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Forord

Ved dette skoleårs afslutning tager vi afsked med skolens femte studenterår
gang. Fjerritslev Gymnasium har til fulde vist sin berettigelse.

Alligevel er vi af den opfattelse, at epdnu flere af egnens unge burde gøre 
brug af det uddannelsestilbud, som gymnasiet giver. Vi har derfor i år valgt 
at lade årsskriftet fremstå som en præsentation af nogle af skolens mange 
aktiviteter. Der er billeder fra miljø og omgivelser, fra undervisningssituatio
ner og fra fællesarrangementer.
Vi håber, at det kan give nogle lyst til at søge gymnasiet.

Vi byder samtidig velkommen til dem, der i år har valgt gymnasiet. De har 
valgt den på een gang bredeste og højeste ungdomsuddannelse, man kan få i 
dette land og det vel at mærke på en institution beliggende i lokalsamfundet.
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Lidt om gymnasieuddannelsen

Gymnasiet giver dig en almen uddannelse på højt fagligt niveau. Du får på een 
gang mulighed for at udvikle dig menneskeligt og erhverve dig en solid bag
grundsviden.
Fagene.

Du kender allerede nogle af de fag, som gymnasiet underviser i. Men du får 
også en række nye fag. Gymnasiets fag er følgende 

dansk 
biologi 
religion 
historie 
geografi 
samfundsfag 
oldtidskundskab 
datalære 
fysik 
kemi 
engelsk 
tysk 
fransk 
latin
idræt, musik og formning.

I mellemtimerne og efter skoletid gøres der flit
tigt brug af de gode arbejdspladser i gymnasiets
righoldige bibliotek.

Undervisningen.

I timerne går man i dybden med stoffet for at skaffe sig et større indblik i 
de enkelte fagområder, og man arbejder på at se sammenhængen f. eks. mel
lem før og nu.

Undervisningens indhold og arbejdsformer har du medindflydelse på.
Hele tiden lægges der vægt på, at du udvikler dine evner til at vurdere, til 
selvstændigt at tage stilling og til at forholde dig sagligt og bevidst over for 
det, du arbejder med.
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Du får efterhånden flere lektier for, men du lærer også at tilrettelægge dit 
arbejde.

Gymnasiets forventninger til dig.

Du tager dit skolearbejde alvorligt.

Du har lyst til at læse og at lære noget.

Du kan lide også at arbejde teoretisk med stoffet.

Du har lyst til at gå mere i dybden med nogle fag.

Du vil samarbejde med kammerater og lærere.

Din fremtid.

Fremtidens arbejdsmarked vil kræve en bred almen orientering, vilje og evne 
til hurtigt at lære nyt, til at sætte sig ind i indviklede problemstillinger. Frem
tiden vil også kræve solide sprogkundskaber og solidt kendskab til matematiske 
og naturvidenskabelige sammenhænge.

De 3 år i gymnasiet vil kvalificere dig på disse områder, og din studentereksa
men vil være en god ballast for dig selv og din egen udvikling. Din eksamen 
giver dig således de nødvendige forudsætninger for mange uddannelser, studier 
og beskæftigelsesmuligheder.

Som elevmedhjælp i gymnasiets velassorterede kantine kan 
du også gøre dig nogle anvendelige erfaringer.
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»Det er bare fedt«

INTERVIEW MED l.G ELEVERNE BODIL, INGRID OG KIM OM DERES SYN 
PÄ GYMNASIET.

?: Hvorfor valgte I gymnasiet frem for andre uddannelsesretninger?
I: Er der nogen, der ved, hvorfor de gjorde det?
K: Jeg blev tvunget til det!!
?: Ville du ikke, eller hvordan skal svaret forstås?
K: Jeg ville simpelthen ikke herop og havde allerede meldt mig til handelssko

len. Derfor var jeg også meget negativ indstillet.
?: Hvem sagde så, at du skulle?
K: Jo, jeg stod i den situation, at jeg godt vidste, hvad jeg ville være, og det 

var mest rettet mod handelsskolen, så derfor valgte jeg i starten det. Men 
så fandt de ud af, at jeg var blevet fejlinformeret fra folkeskolens side - 
ja også fra handelsskolens side - det skete fordi mine forældre ville have, 
at jeg skulle tale med en studievejleder fra gymnasiet om handelshøjskolen 
som uddannelsesretning. Og så viste det sig at være bedst med gymnasiet ■ 
mod min vilje.

