fjerritslev Gymna
sium-,

Man fik afholdt en stiftende generalforsamling og valgt en bestyrel
se. Foreningens formål var at afholde kulturelle arrangementer; men 
til trods for at antallet af elever er næsten fordoblet, har det været lidt 
svært at lave store arrangementer på grund af en temmelig stram øko
nomi.

Det var til tider været svært at overkomme de store arrangementer, 
som eleverne så gerne vil have, for nok vil de gerne komme, når der 
arrangeres noget, men ikke før det hele er klart, så det har somme tider 
været femten mands arbejde, der er blevet udført af ti, men det går nok 
over, når gymnasiet får sine egne bygninger.

Nils Reiner Pedersen, 
formand.
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Fjer ritslev Gymnasiums Venner

Foreningen blev stiftet 5. marts 1980 og har til formål at tilvejebringe 
midler, som kan finansiere aktiviteter til glæde for eleverne, når de of
fentlige og private midler er for små. I skoleåret 1980/81 har forenin
gen bl.a. givet tilskud til de nye l.g klassers hyttetur og skolens årsskrift.

Foreningen står åben for forældre, elever og lærere og alle, der inte
resserer sig for skolen. Medlemstallet er nu på 80, hvoraf 13 er livsva
rige.

Bestyrelsen består af:

Formand: Signe Grønborg Larsen
Næstformand: M. A. Madsen
Sekretær: Else Holm Behnk
Kasserer: Henning Galmar

Bent Grundtvig Sørensen.

Yderligere oplysninger og indmeldelsesblanket kan fås ved henven
delse til skolens kontor eller til formanden (adresse: Valdemars Kær 
16, 9460 Brovst).

Signe Grønborg Larsen, 
formand.

Året, der gik

11. august Det nye skoleår — Fjerritslev Gymnasiums andet år 
— starter med fem nye l.g klasser.

15. august Introduktionsugen afsluttes med en fest for og under
holdning af alle.

27. august

10. september

24. september

9. oktober

Fællestime: Erica Simon om livskvalitet.

Fællestime med gruppen BAZAAR.

Kontaktmøde med de nye elevers forældre.

Besøg af ministeriets fagkonsulent i oldtidskundskab 
lektor Ib Larsen.

16. oktober Rejsegilde på det nye gymnasium. Elever og lærere 
indbudt.
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27. oktober Fællestime: Trille og Hugo Rasmussen.

6. november Generalforsamling i støtteforeningen »Fjerritslev 
Gymnasiums V enner«.

13. november Fjerritslev Gymnasium vært ved et stort håndbold
stævne med deltagelse af nordjydske gymnasier.

20. november Fællestime med John Idorn: Sport og Samfund.

22. december Juleafslutning i Fjerritslev Kirke.

7. januar Fællestime med Dan Turell.

12. — 15. januar Forældrekonsultationer.

29. januar Orienteringsmøde for kommende elever og disses for
ældre. Faglærerne holder åbent hus.

10. februar Besøg af afgangselever fra Løgstør Skole.

17. februar Fællestime: Baggaardsteatret opfører et debatstykke.

25. februar Gymnasiet vært ved et volleyballstævne.

5. marts Grenvalgsorienteringsmøde for l.g’erne og deres for
ældre.

18. marts Besøg af ministeriets fagkonsulent i idræt, adjunkt 
Kurt Trangbæk.

31. marts Fællestime med Siouxlederen Lame Deer.

1. april Fællestime: Bellmannviser (Kurt Lanz og Erling 
Møldrup).

7. april Forårskoncert. Alle elever medvirkede for 600 tilhø
rere.

7. maj 2xyNS på ekskursion til Hirtshals med JA og SC.

12. maj Skolens nye pedel præsenteres ved en morgensamling.

13. — 14. maj

20. maj

26. maj

2x, 2y og 2abS på ekskursion til Århus.

Sidste ordinære skoledag.

Byggeudvalgsmøde — for første gang henlagt til det 
nye gymnasiums prøvelokale.

