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Forord
Årsberetningen er i år præget af de aktiviteter, som skolen har 
været ramme om uden for den egentlige undervisning. Det bety
der naturligvis ikke, at det daglige arbejde med fagene ikke læn
gere er det centrale. Men det er udtryk for, at disse arrangemen
ter rangerer meget højt på elevernes værdiskala. Også fra lærer
side er det vigtigt, at vi kan være sammen på andre måder end 
dem, klasseværelset indbyder til. Ikke mindst i en periode, hvor 
fremtiden ikke ser alt for lovende ud, er det meget vigtigt, at 
gymnasietiden kan give mere end det rent faglige. Gymnasiet er 
fortsat det højeste skoleniveau i Danmark. Men den sorte skole 
hører fortiden til. Og den ønsker ingen tilbage.
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Skolens styrelse

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

2. Nordjyllands Amtskommune ejer skolen. Her fastlægges de økonomiske 
rammer, og herfra styres skolen administrativt. Bevillinger o.lign, hø
rer under undervisnings- og kulturudvalget. Forvaltningen af budgettet 
varetages af undervisnings- og kulturforvaltningen.

3. Rektor er ansvarlig over for begge myndigheder, idet han har den 
administrative og den pædagogiske ledelse af skolen.

4. Elever og lærere har gennem deres organer direkte forbindelse til 
rektor. Han er dog ikke med til elevrådets møder. Rektor er almindeligt 
medlem af lærerrådet.

5. Fællesudvalget er i det daglige nok det vigtigste organ 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 skolerådet.
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Skolerådet

Som forsøg på at formidle samarbejdet mellem skole og hjem er der i skole
styrelsesloven bestemt, at skolerådet i samarbejde med rektor og lærerråd 
skal varetage dette arbejde. Af nedenstående liste fremgår det, at skolerå
det således er sammensat af personer, som på den ene eller anden måde 
har interesse heri. I skoleåret 1983/84 har skolerådet følgende sammen
sætning:

Karl Kr. Madsen 
Henning Galmar 
Kirsten Thomsen Olsen 
Steen Andersen
Ole Riisgård
Anne Rosenquist 
Søren Skov 
Dorthe Muus Larsen 
Birgit Jensen

(amtsrådsmedlem) 
(rektor)
(lærerrepræsentant) 
(lærerrepræsentant) 
(elevrepræsentant) 
(elevrepræsentant) 
(TAP repræsentant) 
(forældrerepræsentant) 
(forældrerepræsentant)

Repræsentanterne i skolerådet er valgt for et år ad gangen. Kun forældre
repræsentanterne er valgt for en to-årig periode. De nuværende forældre
repræsentanter har dog siddet i 3 år, da en samordning af skolerådsval
gene i hele Nordjyllands Amt medførte en forlængelse af valgperioden på 
et år. Næste skolerådsvalg finder sted efter sommerferien 1984.
Skolerådets arbejdsområde er ifølge skolestyrelsesloven bl.a. beslutnings
ret om anvendelse af dele af budgettet, desuden at afgive indstilling i for
bindelse med hovedistandsættelser og bygningsændringer. Endvidere 
beskæftiger skolerådet i samarbejde med lærerråd og fællesudvalg sig 
med sager, der angår elevernes trivsel. Det er også skolerådets opgave at 
godkende den ugentlige arbejdsplan.
Foruden de her nævnte sager har skolerådet drøftet nogle befordringspro
blemer, som dog ser ud til at blive løst på tilfredsstillende måde.
I et amtskommunalt udkast til planrevision af gymnasie- og HF-undervis- 
ningen har skolerådet hæftet sig ved, at amtet lader en mulighed stå åben 
for justering af gymnasiegrænserne. Skolerådet finder dette uheldigt, da 
vi mener, at elever og forældre i grænseområderne ikke skal føle sig usikre 
på deres tilhørsforhold.
Til indkøb af kunst har skolerådet bevilget penge, og forhåbentlig er der
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fremkommet ting, som de, der dagligt færdes på skolen, kan have fornøjel
se og glæde af.
I slutningen af marts måned havde skolen indbudt til skolefest med bl.a. 
opførelsen af »Den politiske Kandestøber«. Det blev en meget vellykket af
ten, og der er al mulig grund til at takke dem, der på den ene eller anden 
måde hjalp til med at stable festen på benene. Set med forældre øjne var 
der her god lejlighed til at møde vore unge menneskers kammerater, lære
re m.m., og forhåbentlig er der næste år endnu flere forældre, som under 
sig selv at deltage i et sådant arrangement.
God information om det, der sker på gymnasiet, betyder, at man som for
ældre har bedre mulighed for at få indblik i og forståelse for den hverdag, 
vore unge oplever. Det er jo de unge mennesker og deres arbejde her, det 
drejer sig om. Det er mit håb, at det gode samarbejde i skolerådet må være 
en lille hjælp på vejen. På skolerådets vegne

Birgit Jensen

Lærerrådet
består af skolens lærere og rektor, og det har på forskellig vis mulighed for 
at øve indflydelse på arbejdet og livet på skolen:
Lærerrådet træffer bestemmelse om ordning og omfang af mundtlige 
årsprøver.
Lærerrådet afgiver indstilling om: Forsøgsundervisning, anskaffelse af el
ler fornyelse af undervisningsmidler og større inventargenstande, fastsæt
telse af principper for tildeling af gensidige vikartimer, vagttimer og lig
nende, fordeling af stipendier og flidspræmier, den ugentlige arbejdsplan 
og afholdelse af introduktionsdage og studieuger.
Lærerrådet skal høres om: Antallet af klasser og grenhold, time- og fag
fordelingsplaner, stillingsopslag og indstillinger om stillingsbesættelser, 
for så vidt angår fagkombinationen, forslag til skoleplan og ændringer i 
denne, herunder oprettelse og nedlæggelse af stillinger, skolens bidrag til 
budgetforslag, vikartimernes fordeling ved længere vakancer, principper 
for ekskursioner og spørgsmål om eventuelle forholdsregler over for ele
ver ved disciplinære forseelser af grovere art.
Lærerrådet medvirker ved behandlingen af skolebyggesager.
Lærerrådet kan udtale sig om enhver sag, der vedrører gymnasiet.
Lærerrådet er repræsenteret i fællesudvalget og skolerådet af henholdsvis 
4 og 2 lærere.
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Rådets møder og daglige arbejde ledes af et forretningsudvalg bestående 
af lærerrådsformand, næstformand og sekretær efter retningslinier af
stukket af ministeriets bekendtgørelse om lærerråd ved amtskommunale 
gymnasieskoler og en lokal forretningsorden. Lærerrådet kan endvidere 
nedsætte stående udvalg eller ad hoc udvalg til varetagelse og behandling 
af forskellige sagsforhold.
Repræsentanter for eleverne og det teknisk-administrative personale kan 
inviteres til at overvære lærerrådets møder.