?: Hvad ville du være?
K: Tja, noget med revisor.
?: Hvad så nu, hvor du er her - i forhold til din forhåndsindstilling?
K: En uge heroppe, så var det totalt vendt.
?: Jamen, hvorfor var du så negativ?
K: Det er noget med manglende oplysning, man hører jo, det er flippere, det 

er flipperlærere.
B: Rødt!
K: Ja, det er manglende oplysning såmænd. Det går i byen, ja, jeg har tænkt 

at skrive et læserbrev.
?: Ingrid, hvorfor kom du så herop?
I: ja, jeg var faktisk også først tilmeldt noget andet, nemlig HF, men dels 

skulle jeg køre så langt - jeg ville til Ålborg - dels så står man nok bedre 
med en studentereksamen end en HF, og så havde jeg ikke så travlt, så jeg 
ville gerne bruge tre år på en uddannelse. Så mener jeg også, at gymnasiet 
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er mere alsidigt, altså det jeg var ude efter var en alsidig uddannelse, for
di jeg ikke rigtig ved, hvad jeg vil, derfor synes jeg gymnasiet passer meget 
godt til det.
?: Hvad mig dig Bodil, havde du i det mindste bestemt dig til at ville herop 

fra starten?
B: Nej, jeg havde egentlig først valgt Vesthimmerlands Gymnasium, men havde 

også tænkt på HF. Så jeg besluttede, da jeg kom ind her, at give det en 
chance et år. Også fordi studentereksamen skulle give adgang til en hel 
masse, fordi den er så bred.

?: Hvorfor ville du hellere til Års.
B: Det var fordi alle mine kammerater ville, men når jeg nu sammenligner med 

dem, så er jeg glad for, at jeg kom herop. Her er der unge lærere, og det 
er absolut en fordel, men det var på grund af kammerater, at jeg først 
valgte Vesthimmerlands Gymnasium, og så er det en tradition i Ranum, hvor 
jeg kommer fra. Man siger, Fjerritslev Gymnasium, hvad er nu det for no
get, man er lidt fremmed over for det.

Gymnasiets gode placering i skovbrynet gør, at det moderne sportsan
læg ønskes taget i brug tidlig forår.

?: I var lidt inde på det før, hvordan er det så at komme herop?
K: Som sagt var jeg negativ - meget - jeg vidste slet ikke, hvad gymnasiet

var. Det jeg hørte fra min omgangskreds var kun "puha" og bvadrr". Flip
pere.
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?: Er det de forventninger, man går rundt med?
K: Der er mange nede på Fjerritslev Skole, der gør det, de vil jo ikke herop. 

Det er et fåtal fra folkeskolen, der går heroppe.
B: Mine kammerater sagde: Nå, skal du op og gå med tørklæde og ryge hash 

og sådan noget?
?: Var det dem, der skulle herop?
B: Nej, det var dem, der ikke ville.
I: Da jeg ville på gymnasiet, var reaktionen: Nå, skal du op og være gymmer? 

Og det var negativt, det er helt sikkert. Det er helt sikkert manglende op
lysning, der var ikke noget i vejen, da jeg ville på HF.

K: Lærerne er også imod det. Jeg var fuldstændig overbevist om, at jeg under 
ingen omstændigheder skulle derop.

1: Der er også en tradition for her i området, at man tager på handelsskole. 
Det gør alle folk faktisk.

?: Hvordan var det at komme herop på rundvisning?
I: Det gjorde ikke noget særligt indtryk. Det var så kort tid. Man turde ikke 

rigtig snakke med dem, der var her.
K: Det hjalp nok lidt til, men det var mest mine forældre.
B: Jeg har kun været her til en fest..
?: Bodil, du skiftede jo linie, efter at du var begyndt som matematiker; hvor

for det?
B: Jeg syntes, at matematik var alt for abstrakt. Jeg kunne ikke rigtigt sætte 

det i forbindelse med virkeligheden. Der er sprog langt mere levende.

I formning kan du opleve tekst 
blive "levendegjort". Kun din fantasi 
sætter begrænsningen her, da 
lokalet er lyst og velfungerende og med 
en mængde af materiale til din 
kreative udfoldelse.
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?: Står det for jer som noget finere at være matematiker?
Ja det hører man jo.

?: Hvordan er det så at være her?
K: Det er bare fedt!