18. — 19. juni Flytning fra Nordre Skole til det nye gymnasium ved 
Skovbrynet. Afslutning og sommerferie.
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Skolens personale

Initialer Navn Stilling Fag

JA Jens Andersen adjunkt geografi
OA Olfert Andreasen adjunkt fysik, matematik
SA Steen Andersen adjunkt fysik, matematik
EB Egon Bennetsen adjunkt biologi, geografi
PB Palle Birkholm adjunkt historie, samfundsfag
AC Bente Aggerbeck adjunkt latin, dansk, oldtids

Christensen kundskab
BC Bjarne Sloth Christensen adjunkt samfundsfag, historie
G Henning Galmar rektor religion, oldtidskundskab
OH Ole Toft Hansen adjunkt engelsk, dansk
LH Liselotte Edler Hansen adjunkt tysk, engelsk
EH Else Hertz adjunkt dansk
Hj Louis Hjarvard lektor fysik, matematik
MG Marianne Gaunø Jensen adjunkt engelsk, idræt
Jo Henning Johannsen adjunkt historie, fransk
FJ Kaj Fjendbo Jørgensen lektor fysik, matematik, kemi
JJ Jens Friis Jørgensen adjunkt matematik
MK Maia Kragh-Schwarz cand.mag. dansk, religion
BL Birthe Lorentzen adjunkt musik, formning
On Karen Olsen adjunkt fransk
01 Kirsten Thomsen Olesen adjunkt historie, religion, oldt.
TR Tove Oddershede Ras

mussen adjunkt fransk, tysk
HS Hans Schmid tml. kemi
St Sten Stenbæk adjunkt engelsk, latin
JT John Thomsen adjunkt biologi, idræt
IV Ingelise Villadsen adjunkt engelsk, tysk
PW Peter Wemmelund adjunkt dansk, fransk
RW Rigmor Wemmelund timelærer musik
GW Gunnild Waagepetersen adjunkt idræt, dansk
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CM Carla Mark
AD Anna-Grethe Dalum
Sk Søren Skou

skolesekretær 
skolesekretær 
pedel

Timelærere i skoleåret 1980/81:
Jens Fredborg (musik), Birgit Aggerholm, Ulla og Dion Konnerup, 
Lene Svoldgaard (idræt).

En komplet adresse- og telefonliste vil foreligge i begyndelsen af august.

Lærernes deltagelse i kursus 
i skoleåret 1980/81

EH 1. —4.10. 1980
26. — 29.11. 1980

Skriftlig fremstilling i 80’ernes gymnasium 
Ungdomslitteratur og fritidskultur.

G 24. —27.11. 1980 Administrationskursus.
7.— 10.12. 1980 Rektormøde.

IV 3.11. 1980 Skriftligt arbejde.

On 25.-27.9. 1980 Fransk teater.
9. — 10.3. 1981 Studievejlederkursus.

GW 2. —4.10. 1980 Familiemønstre.
18. —21.11. 1980 Idrætskursus.



• r
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Ferier og fridage
Skoleåret 1980/81 slutter fredag den 19. juni.
Det nye skoleår 1981/82 begynder torsdag den 6. august.

1981
Sommerferie: 
Efterårsferie: 
Juleferie:

(mandag den 22. juni 
mandag den 19. oktober 
onsdag den 23. december 

til) onsdag den 5. august 
til fredag den 23. oktober

1982

Vinterferie:
Påskeferie:
Sommerferie:

mandag den 22. februar 
mandag den 5. april 
mandag den 21. juni 

til fredag den 1. januar 
til fredag den 26. februar 
til mandag den 12. april 
(til fredag den 6. august)

Hertil kommer de lørdage samt søn- og helligdage, som ikke er om
fattet af ovenstående. De nævnte dage medregnes.

Planen er vedtaget af fællesudvalget den 9. marts 1981 og godkendt 
af undervisnings- og kulturudvalget.

Biblioteket
Indtil nu har biblioteket ført en tilbagetrukket tilværelse i en krog på 
lærerværelset, og mange elever har måske slet ikke tænkt på, at det fin
des. Imidlertid har bogbestanden allerede rundet de 1000 bind, hvortil 
kommer en række danske og udenlandske tidsskrifter, så at man kan si
ge, at grunden er lagt til det bibliotek, der skal bygges op i de næste år.

Først og fremmest skal biblioteket være et sted, hvor man kan arbej
de, hvilket også ses af lokalets indretning med mange arbejdspladser 
fordelt på begge etager. Det vil sige, at det skal rumme et forholdsvis 
stort antal håndbøger og opslagsværker fra de fagområder, man be- 
sæftiger sig med i gymnasiet. Desuden betyder det, at disse bøger skal 
være til stede hele tiden. Derfor vil biblioteket, i hvert fald til at begyn
de med, ikke satse så stærkt på udlån, selv om man dog i forbindelse 
med specielle opgaver kan låne bøger hjem ved at kontakte sin faglærer.