Skoleåret 1983-84: Formand: 01, næstformand: PB, sekretær: Jo.
Kirsten Th. Olesen

Elevrådet
Elevrådet er elevernes officielle repræsentation og har til formål at 
inddrage alle eleverne i tilrettelæggelsen af skolens liv og virksomhed. 
Dette sker gennem en repræsentant fra hver klasse, som har til opgave at 
tilkendegive klassens holdning/mening på elevrådsmøderne og tale/stem
me til fordel for denne. Der skal af det nedsatte elevråd vælges repræsen
tanter til skolens forskellige råd og udvalg nemlig skoleråd, lærerråd, fæl
lesudvalg, stipendienævn samt kantinebestyrelse. Her har eleverne sam
me rettigheder som de valgte lærerrepræsentanter med hensyn til tale og 
stemmeret. (Det skal dog her siges, at eleverne kun har taleret på lærer
rådsmøderne). Det er på denne måde elevrådet og dermed eleverne kan få 
en smule indflydelse på skolens drift og dermed vores egen dagligdag. Der
for er det meget vigtigt, at de valgte elever er loyale over for de andre ele
ver og tilkendegiver flertallets mening/holdning på disse møder. Men at 
eleverne har tillid til og respekt for elevrådets arbejde er en lige så stor 
nødvendighed, da muligheden for indflydelse på skolen ellers vil blive be
grænset til det minimale.
Elevrådets praktiske arbejde i det forløbne år har været f.eks. at sende 
folk til møder, hvor der diskuteres kulturelle og aktuelle aktiviteter på 
gymnasiet, hjulpet til dannelse af en musikforening og andre sager. Det er 
dog meget lidt elevrådet kan lave på grund af dets indskrænkede indflydel
se på visse områder, men dette må ikke føre til passivitet. Tværtimod bør 
man erindre sig, at større aktivitet og opmærksomhed kan føre til større 
indflydelse. Helle Christophersen
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Studievejledning
Ved hver gymnasieskole gives der studievejledning. På Fjerritslev Gymna
sium er der udpeget tre studievejledere, der står til rådighed med fælles og 
personlig vejledning. Hver studievejleder har fået tildelt et antal klasser.
Der gives fælles vejledning i alle tre år. I l.g er studievejlederne behjælpe
lige 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 erhvervs
muligheder og jobsøgningsteknik. Bl.a. kommer der til skolen repræsen
tanter fra nogle uddannelser og erhverv, som kan have interesse for gym
nasieelever. I slutningen af 3.g gives der vejledning i at udfylde ansøg
ningsskemaer til uddannelser under koordinerende tilmelding (KOT).
I januar deltager studievejlederne desuden i folkeskolens og gymnasiets 
orienterende møder for folkeskolens afgangsklasser og arrangerer folke
skoleelevers besøg på gymnasiet.
Den personlige vejledning gives til elever, der har problemer af studie
mæssig, social eller personlig art i forbindelse med deres uddannelsessi
tuation og erhvervsvalg. Eleven kan efter aftale få en samtale med sin stu
dievejleder. 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 studie
vejlederen for at blive orienteret om andre uddannelsesmuligheder.
Studievejledere er Per Halsboe-Larsen, Jens Friis Jørgensen og Palle 
Birkholm. Kontoret ligger i administrationsbygningen. Der vil komme op
slag om kontortid.

Ordensregler
Vedtaget på fællesudvalgsmøde den 10. marts 1982 og i skolerådet den 20. 
april 1982.

1. Husk altid at sætte stole op, når klassen forlades.

2. Lad ikke uvedkommende papirer og andet ligge og flyde i klassen.

3. Indtagelse af mad, drikkevarer o.l. foregår i fællesområdet.
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4. Tobaksrygning må kun foregå i fællesområdet og kun i området mod 
vest.

5. Det er en selvfølge, at askebægre og affaldsspande benyttes.

6. Fællesområdet skal være ryddet senest kl. 13.00.

7. Samtale og anden underholdning uden for frikvartererne skal foregå i 
fællesområdet.

8. 01, vin og spiritus må ikke indtages i skoletiden.

9. Beskadigelse af inventar og undervisningsmateriel, med undtagelse af 
aim. brug, medfører erstatningsansvar.

10. Der skal være læsero på biblioteket.

11. Undgå støj ende adfærd.

12. Spil om penge er forbudt.
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Skolens personale pr. 1.5.1984
Navn Stilling Fag

JA Jens Andersen adjunkt geografi
SA Steen Andersen adjunkt fysik, matematik
OA Olfert Andreasen adjunkt fysik, matematik
EB Egon Bennetsen adjunkt biologi, geografi
PB Palle Birkholm adjunkt historie, samf.fag
CD Christian Dam adjunkt engelsk, idræt, årsvikar
AC Bente Aggerbeck Christensen adjunkt latin, dansk, old.
BC Bjarne Sloth Christensen adjunkt samf.fag, historie
G Henning Galmar rektor religion, old.
PG Peter Grishauge adjunkt matematik
PH Per Halsboe-Larsen adjunkt tysk, idræt
LH Liselotte Edler Hansen adjunkt tysk, engelsk
OH Ole Toft Hansen adjunkt engelsk, dansk
EH Else Hertz adjunkt dansk, historie
Jo Henning Johansen adjunkt historie, fransk
JJ Jens Friis Jørgensen adjunkt matematik
VK Vibeke Kersting adjunkt tysk, religion
BL Birthe Lorentzen adjunkt musik, formning
OL Kirsten Thomsen Olesen adjunkt historie, rel., old.
On Karen Olsen adjunkt fransk
DP Dunne Pienge adjunkt dansk, idræt
AS Anne Steensen adjunkt dansk, idræt
JT John Thomsen adjunkt biologi, idræt
GT Gunnar Thaarup lektor kemi, fysik, matematik
IV Ingelise Villadsen adjunkt engelsk, tysk
PW Peter Wemmelund adjunkt dansk, fransk
RW Rigmor Wemmelund timel. musik

AD Anna-Grethe Dalum skolesekretær
CM Carla Mark skolesekretær
SK Søren Skou pedel
EP Erik Pedersen pedelmedhjælper

Lektor Kaj Fjendbo Jørgensen 
Adjunkt Sten Stenbæk

har orlov 1983-85.
har orlov 1983-84.

Pr. 1. januar flyttede adjunkt Annette Nyvad til Thisted Gymnasium. Hendes ti
mer blev overtaget af skolens lærere.
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3a

Forreste række:
Jette Stagsted, Ulla Merete Lucassen, Lone Mogensen Imer, Margrethe 
Busk Nielsen, Anita Fuglsang Nielsen, Lone Baymler Andersen, Lotte 
Ann Jørgensen.

Midterste række:
Hanne Skjølstrup Kristensen, Lene Lindbjerg, Birte Berg Højslet, Helle 
Vestergaard Larsen, Bente Sondergaard Nielsen, Anja Vibeke Vester- 
gaard, Annette Ribens, Lone Merete Pedersen.

Bageste række:
Jette Nielsen, Lene Jensen, Tom Frank Mørch, Ole Kombak, Flemming 
Mogens Rod Jensen, Bente Susanne Larsen, Anne Frederiksen.
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3b

Forreste række:
Hanne Hansen, Kirsten Marianne Klausen, Lene Teilberg Rasmussen, 
Martha Kirstine Holme, Lærke Gitz-Johansen, Pernille Birgitte Larsen, 
Birgitte Mortensen, Lene Gundersen.

Bageste række:
Ingelise Reiche, Inge Gundersen, Esther Kerstin Nielsen, Kirsten M.S. 
Christensen, Kirsten Frandsen, Dorte Mosbæk Nielsen, Trine Lisbeth H. 
Andersen, Susanne Larsen, Dorthe Sand Gamst.
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3x

Forreste række:
Dorthe Pedersen, Mette Lien Larsen, Lene Mogensen, Ulla Larsen, Han
ne Knøsgaard, Anni Sondergaard.

Midterste række:
Michael Kanstrup Jensen, Per Overgaard, Finn Jørgensen Nielsen, Tina 
Hasselgren, Janne Ovesen, Jeppe Gaardboe.

Bageste række:
Jørn Thomsen Klitgaard, Henrik Søndergård Pedersen, Lars Knudsen, 
Kåre Alsbjerg Nielsen, Per Torp, Morten Pinderup, Per Kirkegaard.
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Forreste række:
Winnie Kobberrød, Karis Andersen, Ulla Bundgaard, Helle Reiche, Berit 
Aakjær Sørensen, Bodil Bech Pedersen, Lone Terp, Lone Øland Riise, Le
ne Sørensen

Midterste række:
Ole Grøn, Jens Martin Thomsen, Bjarne Vuust Nielsen, Gert Frandsen, Ul
rik Mose Pedersen, Henning Pedersen.