Overgangen

?: Nu skal I være ærlige, vi skal ikke bare have sødmælk. Skal vi starte med 
overgangen fra folkeskolen.

I: Jeg har gået i 10. klasse, men det synes jeg ikke er den store fordel, bort
set fra, at man bliver et år ældre og har haft noget mere engelsk, for med 
hensyn til matematik og fysik har det intet at sige, om man kommer fra 
niende eller tiende. Men jeg er meget glad for, at jeg har haft mere eng
elsk. De første par måneder jeg gik heroppe, var det hårdt, men det er 
også, fordi man starter et nyt sted. Man kommer forholdsvis hurtigt ind i 
rytmen, og det er ikke så slemt, som man får ørerne tudet fulde med. Før 
man kommer herop, bliver der nærmest holdt skrækkampagner af lærerne, 
om at det er så og så hårdt, og man skal lave så og så mange timers lek
tier, puha, man er nærmest helt svedt på forhånd.

K: Ja, de er også negativt indstillet i forhold til gymnasiet, det er jeg 100 % 
sikker på.

1: Ja, og så hårdt er det altså heller ikke. Det er selvfølgelig hårdere end folke
skolen, men jeg synes egentlig, det er en meget naturlig overgang.

B: Jeg synes ikke, det var slemt. Det blev langsomt trappet op. Jeg lavede ikke 
så mange lektier, som jeg troede, jeg skulle.

I: Jeg tror, det er farligt, at vi bliver afskrækket så meget. Der er nogle, der 
ikke vælger det, fordi man får så meget negativt at vide om det.

K: Niveauet skal vel også holdes oppe på en eller anden måde.
?: Syntes I allesammen, at det var lettere, end 1 havde regnet med. 
B + I: Ja.
K: Äh, jeg syntes, det var enormt hårdt i starten. Der var jeg ikke færdig før 

kl. 5 om eftermiddagen.
B: Man vænner sig jo til det.
K: Ja, efter et par måneder eller to, så kørte det bare.
I: Man lærer noget teknik. Man lærer at lave lektier. Vi får nogle timer med 

notatteknik. Det havde jeg i hvert fald meget ud af. Man lærer at planlæg
ge det, og - ja - så synes jeg sgu ikke, det er så slemt.
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?: Vil det sige, at man kan nå at passe de andre ting, som man normalt har 
haft med at gøre? Idræt og lignende?

I + K: Sagtens, ja.
B: Jeg har nu måttet afskrive nogle ting. Men jeg var nu også meget aktiv før.
K: Det skyldes nok, at du skal køre med bus. Vi bor jo i Fjerritslev.
I: Mange synes, at de bliver meget trætte. Det er anstrengende at koncentrere

sig så meget. Det er nok derfor, man synes, at man ikke har så meget tid
mere. Man bliver nødt til at sove noget mere.

?: Hvormange timer bruger I sådan ca. om ugen på lektier i gennemsnit? Med
de skriftlige arbejder?

Alle i munden på hinanden: 10 - 15 timer ialt - om ugen.
?: Er der forskel på undervisningsformen her og i folkeskolen?
K: Det er meget mere kreativt arbejde her.
B: Jeg synes også, at vi skal deltage mere her. I folkeskolen skulle man f.eks. 

læse en tekst op og oversætte den. Her skal vi også snakke om den, og i 
matematik skal I jo op i beviser. Det skulle vi jo heller ikke i folkeskolen. 
Så er det jo klart, at man skal koncentrere sig mere - og så bliver man
mere træt.

Koncentrerer du dig om stoffets 
bearbejdning, er det ikke kun i 
formning, du får et godt resul
tat ud af det - men det kan nu 
og da være hårdt.
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I: Timerne er mere intensive. Der bliver sagt meget i løbet af en time i forhold 
til folkeskolen. Man lærer meget i løbet af en time. I folkeskolen er det me
re i slow motion. Folkeskolen er noget sløv nogen gange.

K: Ja, den trænger til et spark bagi!
B: Ja!
?: Hvordan er forholdet til de folk, der står og underviser. Er der stor afstand 

og autoritetstro? Eller har 1 en fornemmelse af, at I arbejder sammen om 
tingene?

K: Meget tættere her end i folkeskolen.
I + B: Det er meget forskelligt fra lærer til lærer. Der er ikke den store for

skel fra folkeskolen. Nogen arbejder man tæt sammen med, andre kommer 
blot ind og kører deres undervisning og så ud igen.