Men biblioteket er også et sted, hvor man kan orientere sig i nyt og 
finder aktuelt stof ved at gennemblade de forskellige numre i avis- og 
tidsskriftsamlingen, som derfor — af hensyn til dem, der sidder med 
mere koncentrationskrævende arbejde — vil være anbragt for sig selv 
på galleriet.

De nærmere regler for brugen af biblioteket vil fremgå af opslag på 
stedet, og her skal kun siges én ting til: Brug det!

Peter Wemmelund, 
bibliotekar.
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Skolens ABC

Administrativ inspektor er rektors administrative medhjælp. Admini
strativ inspektor er Steen Andersen.

Adresseforandring meddeles kontoret skriftligt på særlig blanket.

Bacchus se side 18.

Befordringsgodtgørelse gives, hvis man har mere end 9 km mellem hjem 
og skole. Ansøgningsskemaer fås på kontoret.

Biblioteket se side 24.

Bogdepotets åbningstider fremgår af opslag. Boginspektor er Kirsten 
Olesen. Bemærk reglerne, der er stemplet i bøgerne.

Elevrådet medvirker f. eks. ved fastsættelse af ordensregler og indrettel
se af klasselokaler og opholdsrum. Elevrepræsentanter udpeget af 
elevrådet inviteres til at overvære dele af lærerrådets møder. Se også 
side 9.

Forsikringer. Skolen har kun tegnet lovpligtig ulykkesforsikring. Man 
har ingen ansvars- eller tyveriforsikring. Skolen har intet ansvar for 
elevernes ejendele. Medbring ikke større pengebeløb og lad aldrig 
kontanter ligge i overtøj, tasker og omklædningsrum.

Forsømmelser. Skolen skal føre nøje regnskab med elevernes forsøm
melser. Antager en elevs forsømmelser et for stort omfang, kan Di
rektoratet for Gymnasieskolerne beslutte efter indstilling fra skolen, 
at eleven ikke kan komme til eksamen på normale vilkår. Se også si
de 12.

Forældremøder arrangeres i januar — februar.

Fraværsseddel. Hvis man har forsømt undervisningen, skal man snarest 
muligt aflevere en blå fraværsseddel i udfyldt stand i kassen ved in
spektorkontoret. Fraværssedler fås på kontoret.
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Fritagelse for undervisningen i anledning af større familiebegivenheder 
eller lignende bevilges kun efter ansøgning. Fraværet regnes med til 
elevens samlede forsømmelser.

I legemsøvelser kan man efter skriftlig anmodning fra hjemmet — el
ler én selv hvis man er fyldt 18 år — blive fritaget for en uge ad gan
gen. Dog højst i 4 sammenhængende uger. Fritagelse derudover kræ
ver lægeattest, der udleveres på kontoret. Fritagne elever skal som 
hovedregel overvære undervisningen.

I religion kan man blive fritaget, hvis man tilhører et trossamfund 
uden for folkekirken.

Frivillig musikundervisning tilbydes eleverne. Tal med musiklærerne og 
se også side 16.

Frivillig idræt tilbydes eleverne. Tal med idrætslærerne og se også si
de 16.

Fællestimer er timer for alle skolens elever. Der skal afholdes mindst 8 i 
løbet af skoleåret. Hvis du har et forslag til emne eller program til en 
fællestime, så foreslå det til fællesudvalget. Fællestimer kan bruges til 
foredrag, koncerter, diskussioner o.m.a.

Fællesudvalget er kontaktudvalget mellem lærere og elever. Det beskæf
tiger sig med introduktionsdage, studieuger, fællestimer, skolefester 
m.m. Fællesudvalget består af rektor, 4 elever og 4 lærere. Se også si
de 5.

Glemte ting. Værdigenstande afleveres og afhentes på kontoret. Tøj o.l. 
udleveres ved henvendelse til pedellen.

Grenvalg foregår i l.g i marts måned. På Fjerritslev Gymnasium kan 
eleverne på matematisk linje vælge mellem matematisk-fysisk, mate- 
matisk-naturfaglig og samfundsfaglig gren. På sproglig linje kan ele
verne vælge mellem nysproglig og samfundsfaglig gren.

Kantinen er åben kl. 9.45 — 10.00 og i spisefrikvarteret kl. 11.40 — 
12.10. Der kan købes boller med pålæg og mælkeprodukter. Uden 

for åbningstiden kan automaterne benyttes. Man sørger selv for af
rydning af borde og fjernelse af affald. Varer fra kantinen må ikke 
medbringes i klasserne.

Karakterer. Der gives standpunktskarakterer mindst en gang årligt. 
Der gives årskarakterer i april — maj og årsprøvekarakterer i juni.