Bageste række:
Lars Kroer, Peter Tim Christensen, Jarl Stistrup Jensen, Bendt Hansen
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Forreste række:
Dorte Steen Madsen, Helle Qwist, Gitte Schørring Nielsen, Merete Konne- 
rup, Dorte Juul, Elsebet Møller Nielsen

Midterste række:
Morten Jul Jensen, Henrik Pedersen, Jesper Jul Jensen, Søren Danner
Pedersen, Hans Chr. Kajus Andersen, Bo Stenvang Nielsen

Bageste række:
Frants Heine Jensen, Henrik Wessel Fyhn, Niels Østbirk, Per Sønder- 
strup, Niels Jørgen Kirketerp
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Nogle af skoleårets begivenheder
26. august
15. september
27. september
4. november

Skolefest
Fællestime med David Nelson. Filmen »Noget om hash«.
Fællestime med Troels Kløvedal.
Idrætsdag med elever fra Vesthimmerlands Gymnasium. 
Om aftenen fest.

17. november Fællestime om anvendelse af EDB med Tonny Steines 
fra Kommunedata.

29. november
7. december
12. december

Fællestime om Amnesty International.
Fællestime med forfatteren Knud Erik Pedersen.
Besøg af forvaltningschef M.C. Green og amtsskole
konsulent E. Ustrup fra amtskommunen.

21. december 
Januar
4. januar
6. januar

Juleafslutning med musik, oplæsning og Les Lanciers. 
Udstilling fra AUG om lokalplanlægning i Fjerritslev. 
Fællestime med folkemusikgruppen AR-folk. 
10-kantet vælgermøde.

11., 12. og
16. januar: Konsultationsmøder.
30. januar
23. februar

Orienteringsmøde om optagelse i 1. gymnasieklasse.
Fællestime: London Toast Theatre opfører »Man Fri
day«.

28. februar
30. marts
11. april

Korstævne med Vesthimmerlands Gymnasium. 
Skolekomedie og skolefest. Gamle elever indbudt. 
Fællestime med Hans Siggaard Jensen fra AUG om EDB 
og humaniora.

26. april
3. maj

Forårskoncert.
Sidste skoledag for 3.g.

Rejser
Som et værdifuldt led i undervisningen er det almindeligt, at elever kom
mer ud at rejse. Det kan ske på følgende tre måder:

1. Ekskursioner
Disse foregår altid inden for landets grænser og er afkortere varighed. Et 
eller flere fag kan her »i marken« arbejde med stofområder, der indgår i 
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undervisningen. Alle elever skal deltage. Transport og leje af hytter o.l. 
bliver i reglen betalt af skolen. Leveomkostninger må derimod betales af 
eleverne selv. Hjemmet vil i god tid blive informeret om planer for sådanne 
ture, ligesom læreren sammen med eleverne udarbejder almindelige regler 
for adfærd. Undervisningsministeriet anbefaler, at alle elever bør deltage i 
mindst én flerdages ekskursion.

2. Studierejser til udlandet
Også disse rejser foregår i skoletiden og skal rumme stof, der indgår i 
undervisningen. Omkostningerne må fuldt ud afholdes af eleverne selv. 
Det kan være en økonomisk belastning, hvorfor det understreges, at del
tagelse er frivillig. På den anden side skal alle elever med, hvis turen skal 
godkendes. Det er derfor vigtigt, at klasserne sammen med læreren i god 
tid overvejer de økonomiske forhold. Ingen må presses til at deltage.

3. Rejser i ferien
Til disse rejser stilles ingen krav fra myndighedernes side. Deltagelse heri 
er derfor frivillig for elever og lærere. Skolens andel i rejser af denne type 
indskrænker sig til, at der kan gives en enkelt fridag i tilknytning til fe
rien.

Vedrørende elevers og læreres ansvar kan følgende anføres:

Eleverne deltager i disse ture på eget ansvar. Hvis en elev udviser ufor
svarlig adfærd, er eleven selv erstatningsansvarlig. Ligeledes er læreren 
selv ansvarlig for følgerne af en tilsidesættelse af sine pligter. I reglen vil 
det dog være skolen og dermed amtskommunen, der gøres ansvarlig, hvis 
læreren under udførelse af sit hverv har pådraget sig et erstatningsan
svar.
Hvad det moralske ansvar angår, har læreren ikke som leder af turen påta
get sig et sådant. Det normale vil være, at klassen eller holdet sammen 
med læreren opstiller nogle regler for adfærd, som man herefter er for
pligtet på.
Skolen tilstræber, at hjemmet i god tid får mulighed for at tilkendegive, 
om man er indforstået med, at eleven deltager på de nærmere angivne vil
kår.
I det følgende vil lærere og/eller elever redegøre for nogle af årets rejser.
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3yN's ekskursion til Tranum
I september 1983 var vi i 3yN på en uges ekskursion i faget biologi. Turen 
gik til Tranum, nærmere bestemt til »Hanbohus«.
Planen var, at vi her skulle lave det obligatoriske biologispeciale. Klassen 
delte sig i 3 grupper, der hver valgte et emne, de kunne tænke sig at 
beskæftige sig med inden for økologien. I den omgivende natur foretog 
grupperne hver især flere praktiske øvelser, der kunne indgå som hjælp til 
specialeskrivningen. Der blev bl.a. gravet huller for at finde regnorme og 
andet godt, der kunne bruges som forsøgsdyr. Desuden blev en branddam 
med en diameter på 10 m undersøgt for forurening og dyreliv. Undersøgel
serne blev foretaget fra en gummibåd, der nåede fra den ene bred til den 
anden. En anden gruppe beskæftigede sig med at lave fangstgenfangst
øvelser, hvilket vil sige at bestemme dyrepopulationers størrelse. Optæl
lingen af disse populationer blev foretaget 2 gange i døgnet, og de stakkels 
dyr blev derefter sluppet løs igen for blot på ny at risikere at falde i fangst
hullerne. Den daglige husholdning blev varetaget på skift af grupperne, og 
maden var efter vores mening overdådig, hvilket vores lærer ikke var helt 
enig med os i. Turen var i det hele taget skøn og med til at styrke kam
meratskabet i klassen. 3yN

5 dages ekskursion til V.Assels, Sydmors.
En 1 km lang og 200 m bred velnæret sø med kort kanalforbindelse til Lim- 
ijorden (saltvand) undersøges for indhold af biotiske (levende) og abiotiske 
(ikke levende) bestanddele og disses indflydelse på og samspil i økosyste
met. Ekskursionen foretages i samarbejde med en klasse fra Munkens
dams Gymnasium, Kolding. John Thomsen

3x's og 2y's studierejse til Paris 
oktober 1983.
I ugen 7.-15. oktober 1983 var 3x og 2y på studierejse til Paris. Formålet 
var at se de steder og bruge det sprog, som er emnet i den daglige 
undervisning. Opholdet var tilrettelagt som en vekslen mellem obligatori
ske programpunkter og fritid.
»Dagbogsudvalget repræsenterende 2y, 3x og de medbragte lærere« ud
gav efter hjemkomsten et hæfte med titlen »Paris 83«. Vi har hentet nogle 
klip:
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Fredag den 7.10.1983:
Afrejse fra Fjerritslev Gymnasium kl. 13.00.
I Fredericia blev der skiftet tog og endnu engang i Flensburg, hvor vi 
passerede paskontrollen.
Fra Flensburg kørte vi i »kreaturvogne« med sproglige Dronninglundele- 
ver. I Hamburg opstod et kæmpe kaos med kuffertanbringningen, da en
kelte ville ud at spise i byen i den times ventetid, vi havde. Fra Hamburg 
igen i særdeles hyggelige liggevogne. Der var ro i toget ca. klokken 3.00, 
til man vågnede igen klokken 6.30. Kl. 8.30 ankom vi til Gare du Nord.
Vi lærte straks at køre i metro, der blev skiftet 3 gange, og vi mistede en 
enkelt elev undervejs. Desuden stod vi af på den forkerte station, og gik 
mindst 5 kilometer ekstra med tunge kufferter. Indkvarteringen gik hur
tigt, og de fleste smuttede i bad.