B: Det kommer også an på fagets karakter. F. eks. i matematik taler man jo 
ikke så meget med læreren. Faget er så abstrakt.

Miljøet

?: Hvad er det bedste ved at gå på gymnasiet? 
Alle: Det er kammeratskabet.
K: Det bedste er at sidde ude i rygehjørnet.
B: Jeg er glad ved at gå heroppe.
I: Det er meget skægt.

Hyggeligt samvær til en munter fællestime i det meget anvendelige 
fællesområde.
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?: Hvad er så det værste?
I + K: Fysikrapporter.
?: Det har du ikke Bodil. Hvad er det værste for dig?
B: Det ved jeg ikke. Jeg kan godt lide det hele - nej, det kan jeg nok ikke. 

Jeg kan ikke sådan sige, hvad der er værst. Men jeg synes egentlig godt, at 
man kunne have mere kammeratskab på tværs af klasserne, end man har nu. 
Men der er vi jo ved at arrangere en l.g fest, så må vi lige gøre noget ved 
det.

?: Man hører af og til, at gymnasiet kun drejer sig om karakterer og om at 
slå hinanden oven i hovedet.

I: Det har vi i hvert fald ikke oplevet i vores klasse.
B: Det synes jeg overhovedet ikke.
K: Måske for nogen - nu er der jo oprettet en stræberklub. 
?: Hvorhenne?
K: På landsplan - den blev startet på Bornholm.
I: Det er uhyggeligt.
?:Karakterer? Hvor meget faldt I i gennemsnit.
B: Det er svært at sige.
I: Jeg er gået ned i nogle fag, op i andre. Det kommer an på, hvilken klasse 

man kommer fra.
?: Tager I det særligt højtideligt?
I + B: Næh, vi var jo forberedt på at gå ned og gik faktisk op i nogle fag. Nu 

må vi se, om det holder næste gang.
K: De, der ikke snakker så meget, de går muligvis ned. I folkeskolen er det me

re det skriftlige, man får karakter for.
1: Man skal lukke munden op i hvert fald. Det er nok noget man bør få at vide, 

før man kommer herop. Det nytter ikke noget, at man sidder og gemmer 
det, man vil sige til sig selv eller sin sidekammerat. Det får man altså in
tet ud af. Der sidder garanteret mange, der er virkelig dygtige, som ikke 
tør sige noget og som så går ned i karakter.

B: Fra folkeskolen er man ikke så vant til at sige noget. Man er også genert. 
Det er jo nye kammerater. Men så skal man bare huske, at det er vi alle 
for hinanden.

?: Med hensyn til det og i det hele taget at være l.g'er, er det så en fordel 
at skolen ikkke er større?

K: Ja!
B: Det er dejligt.
I: Ja, det er helt sikkert!
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Ulven og hanen er altid til stede ved morgensamlingen.

?: Vil det sige, at I har en rimelig kontakt med de ældre elever?
1: Ja, det synes jeg.
B: Ja.
?: Har I et godt råd til de nye l.g'ere?
I + K: Tag det helt roligt.
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Fællestimer

Gymnasiet tilbyder udover den egentlige undervisning mindst 8 såkaldte fællesti
mer i løbet af skoleåret.
Arrangementerne ligger i skoletiden og er for alle skolens elever og lærere. 
Formålet er at give skolens elever adgang til kunstneriske oplevelser, indføring 
i aktuelle problemer og orientering om nye perspektiver inden for kunst, viden
skab og politik.

I skoleåret 1985-86 har der været afholdt følgende fællestimer:

11. september Om flygtninge ved studerende fra AUC.

27. september Professor Jørn Lund: Dialekter.

27. november Pianisten Mogens Dalsgaard.

5. december Chili Calypsoband.

30. januar Film: Kaspar Hauser.

7. februar Forfatteren Knud Sørensen: Landsbysamfundets afvikling.

24. februar Dansegruppen "Impuls".

Johannes Møllehave: Om humor og Storm P.30. april

Et hit - klassiske klaverkoncerter omtalt og professionelt spillet 
af Mogens Dalsgaard.
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om eksperimentelt arbejde i et af naturfagenes laboratorier, hvor der 
findes virkelig meget helt moderne apparatur.