Lærerforsamlingen består af alle skolens lærere. Rektor er formand. Læ
rerforsamlingen behandler elevernes forhold i relation til deres stand
punkt.
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Lærerrådet består af skolens lærere. Lærerrådets formand vælges af læ
rerrådet. Lærerrådet beskæftiger sig med forsøgsundervisning, an
skaffelser og fornyelser af læremidler og inventar, skolens skema, 
skolens budget, ekskursioner m.v. Se også side 9.

Medbestemmelse. I Undervisningsministeriets bekendtgørelse om un
dervisningen i gymnasiet står i § 25:
»Ved begyndelsen af undervisningen skal læreren enten i samarbejde 
med eleverne udarbejde en plan for efterårssemestret eller gøre ele
verne bekendt med en sådan plan. For de senere faser i undervisnin
gen gælder, at læreren og eleverne i fællesskab planlægger arbejdet. 
Læreren og eleverne drøfter regelmæssigt undervisningen.
Stk. 2. Eksamensopgivelser udvælges i samråd med eleverne.«

Morgensamling afholdes to gange ugentligt. Morgensamlingen er be
regnet til meddelelser fra rektor, lærere og elever. Underholdnings
indslag er velkomne.

Mødepligt. Der er mødepligt til alle timer.

Oprykning. På et møde ved skoleårets slutning behandler lærerforsam
lingen elevernes standpunkter og kan råde en elev til at gå om eller 
ud. Men afgørelsen af, om en elev fortsætter i næste klasse, ligger hos 
eleven — eller hvis eleven er under 18 år — hos forældrene.

Ordensregler udarbejdes af fællesudvalget og skal godkendes af skole
rådet. Dette er endnu ikke sket, og indtil videre henstilles det derfor, 
at man
1. Læser opslagstavlen.
2. Tager hensyn til hinanden.
3. Behandler tingene ordentligt.

Papir udleveres sammen med ringbind, faneblade og plastmapper ved 
skoleårets begyndelse. Man må selv holde hus med den udleverede 
portion.

Protokoller afhentes og indleveres hver dag på kontoret af protokolse
kretærerne, som også sørger for, at protokollen er til stede i timerne. 
Hvervet som protokolsekretær går på skift.

Regelsamlingen indeholder alle de skrivelser, cirkulærer, bekendtgørel
ser og love, der er relevante for et gymnasium. På begæring kan en
hver få lov at læse i regelsamlingen ved henvendelse på kontoret.

Rektor er skolens pædagogiske og administrative leder. Rektors sted
fortræder er Karen Olsen.
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Ringetider
8.05— 8.50
9.00— 9.45

10.00—10.45
10.55—11.40
12.10—12.55
13.05—13.50

Rygning. Der må ikke ryges i klasseværelser og på gange. I kantineom
rådet henvises rygere til området mod vest (ved biblioteket).

Skemaændringer annonceres på opslagstavlen. Se godt efter!

Skolerådet består af 2 forældre, 2 elever, 2 lærere samt rektor og 1 re
præsentant for det teknisk-administrative personale. Det beskæftiger 
sig med forbindelsen mellem skole og hjem, godkender skolens ske
ma, medvirker i byggesager og kan udtale sig i alle spørgsmål, der 
vedrører skolen. Se også side 6.

Stolene hænges af hensyn til rengøringen op under bordene efter sidste 
time.

Studiekredse se side 16.

Studieteknik i begyndelsen af l.g gives af studievejlederen. Faglærerne 
kan supplere den generelle vejledning.

Studievejlederen giver eleverne individuel vejledning vedrørende proble
mer af studiemæssig, økonomisk, social og personlig art.
Derudover giver studievejlederen klassevis orientering om studietek
nik, grenvalg, studie- og erhvervsorientering, støttemuligheder, ad
gangsbegrænsning m.m. Se også side 13.

Telefon til brug for elever (21 25 98) findes ved elevgarderoben.

Telefonkæde giver mulighed for hurtig kommunikation. Hver klasse 
bør oprette en telefonkæde; den afleveres til kontoret.

Udmeldelse skal foretages skriftligt og bør først ske efter samtale med 
rektor og studievejleder. Man skal huske at aflevere bøger og bus
kort og at afmelde evt. SU-støtte.

Udtalelser kan gives til elever, der forlader skolen uden eksamen. Alle 
kan få attest på, at de er elever på skolen samt en udskrift af eksa
mensprotokollen med opnåede karakterer.