Lørdag den 8.10.1983:
Dagen blev brugt til at orientere sig i kvarteret omkring hotellet. Alle gik i 
små grupper, nogle var på loppemarked, andre ved Eiffeltårnet o.s.v. De 
første indtryk af Paris og franskmændene blev dannet, de første famlende 
forsøg på at tale fransk (senere blev det bedre) blev gjort. Nogle tog di
rekte hjem, andre gik på lokalt discotek (en stor oplevelse med megen nær
kontakt til franskmændene).

Søndag den 9.10.1983:
Alle mødtes kl. 9.00 uden for hotellet, hvorefter 2y var til messe i Nötre 
Dame, medens 3x beså Triumfbuen og »besteg« den. Udsigten var fanta
stisk. Vi gik ned ad Champs Elysées til Concorde pladsen, derefter gik vi 
gennem Tuilleri-haven til Louvre, hvor den lille Triumfbue står i haven. 
Der mødtes klasserne igen. Fra Louvre foretrak nogle at tage tilbage til 
hotellet, medens andre blev i byen. Om aftenen var enkelte til orgelkoncert 
i Nötre Dame, og de fleste blev og spiste i Latinerkvarteret, gik på café 
o.s.v.
Der var endda nogle, der følte sig så godt hjemme, at de snød i metroen, - 
og indkasserede 55 francs i bøde.

Mandag den 10.10.1983:
Vi drog alle af til Versailles.
Haven var utrolig stor og betagende, slottet var ubeskriveligt. Palme
haven, Den franske symmetriske have, og den lille landsby i engelsk stil - 
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Petit Trianon. Hjemturen var problematisk, da der var gasudslip på en sta
tion, hvorfor togfarten var indstillet. Nogle tog bus, andre måtte vente.

Tirsdag den 11.10.1983:
Alle tog til Montmartre, hvor vi gik ad stejle gader op til Sacre-coeur. Be
steg trapperne op til kirken, og bagefter var vi oppe i tårnet og nede i kryp
ten. Fra Sacre-coeur gik vi til et lille torv, hvor der var mulighed for at 
blive tegnet, købe malerier m.m.

2y:
Efter Montmartre besøgte 2y et gymnasium, hvor de deltog i gymnastik, 
spansk, fransk, tegning og engelsk.

3x:
Vi var på Pigalle og besøgte et våbenmuseum, hvor bl.a. Napoleons grav 
kunne beses, efter museet, der var virkelig interessant, havde vi fri.

Onsdag den 12.10.1983:
Da vi var splittet op klassevis, vil der følge en beskrivelse af hver enkelt 
klasses oplevelser.

2y:
Dagen startede kl. 9.30, hvor vi tog med metro til Bastillen (nu en rundkør
sel med et monument i midten). Derfra gik vi til museet Carnavalet, Paris’ 
historiske museum, der bl.a. rummer en berømt afdeling om den franske 
revolution. Vi fulgtes til Nötre Dame, hvor vi fik »fri« i to timer. Da vi mød
tes igen, gik vi ned til Sainte-Chapelle (en kirke), hvor vi så nogle glas
mosaikker, desværre var kirken ved at blive restaureret, så vi gik glip af 
de smukkeste. Derefter gik vi forbi byens ældste universitet og videre til 
Hotel de Cluny, udgravninger af romerske termer (bade) fra år 200 (ro
merne grundlagde Paris), samt udstillinger fra det middelalderlige Paris. 
Vi sluttede eftermiddagen i Luxenburg-haven, hvorfra vi fik frie tøjler.

3x:
Vi startede dagen med at tage ind til Centre Pompidou kl. 9.30, hvor vi op
dagede, at det først åbnede kl. 12.00. Derfor benyttede vi det gode vejr til 
at kikke på de mange kunstnere, der foran Centre Pompidou tjente til de
res daglige brød ved bl.a. at optræde med sang, spil, fakiropvisninger, por
trættegning og silhouetklipning. Henning Johannsen medvirkede i en 
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fakiropvisning, hvor han bl.a. skulle træde på fakirens hoved og skuldre, 
mens denne lå med hovedet i glasskår. Centre Pompidou er et enormt kul
turcenter med museum, bibliotek og mange andre kreative udfoldelser 
f.eks. lugte- og føleudstillinger.
Derefter tog vi hen til Conciergeriet, et gammelt fængsel og domhus, der 
delvis stadig er i brug. Her så vi bl.a. cellen, hvori Marie Antoinette (Louis 
XVI’s hustru) sad de sidste dage, hun levede. Dagen sluttede vi med i sam
let trop at gå på café, hvorefter vi spredtes ud over hele byen.

PS: Hele FG-truppen fik ros af aftenvagten (også kaldet »Good night«).

Torsdag den 13.10.1983:
2y besøgte Centre Pompidou (se beskrivelse under 3x den 12.10.83), der i 
øvrigt var sidste proprampunkt for dem på denne tur. For 3x var de sidste 
programpunkter Bastillen og Carnavalet (før omtalt). Om aftenen drog 3x 
i samlet flok ud for at spise på restaurant, da den sidste aften i Paris skulle 
sluttes med maner.

Fredag den 14.10.1983:
Morgenen var total kaos. Alle skulle pakke, hotelpersonalet samlede 
sengetøj ind og låste enkeltes nøgler inde på værelserne. Da disse skulle 
godkendes, blev den helt store rengøring igangsat. Herefter drog vi i sam
let trop til Gare du Nord, hvor vi havde store problemer med at få anbragt 
bagagen. Derefter lod vi os med glæde opstille på en lang række, da Hen
ning bekendtgjorde, at vi hver især ville få udbetalt 157 Fr. af turens over
skud (dem, der foretrak siddepladser på Paris-Hamburg strækningen, fik 
yderligere udbetalt 62 Fr.). Dagen brugte hver enkelt til at opleve en sidste 
smule pariserstemning, og der blev gjort et godt forsøg på at bruge de sid
ste franc inden afrejsen. 2y drog med Birthe og Peter ud for at spise sam
men, hvor alle pludselig blev grebet af nationalfølelse og bl.a. sang natio
nalsangen. Alle kom ind i toget i hver sin ende af en ca. 3 km lang togstam
me, alt efter om man skulle sidde eller ligge.

Lørdag den 15.10.1983:
Vi ankom temmelig søvndrukne til Hamburg kl. 8.20, hvor vi havde en ti
me til at få provianteret. Fra Hamburg rejste vi i samme tog hele vejen til 
Aalborg. Fra Aalborg til Fjerritslev kørte vi i bus, og enkelte blev sat af 
undervejs.
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Samlede indtryk:
Paris har sin specielle lugt, men især metroen har en særlig skrap odeur 
(en blanding af udstødningsgas og alskens parfumer).
Franskmændene må have en særlig forkærlighed for hvidløg og parfume, 
for disse dufte kunne man møde overalt. De franske mænd er meget glade 
for danske piger, der ofte modtog et ægteskabstilbud. Derimod er de fran
ske kvinder en specialitet i sig selv. Kontakt af enhver art, herunder øjen
kontakt, er totalt umulig. Desuden er de alle mestre i at gå med højhælede 
sko.
Spisestederne varierer meget, alt efter hvor meget man vil spendere på et 
måltid. De kinesiske restauranter er i sig selv anbefalelsesværdige. I butik
kerne var vin, spiritus, slik og cigaretter billige.
Alle oplevelser var meget imponerende. Seværdighederne var alle meget 
prægtige og velholdte.
Turen smittede af ved, at vi »kørte i tog« og tænkte fransk de første par 
dage efter hjemkomsten.
Der er selvfølgelig 48 individuelle indtryk af turen, men gennemgående 
syntes alle, at det var en virkelig god tur, der varmt kan anbefales andre 
klasser. Henning Johannsen, Birthe Lorentzen og Peter Wemmelund