Studenterne 1985

3a:

Anni Møller Andreasen, Birkeise, Dorete Bendixen, Åbybro, Thomas Bilgram, 
Torslev, Birgitte Bjerre Dalum, Fjerritslev, Henrik Grønborg, Brovst, Dorthe 
Skovfoged Hedegaard, Åbybro, Liselotte Jacobsen, Løgstør, Jette Betina Jensen, 
Løgstør, Tom Jensen, Løgstør, Mette Larsen, Tranum, Lene Lindstrøm, Løgstør, 
Lena Mark Madsen, Løgstør, Dorte Lindemann Nelson, Fjerritslev, Birgitte Møl
ler Nielsen, Fjerritslev, Flemming Bang Nielsen, Vesløs, Birgit Pia Nøhr, Løg
stør, Merete Beltoft Overgaard, Løgstør, Dorte Søndergaard-Larsen, Brovst, 
Peter Sørensen, Fjerritslev, Helle Charlotte Tange, Næsborg, Torben Worup, 
Løgstør. 
3b:

Bettina Krestine Bruun, Løgstør, Susanne Christensen, Åbybro, Deirdre Natalie 
Dufour, Næsborg, Charlotte Elise Holmen, Klim, Marie Luise Jensen, Løgstør, 
Susan Kristensen, Åbybro, Ane Louise Møller, Fjerritslev, Ann Brith Nielsen, 
Manstrup, Ellen Lissy Nielsen, Fjerritslev, Hanne Skovsgård Nielsen, Brovst, 
Mette Nielsen, Brovst, Henriette Kruse Odderskov, Skovsgård, Vibeke Rösenbeck, 
Brovst, Lone Skjødt, Løgstør, Tina Thunbo, Brovst, Annette Aaes, Løgstør. 

3x:

Arvid Andersen, Brovst, Poul Høg Andersen, Bejstrup, Anders Arildsen, Fjerrit
slev, Lene Bruun Bjørnum, Fjerritslev, Mette Christensen, Løgstør, Peter Dams
gård Fabricius, Tolstrup, Peter Lorentz Forsberg, Løgstør, Hanne Frederiksen, 
Brovst, Michael Gade, Fjerritslev, Dorthe Skovsted Hansen, Fjerritslev, Anette 
Leonhard Jensen, Næsborg, Bjarne Kurt Nørgaard Jensen, Kornum, Hanne Aa- 
gaard Kristensen, Fjerritslev, Peter Larsen, Åbybro, Charlotte Sander Laursen, 
Ranum, Per Mosegaard, Salling, Ulrik Bakmann, Fjerritslev, Tine Elise Nielsen, 
Brovst, Trine Overgaard, Trekroner, Pia Thomsen, Åbybro.

3y:

Jane Brix Bech, Fjerritslev, Kirsten Borglykke, Brovst, Alon Bruchiel, Øland, 
Anette Dige, V. Thorup, Jens Brix Grønhøj, Brovst, Tom Kyvsgaard Hansen,
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Skovsgård, Dennis Kronborg Jensen, Løgstør, Jan .Michael Jensen, Tranum, Peter 
Jensen, Halvrimmen, Thomas Ole Kristensen, Brovst, Susanne Lehmann Laursen, 
Vesløs, Lone Bjerregaard Laustsen, Løgstør, Lars Pilgaard Nielsen, Skerping, 
Olav Brander Nielsen, Halvrimmen, Lone Nøhr, Løgstør, Susanne Ogstrup, 
Fjerritslev, Gitte Karoline Pedersen, Fjerritslev, Hanne Pedersen, Brovst, Ole 
Riisgaard, Brovst, Merete Sand, Fjerritslev, Lone Schou, Løgstør, Steffen Lind 
Sørensen, Brovst.

3z:

Hanne Andersen, Åbybro, Lise-Lotte Lyngholm Andersen, Fjerritslev, Janette 
Due, Fjerritslev, Hanne Risgaard Eriksen, Fjerritslev, Hans Christian Graversen, 
Løgstør, Trine Marianne Graarup, Løgstør, Niels Erik Gundersen, Torslev, Ka
ren Kirketerp, V. Svenstrup, Vibeke Kobberrød, Brovst, Jesper Konnerup, 
Brovst, Flemming Læsø Madsen, Brovst, Lonni Røn Nicolajsen, Brovst, Klaus 
Jørgen Nielsen, Brovst, Peter Schmidt Nielsen, Manstrup, Henrik Gert Olesen, 
Brovst, Jørgen Brix Olesen, Brovst, Mette Ovesen, Fjerritslev, Aage Pedersen, 
Fjerritslev, Lars Nøhr Sørensen, Attrup.
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Skolekomedie 1986

Skolekomedien er efterhånden blevet en god gammel tradition her på gymnasiet. 
Den finder traditionelt sted sidst i marts måned. Den opføres to gange sidst i 
ugen én gang torsdag og én gang fredag, hvor der er spisning og fest efter op
førelsen. Og sådan gik det også for sig i år. Stykket, der blev spillet, hed "Det 
lille Tehus" og var vanvittig morsomt. Det syntes vi i hvert fald selv, vi der spil
lede det.