Studietur til Sydfrankrig med 3z og 2a
6 . april-15. april 1984.
Leder: Karen Olsen.
Formålet med vores tur var at få indblik i Frankrigs kultur, geografi og hi
storie samt at få talt sproget for at øge interessen for samme (?!?)
52 mennesker i en bus er meget, men allerede kort efter den tyske grænse 
var vi tæt mixed sammen på tværs af klasserne. Gudskelov fik vi tilgivelse 
for alle vore synder under en katolsk messe i Courthezon, landsbyen vi boe
de i. Hvad så vi så? Romerske ruiner: Arena, teater, akvadukt, tempel + 
en afvekslende og altid storslået natur.
Det var så hypersommerligt (= varmt), at man kunne fristes til at smide 
tøjet, men vi indså, at moralen er en anden - selv i klosterhaver og på over
fyldte strande! På grund af heden og vores aktivitetsniveau måtte vi tage 
hensyn til væsketabet - og hvad er mere nærliggende end Frankrigs natio-
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naldrik? Især Chateau-neuf-du-Pape’en var himmelsk. Vi afprøvede (selv) 
på vore egne kroppe den eksotiske mad: helstegte lærker, frølår å la »Ac
tion Man«, rå blækspruttearme, snegle og det, der er værre. Oftest sad vi 
dog i parker eller vejkanter med en flute i den højre hånd, ost i den venstre 
og et bæger vin mellem fødderne - det var nogle af vores hyggeligste stun
der. Efter dagens strabadser var det skønt at vende hjem til middagen og 
en aften på vores stamcafé. Café værten arrangerede torsdag en forsmag 
på EM-kampen DK/F (FG/Courthezon) - pigerne vandt 3-1, drengenes 
skam skal ikke nævnes her. Alle fik talt fransk den aften - med god hjælp 
fra værtens hjemmebryggede punch. I det hele taget havde vi god brug for 
vores fransk under indkøb på markeder, ved rundvisninger og i samtale 
med nye franske bekendtskaber. Et besøg på et fransk gymnasium 
overbeviste os (og Karen) om vores egen uovertrufne fortræffelighed.

Konklusion: Turen var en fantastisk positiv oplevelse både socialt og kultu
relt. Meget udbytterig. Birgitte Dalum 2a og Bjørn Jørgensen 3z

CHEMINOVA
Som led i vores kemiundervisning foretog 2yF (og 2xyzN) onsdag den 25. 
april 1984 en ekskursion til Cheminova på Harboøre Tange.
Turen startede i bus fra F.G. kl. 8.05. Busturen varede to timer, der for 
nogles vedkommende blev brugt til at studere det tilsendte materiale fra 
Cheminova.
Ved ankomsten blev vi vist ind i et mødelokale, hvor Conny Davidsen, 
personalesekretær, viste os lysbilleder og fortalte os om Cheminovas pro
duktions- og handelsforhold, alt imens vi svælgede i kaffe/the på virksom
hedens regning. Efter uddeling af blå sikkerhedshjelme fik vi en rundvis
ning. Vi startede i udviklingslaboratoriet, hvor en forsker fortalte os om 
udviklingen af et helt nyt stof, keten, som vil kunne udvide deres produk
tionsområde, idet det kan bruges ved fremstilling af tilsætningsmidler, 
medicinalvarer og levnedsmidler. I et andet laboratorium blev vi præsente
ret for nogle chromatografer, der er et vigtigt hjælpemiddel ved både 
kvantitativ og kvalitativ analyse.
Nu fik vi endelig brug for hjelmene, da vi nærmede os en af de mange pro
duktionshaller (fyfanon til bekæmpelse af malariamyggen). Først besøgte
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vi kontrolrummet, hvor vi så personalets enestående samling af ugeblade 
+ forskellige kontrolure og -visere.
Så var tiden inde til at gå tilbage til mødelokalet, hvor en kemiingeniør 
assisterede Conny Davidsen ved besvarelse af vore spørgsmål, som især 
drejede sig om erhvervs- og miljøskader i forbindelse med produktionen. 
Begge mente, at deres rensningsanlæg var yderst effektive, men de ville 
dog ikke selv bade i nærheden af Cheminovas udledningssystem. Det blev 
til stor undren for os påstået, at spildevandet kunne drikkes efter 10 gan
ges fortynding. Vi var taknemmelige, da de i stedet tilbød os sodavand til 
vores medbragte mad.
Kl. 12.30 gik bussen hjemad. Vi havde en opfyldningspause (SLIK) i Lem
vig og sight-seeing forbi storken i Vesløs, herefter gik turen direkte til 
Fjerritslev.
Alt i alt var det en vellykket tur, hvor de flestes indstilling til og viden om 
Cheminova blev ændret. 2yF 83/8^

3abS' og 3bN's studietur til London
For at bryde traditionen med at tage til Frankrig besluttede vi at udvide de 
stakkels engelsklæreres horisont og tage dem med til England - med fly. 
Vi var jo nødt til at tage en lille omvej til København først, og det gav da 
også anledning til en livlig togtur - vel at mærke i liggevogn!
Da vi ankom til hotellet i London og endelig havde fundet frem til vore 
værelser, fik vi ca. 5 minutter til at installere os og slappe lidt af, hvorefter 
vi startede på det hårde program med en frisk gåtur i det for øvrigt dejlige 
solskinsvejr. Den første dag måtte Ole med skræk sande, at man i London 
ikke tager hensyn til, at lærerne får luxussuiterne, gardinerne blafrede, da 
vinduerne var utætte, og ville man vaske hår, måtte man dukke hovedet 
ned i badekarret, da de ikke havde opfundet bruseren. På nogle værelser 
var der endog indendørs tagrende, men bortset fra dette var værelserne 
udmærkede.
Pubcrawling dyrkede de fleste med stor interesse. Trods Christians på
ståede stedsans og Oles mange kort opstod der dog problemer med at finde 
vej, og Ole og Christian blev ofte set gående hver sin vej.
Turens formål var at få et indblik i Londons kulturepoker. På Naturhisto
risk Museum så vi bl.a. dinosaurer, hvilket var meget interessant og 
imponerende. På British Museum fik vi lejlighed til at se mange af de gam-
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le græske ting, som vi kendte fra bøgerne. Desuden besøgte vi også Saint 
Pauls Cathedral, hvor vi indøvede en speciel trappeteknik, dette var nød
vendigt for at klare de 436 trin op til toppen. På Petticoat Lane var vi til 
gademarket, som var én stor forvirring af små boder. Museum of London 
bød bl.a. på udstillinger fra stenalderen og perioderne fremefter. Her kun
ne man også opleve Londons brand fremstillet i en panoramamodel. Der 
var også arrangeret en frivillig tur til den gamle universitetsby Cam
bridge, de fleste valgte dog at benytte lejligheden til at gøre indkøb i Lon
dons spændende butikker. Blandt turens øvrige arrangementer kan jeg 
bl.a. nævne: Tate Gallery (malerisamling), Tower of London, Westminster 
Cathedral, Houses of Parliament samt London Museum of Transport. En 
enkelt aften ofrede vi på en musical - Evita.
Alt i alt var turen så afgjort en spændende og positiv afveksling i den dag
lige rutine. Når man er træt af London, er man træt af livet - vi var kun 
trætte i benene. Hanne Jensen, 3b

BACCHUS
Bacchus er navnet på Fjerritslev Gymnasiums elevforening. Foreningens 
formål er at lave arrangementer af underholdende art. Bacchus beskæfti
ger sig dog mest med afholdelse af fester, da denne art arrangement har 
den største tilslutning, og fordi bestyrelsen anser det som en af hoved
opgaverne for foreningen.
Bacchus skal dog ikke forveksles med festudvalget, der hører under fælles
udvalget, hvorimod Bacchus er en uafhængig forening med egen økonomi. 
Medlemskab af foreningen er ikke nødvendig for at deltage i Bacchus’ 
arrangementer, men vi vil gerne opfordre alle til at blive medlem, da vi 
derved får større økonomisk grundlag at bygge på, så vores mulighed for 
at lave flere og større arrangementer forøges.
I begyndelsen af skoleåret vil der komme nærmere oplysninger om gene
ralforsamlingen og om, hvordan man bliver medlem. Bestyrelsen
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Musik
Der har været mange tilbud om frivillig musik i år. Først og fremmest ko
ret, der som sædvanlig har medvirket ved skolens arrangementer, mor
gensamlinger o.lign. Vi har desuden været værter ved en kordag, hvor vi 
havde besøg af koret fra Vesthimmerlands Gymnasium. Disse korstævner 
er efterhånden ved at blive en tradition og er et værdifuldt supplement til 
den ugentlige øvetime.
I efteråret var der mulighed for at gå til guitarundervisning, og i foråret 
etableredes en række sammenspilsgrupper med henblik på at danne en 
musikforening på gymnasiet.

Rigmor Wemmelund og Birthe Lorentzen

Idræt
Frivillig idræt efter skoletid har i det forgangne år omfattet volleyball, 
springgymnastik, badminton, basketball og svømning. Den frivillige idræt 
er en af de muligheder, eleverne har, for at mødes på tværs af klasserne, 
og holdene er kønsintegrerede. Herudover er timerne et efter vores me
ning værdifuldt supplement til de kun 2 timers idræt, der er skemalagte. 
Der er således mere tid til at beskæftige sig med detaljer i idrætsteknik 
med kamp- eller konditræning.
Vi har i år deltaget i de traditionelle idrætsarrangementer med andre gym
nasier, men er ikke blevet regionsmestre i nogen idræt dette år, ej heller 
selv om vi havde hjemmebanefordel i pigehåndbold, idet Fjerritslev Gym
nasium afholdt regionsstævnet.
Et nyt arrangement, et venskabsstævne, med Vesthimmerlands Gymna
sium forventer vi os meget af i fremtiden. Grundmodellen er, at vi en hel 
eftermiddag dyrker forskellige former for idræt, hvorefter værtsgymna
siet arrangerer en fællesspisning for alle idrætsudøverne. Arrangementet 
er placeret således, at der på idrætsstedet er skolefest om aftenen, således 
at idrætsudøverne efter spisningen kan hygge sig med lidt musik og dans. 
Til dette arrangement vil de personer, der har deltaget i frivillig idræt al
tid have en fortrinsret. Idrætslærerne
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Skolekomedien 1984
En gruppe elever fra l.g, 2.g og 3.g opførte Holbergs komedie »Den poli
tiske Kandestøber«. Arbejdet med komedien blev ledet af følgende lærere: 
Per Halsboe-Larsen, Anne Steensen, Peter Wemmelund og Kirsten Th. 
Olesen.

En af de medvirkende elever fortæller her om arbejdet:

Årets skolekomedie.
Gymnasiet opførte for andet år i træk en skolekomedie i forbindelse med 
en fest for elever, lærere, forældre og gamle elever.
Stykket var i år Holbergs »Den politiske Kandestøber«, som jeg og godt 
tyve andre havde den glæde at være med i.
Forberedelserne til opførelsen strakte sig over lang tid, men de var både 
sjove og spændende og til tider hårde midt i lektieræset. Vi begyndte sidst 
på efteråret med nogle læseprøver, hvorudfra de forskellige roller blev be
sat. Læseprøverne fortsatte et stykke tid endnu med tilholdssted i klasse
værelserne, men efterhånden som tiden gik, blev kravene til, at vi kunne 
stykket udenad, større og større, og bevægelsesmønstrene blev indøvet. 
Her skal det dog indskydes, at vi af instruktørerne (Per Halsboe-Larsen, 
Kirsten Olesen, Peter Wemmelund og Anne Steensen) havde fået stor fri
hed til at bevæge os rundt på scenen, hvor vi fandt det naturligt - kun blev 
vi rettet, hvis det vi foretog os så tåbeligt ud eller svækkede forståelsen 
(afleverede en soloscene med ryggen til publikum o.s.v.). I ugen op til den 
færdige opførelse blev kulisserne malet af skuespillerne, der havde pauser, 
så de kunne nå det. Resultatet blev naturligvis ikke noget »Guernica«, men 
gav vist et rimeligt indtryk af, at stykket foregik engang for en del år si
den...
I de sidste par prøver, hvor stykket blev spillet helt igennem, bar vi vore 
pudsige kostumer, og det gav det sidste pift, som gjorde, at man kunne le
ve sig lidt ind i rollen.
Tiden var nu inde til opførelse nummer et, den såkaldte generalprøve, hvor 
godt hundrede var mødt frem. Der var grumme nerver på, influenzaen 
havde også sit tag i et par stykker, men Holberg blev dog fremført med 
rimelig succes, synes vi selv - trods det faktum, at publikum var sløvere 
end om fredagen til den rigtige opførelse. Mærkeligt nok var nerverne 
mindre her (man var måske blevet helt scenevant!)... Med et helt formida
belt, feststemt publikum var aftenen hjemme til megen morskab for os selv 
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- og forhåbentlig også for publikum. Der var glæde bagefter, men det føl
tes nu også lidt tomt at skulle undvære det skuespil, man havde haft det 
skægt med i månedsvis - for skægt var det. Tak til instruktørerne for det 
hårde - og inspirerende arbejde, og jeg tror da også, at vi medvirkende kan 
takke hinanden - det var hyggeligt, ja, hylemorsomt. Jeg kan kun opfordre 
til, at folk melder sig til næste års stykke. Det er meget inspirerende!

Tom Jensen, 2a

Fester
Festerne på gymnasiet er for mange elever en vigtig del af de ikke-under- 
visningsmæssige aktiviteter, fordi de giver muligheder for at udfolde sig 
på anden måde end i løbet af skoledagen og for at knytte forbindelser uden 
for den klasse, man går i.
Det er fællesudvalget, som i samråd med skolerådet tager stilling til afhol
delse af fester. De to organer har allerede i skolens første år godkendt, at 
elevforeningen Bacchus kan arrangere fester. Disse fester sker efter føl
gende retningslinjer, som foreningen selv har udarbejdet og som er god
kendt af fællesudvalg og skoleråd:

Retningslinjer for Bacchus-fester.
1. Festen-er en lukket fest. Der er kun adgang for personer med 

tilknytning til gymnasiet.
2. Hvert A-medlem kan invitere én gæst, såfremt gæstebilletten er købt 

før kl. 14.00 på festdagen.
3. Til stede ved festen skal være to jourhavende lærere.
4. Spiritus må ikke medbringes. Hvis dette er tilfældet, konfiskeres det 

ved indgangen af Bacchus.
5. Bacchus kan nægte udskænkning af spiritus til en i forvejen efter 

Bacchus’ mening beruset person.
6. Usømmelig optræden herunder overdreven beruselse og indtagelse af 

euforiserende stoffer medfører bortvisning fra festen.
7. Dørene lukkes kl. 22.00. Ved senere ankomst ingen adgang.
8. Festen slutter kl. 01.00.
9. Bacchus’ bestyrelse og frivillige foretager oprydningen efter festen.

Ud over disse fester kan andre arrangementer forekomme. Det kan såle
des nævnes, at skolen i år har afholdt en fest efter forårskoncerten for at 
tilvejebringe midler til en musikforening, som er under dannelse. Tilsva
rende har der i år for anden gang været fest efter skolekomedien, hvortil 
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gamle elever er blevet indbudt. Denne fest vil blive søgt gennemført hvert 
år på den sidste fredag i marts (som er hverdag og skoledag). Disse fester 
tilrettelægges af udvalg nedsat til lejligheden og godkendes af de nævnte 
organer.
Det er glædeligt at konstatere, at festerne her på skolen hidtil har haft et 
godt forløb. At vi ikke som på enkelte andre skoler har oplevet hærværk og 
uheldige episoder, kan formentlig tilskrives skolens størrelse og beliggen
hed. Men gode retningslinjer, elevernes ansvarsbevidsthed og lærernes 
velvillige deltagelse har også betydet meget.

Kunståret
Vi kan desværre ikke holde de udstillinger, vi gerne ville.
Udgifter til fragt, forsikring og leje af værkerne samt en afgift pr. dag pr. 
kunstværk, som Billedkunstnernes Forbunds medlemmer beregner sig, 
betyder, at vi dårligt nok har råd til en udstilling pr. år.
Vi havde i skoleåret, der gik, bedt Karla Thonsgaard om at udstille sine 
farvestrålende naivistiske billeder. Karla Thonsgaard holdt et levende og 
inspirerende foredrag om sine billeder engang i begyndelsen af december. 
Billederne hang her til juleferien. Der er ingen tvivl om, at kunstnerens stil 
faldt i god jord hos eleverne.
Stilen kaldes naivistisk, men er jo meget bevidst. Måden at male på kan 
minde om børns ligefremme facon: Perspektivet er brudt, farverne er rene 
og fantasien hersker. Emnekredsen er dagligdagens »naive«: Brylluppet, 
dansen, festen og flaget. Men malerne er jo ikke naive, selvom de kalder 
sig det - hvilket i sig selv er en selvmodsigelse.
Der findes naturligvis også naive naivistiske malere - i afsides bjergegne i 
Jugoslavien, Transylvania (Varulvenes land) og en enkelt i Danmark, Otto 
Poulsen, der bor i nærheden af Næstved. De tror naturligvis ikke, de er 
naive. Otto Poulsen sendte engang nogle billeder til den censurerede 
Påskeudstilling i Århus samt et lille brev, hvor han skrev, at han også hav
de et meget stort billede, som det imidlertid kostede en masse penge at 
sende, men hvis det blev antaget af censuren, ville han gerne sende det. 
Han eftersendte også engang en halv æske tændstikker til en, der havde 
været at besøge ham og glemt den. Porto 2,40 kr. Otto Poulsen er mellem 
60 og 70, vil jeg tro, og ligner H. C. Andersen på mere end en måde.
Til skolen er indkøbt to farvetryk, et af Kurt Trampedach og et af William 
Skotte Olsen. En afstøbning af et hestehoved fra oldtiden er netop beslut
tet købt. Palle Birkholm
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EDB i gymnasiet

I skoleåret 1983/84 startede Fjerritslev Gymnasium forsøg med edb.
I den første uge i april havde alle l.g’er på Fjerritslev Gymnasium et 30 ti
mers grundkursus i edb. I 2. og 3.g bliver det fulgt op i en lang række fag, 
således at eleverne får et solidt kendskab til edb og dets muligheder og 
begrænsninger.
Edb bliver således ikke et selvstændigt fag, men man kommer til at ar
bejde med edb i de enkelte fag. F.eks. kan man i dansk og sprogfagene 
beskæftige sig med de psykologiske konsekvenser af edb’s anvendelse og i 
samfundsfag og geografi behandle de økonomiske og sociale konsekven
ser. I matematik vil eleverne lære at programmere datamaskiner og i fysik 
lære, hvordan de er opbygget.
Fjerritslev Gymnasium er det eneste gymnasium i Nordjylland, som delta
ger i det store edb-forsøg på gymnasieskoler landet over.
Allerede i begyndelsen af 70’erne arbejdede man med edb på mange 
gymnasier. Det foregik som forsøg med et selvstændigt fag i datalære. 
Der var en tendens til kun at beskæftige sig med den tekniske side af sa
gen. Det giver naturligvis en risiko for en ukritisk benyttelse af edb. Efter 
nogle år blev forsøgene stoppet. Den måde, der for fremtiden skal arbejdes 
med edb på, er meget mere alsidig. Eleverne skal naturligvis stadig lære 
det tekniske, men også lære at tage stilling til andre sider af sagen.
I den mellemliggende årrække har man også arbejdet med datamaskiner. 
Man har f.eks. i samfundsfag og geografi arbejdet med samfundsmodeller 
(f.eks. om nationaløkonomi), hvor man kan beregne, hvordan forskellige 
praktiske indgreb vil indvirke på betalingsbalance, beskæftigelse o.s.v.
I faget matematik har man løst mange opgaver ved edb, og eleverne har 
lært at programmere i matematiktimerne eller efter skoletid i studiekred
se.
Fjerritslev Gymnasium har således haft datamaskiner, siden det flyttede 
ind i egne bygninger. I øjeblikket råder gymnasiet over 7 datamaskiner.
Fra og med skoleåret 1984/85 bliver grundkurset i l.g obligatorisk på alle 
gymnasier. Dette grundkursus vil i det store og hele svare til det 
grundkursus, l.g’erne havde her i april på Fjerritslev Gymnasium. I ca. 10 
timer vil man beskæftige sig med den tekniske side af sagen, bl.a. afvikling 
af færdige programmer, udarbejdelse af mindre programmer og i ca. 10 ti
mer beskæftige sig med de samfundsmæssige konsekvenser (politiske, 
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økonomiske o.s.v.). Endvidere vil man i ca. 10 timer komme til at arbejde 
med tekster om edb og dets indvirkning på det enkelte menneske.
Det er ligeledes planen, at grundkurset skal følges op i de enkelte fag i 2.
og 3.g på samme måde som i forsøget. Jens Friis Jørgensen

Fjerritslev Gymnasiums Venner
I lovene for Fjerritslev Gymnasiums Venner hedder det, at det er forenin
gens formål at støtte opgaver på Fjerritslev Gymnasium, som ikke eller i 
utilstrækkelig grad modtager offentlig støtte. Dette har foreningen i sin 3- 
årige eksistensperiode gjort ved at yde tilskud til f.eks. ekskursioner, 
skolerejser og udsmykning af skolen.
I dette skoleår har foreningen således givet tilskud til en klasses ekskur
sion, indkøb af en kopi af hestehoved fra British Museum samt ydet bidrag 
til anskaffelse af instrument til musikundervisningen.
Foreningen har desuden ydet tilskud til enkelte elevers deltagelse i ekskur
sioner.
Ud over dette er der ydet en økonomisk garanti ved udsendelsen af 
»KNÆK 84«.
I forbindelse med dimissionen uddeler foreningen et rejselegat til »en elev, 
der har udvist gode initiativer til fælles bedste«.
Da foreningens aktiviteter er afhængige af kontingenterne fra medlem
merne, skal jeg hermed opfordre alle, der interesserer sig for Gymnasiet til 
at indmelde sig i foreningen, da vi kunne ønske at yde tilskud til endnu fle
re af Gymnasiets aktiviteter.
Det årlige medlemskontingent er 30 kr. - for uddannelsessøgende 15 kr. 
Livsvarigt medlem kan enhver blive for et beløb på 300 kr. - en gang for al
le.
Bestyrelsen består af:

Gerda Nielsen, telf. 23 13 83
M. A. Madsen, telf. 2113 77
Bjørn Nybo Jørgensen (sekretær)
Henning Galmar (kasserer), telf. 21 24 55
Poul Jørgensen (formand), telf. 2119 07

Yderligere oplysninger om foreningen kan fås ved henvendelse til Gymna
siets kontor (21 24 55) eller til et af bestyrelsens medlemmer, som gerne 
tilsender indmeldelsesblanket. Poul Jørgensen
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Skolens ABC

Administrativ inspektor er rektors administrative medhjælp. Administra
tiv inspektor er Olfert Andreasen.

Adresseforandring meddeles kontoret skriftligt på særlig blanket.

AV-midler. På skolen findes forskellige hjælpemidler til undervisningen: 
To videoanlæg, et overspilningsanlæg, diasprojektorer, episkop, filmappa
rat, båndoptagere (bl.a. 6 interview-båndoptagere), ryglimer til indbinding 
af rapporter o.lign., og ikke mindst sproglaboratorium. Specielt til elev
brug findes 5 skrivemaskiner, der kan lånes på kontoret. Skolens to foto
kopimaskiner og off-set trykkeri må af elever kun anvendes i følge med 
faglærer.
Indre inspektor er Ole Toft Hansen.

Befordringsgodtgørelse gives, hvis man har mere end 11 km mellem hjem 
og skole. Ansøgningsskemaer fås på kontoret.

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

Elevrådet medvirker f.eks. ved fastsættelse af ordensregler og indrettelse 
af klasselokaler og opholdsrum. Elevrepræsentanter udpeget af elevrådet 
inviteres til at overvære dele af lærerrådets møder.

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 forsømmel
ser. Antager en elevs forsømmelser et for stort omfang, kan Direktoratet 
for Gymnasieskolerne beslutte efter indstilling fra skolen, at eleven ikke 
kan komme til eksamen på normale vilkår.

Forældremøder arrangeres i januar-februar.
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Fraværsseddel. Hvis man har forsømt undervisningen, skal man snarest 
muligt aflevere en blå fraværsseddel i udfyldt stand i kassen over for 
inspektorkontoret. Fraværssedler fremlagt samme sted.

Fritagelse for undervisningen i anledning af større familiebegivenheder el
ler lignende bevilges kun efter ansøgning. Fraværet regnes med til elever
nes samlede forsømmelser.
I legemsøvelser kan man efter skriftlig anmodning fra hjemmet - eller én 
selv, hvis man er fyldt 18 år - blive fritaget for en uge ad gangen. Dog højst 
i 4 sammenhængende uger. Fritagelse derudover kræver 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.

Frivillig idræt tilbydes eleverne. Tal med idrætslærerne.

Fællestimer er timer for alle skolens elever. Der skal afholdes mindst 8 i lø
bet af skoleåret. Hvis du har et forslag til emne eller program til en fælles
time, 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.

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 ele
verne på matematisk linje vælge mellem matematisk-fysisk, matematisk
naturfaglig og samfundsfaglig gren. På sproglig linje kan eleverne vælge 
mellem nysproglig og samfundsfaglig gren.

Kantinen er åben kl. 9.40-9.55 og i spisefrikvarteret.

Karakterer. Der gives standpunkskarakterer mindst en gang årligt. Der 
gives årskarakterer i maj og årsprøvekarakterer i juni.
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Kopiering. Elever har normalt ikke adgang til kopirummet. Enkelte kopier 
til eget brug i forbindelse med skolearbejde kan bestilles og betales på 
kontoret.

Lærerforsamlingen består af alle skolens lærere. Rektor er formand. Læ
rerforsamlingen behandler elevernes forhold i relation til deres stand
punkt.

Lærerrådet består af skolens lærere. Lærerrådets formand vælges af 
lærerrådet. Lærerrådet beskæftiger sig med forsøgsundervisning, anskaf
felser og fornyelser af læremidler og inventar, skolens skema, skolens bud
get, ekskursioner m.v.

Medbestemmelse. I Undervisningsministeriets bekendtgørelse om under
visningen i gymnasiet står i § 24:
»Ved begyndelsen af undervisningen skal læreren enten i samarbejde med 
eleverne udarbejde en plan for efterårssemestret eller gøre eleverne be
kendt med en sådan plan. For de senere faser i undervisningen gælder, at 
læreren og eleverne i fællesskab planlægger arbejdet. Læreren og elever
ne 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. Underholdningsindslag 
er velkomne.

Mødepligt. Der er mødepligt til alle timer.

Oprykning. På et møde ved skoleårets slutning behandler lærerforsamlin
gen 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.

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 protokol
sekretærerne, som også sørger for, at protokollen er til stede i timerne. 
Hvervet som protokolsekretær går på skift.
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Regelsamlingen indeholder alle de skrivelser, cirkulærer, bekendtgørelser 
og love, der er relevante for et gymnasium. På begæring kan enhver få lov 
at læse i regelsamlingen ved henvendelse på kontoret.

Rektor er skolens pædagogiske og administrative leder.
Rektors stedfortræder er Karen Olsen.

Rygning. Der må ikke ryges i klasseværelser og på gange. I kantineområ
det 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 repræ
sentant for det teknisk-administrative personale. Det beskæftiger sig med 
forbindelsen mellem skole og hjem, godkender skolens skema, medvirker i 
byggesager og kan udtale sig i alle spørgsmål, der vedrører skolen.

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 studieteknik, 
grenvalg, studie- og erhvervsorientering, støttemuligheder, adgangsbe
grænsning m.m.

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

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

Udmeldelse skal foretages skriftligt og bør først ske efter samtale med rek
tor og studievejleder. Man skal huske at aflevere bøger og buskort og at af
melde evt. SU-støtte.

Udtalelser gives kun til elever, der forlader skolen uden eksamen. Alle kan 
få attest på, at de er elever på skolen samt en udskrift af eksamensproto
kollen med opnåede karakterer.
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Ferieplan 1984-85

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI
T 1 Nytår 1
0 2
T 3
F 4
L 5
S 6

F 1
L 2
S 3

F 1
L 2
S 3

M 1 14
T 2
0 3
T 4 Skærtorsdag
F 5 Langfredag
L 6
S 7 Påskedag

0 1
T 2
F 3 Bededag
L 4
S 5

L 1
S 2

M 3 23
T 4
0 5 Grundio'.sdao
T 6
F 7
L 8
S 9

M 4 6
T 5
0 6
T 7
F 8
L 9
S 10

M 4 10
T 5 
0 6
T 7 
F 8
L 9
S 10

M 6 19
T 7
0 8
T 9
F 10
L 11
S 12

M 7 2
T 8
0 9
T 10
F 11
L 12
S 13

M 8 2. påskedag 15
T 9 
0 10
T 11
F 12
L 13
S 14

M 10 24
T 11 Prins Henrik
O 12
T 13
F 14
L 15
S 16

M 17 25
T 18
O 19
T 20
F 21
L 22
S 23

M 11 7
T 12 
0 13
T 14
F 15
L 16
S 17

M 11 11
T 12 
0 13
T 14
F 15
L 16
S 17

M 13 20
T 14
0 15
T 16 Kristi himmelfart
F 17
L 18
S 19

M 14 3
T 15 
0 16
T 17
F 18
L 19
S 20

M 15 16
T 16 Margrethe II
0 17
T 18
F 19
L 20
S 21

M 22 17
T 23
0 24
T 25
F 26
L 27
S 28

(4
r-n

-<
O

-(2

s * i-

CO M 18 12
T 19
0 20
T 21
F 22
L 23
S 24

M 20 21
T 21
0 22
T 23
F 24
L 25
S 26 Pinsedag

M 21 4
T 22 
0 23
T 24 
F 25
L 26
S 27

M 24 Sk1 «ans dao 26
T 25
O 26
T 27
F 28
L 29
S 30

M 25 9
T 26 
0 27
T 28

M 25 13
T 26 
0 27
T 28 Dronning Ingrid
F 29
l » .
S 31 Palmesondag

M 27 2. pinsedag 22
T 28
0 29
T 30
F 31

M 28 5
T 29 
0 30
T 31

M 29 18
T 30
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