Egentlig var det slet ikke meningen, at jeg ville have været med. Jeg var som 
så mange andre præget af den sædvanlige gymnasieungdomssløvhed. Men efter en 
morgensamling, hvor Per Halsboe, den ene af vore instruktører, havde beklaget 
sig over mangel på især skuespillere af det hanlige køn meldte jeg mig i et an
fald af overstadig kådhed. OG SÅ rullede rouletten, .og den var ikke kedelig.

Fra starten af fik jeg kendskab til, at der ligger andet bag skolekomedien end 
blot nogle elever, der lærer nogle roller udenad i løbet af et halvt års tid, og 
så lirer dem af sig i løbet af et par timer.

Før en skolekomedie er der et enormt administrativt arbejde: Der skal vælges
et brugbart skuespil, prøvetider skal tilrettelægges (særdeles besværligt på grund 
af de mange involverede personer), det skal skaffes, evt. lejes kostumer og re
kvisitter O.S.V., o.s.v. Alt dette sørgede Kirsten Olesen og Per Halsboe for, sam
tidig med at de tog sig af instruktørarbejdet.

Desuden skulle der løses problemer med lys og lyd. Det tog en gruppe elever 
sig af, mens en anden tog sig af udfærdigelsen af kulisser i samarbejde med 
pedellen.

I selve skuespillergruppen tog vi med det samme fat på rollehæftet og de første 
læseprøver. Det var instruktørernes lod at uddele de enkelte roller. Det voldte 
vist problemer, da en stor del af personerne i stykket skulle tale japansk. Men 
det lykkedes dog alligevel til alles tilfredshed.
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Så gik der ca. tre måneder, hvor vi havde prøve en time om ugen, og hvor vi 
egentlig hele tiden havde fornemmelsen af, at der var masser af tid til at få 
rollerne lært udenad. Det var der også; i hvert fald i starten af denne periode. 
Men til sidst fik vi med ét travlt allesammen. Og de sidste 14 dage inden ko
medien boede vi faktisk på gymnasiet.

Så oprandt da endelig den dag, som vi alle havde set frem til (omend nogle 
gange med blandede følelser). Aftenen begyndte faktisk for os kl. 16.00, da vi 
samledes i formningslokalet, for at påbegynde sminkning og omklædning. Fra da 
af og indtil man havde sagt den første replik på scenen, var der virkelig nerver 
på. Nerverne viste sig på alle mulige forunderlige måder. Det var for det me
ste i form af: Febrilsk bladren i rollehæftet (det gjorde vi vist alle), umådelig 
rastløshed eller overdreven overstadighed begge med små irritationsudbrud til 
følge. Luften formelig dirrede af spænding på visse tidspunkter, og da publikum 
begyndte at komme, luskede vi med små mellemrum ud bag kulissen for mellem 
revnerne at prøve at se, hvem der sad på de forreste rækker. Pludselig var det 
hele i gang, og da de fleste af os kunne de fleste af vores replikker (og ind 
imellem lidt til), blev det faktisk ikke nogen større katastrofe. Jeg vil faktisk 
vove den påstand, at der var én, der grinede et sted i anden akt. Selvom der 
ikke var så overvældende meget publikum på om torsdagen som om fredagen, 
var det ikke så slemt at gå på scenen om fredagen, da vi var blevet mere sce
nevante i løbet af torsdag aften.

21



Festen, der afholdtes efter opførelsen om fredagen, var lidt skuffende, hvis 
man ser på antallet af deltagende, men var til gengæld så meget sjovere for 
dem, der deltog, at det ikke gjorde noget. Faktisk var det nok os, der havde 
deltaget i skolekomedien, som havde det sjovest, for det blev fejret med fuld 
damp, at vi nu var færdige med det, der havde taget måneder. Det var ret ve
modigt at tage afsked med den periode i min hidtidige gymnasiekarriere, som 
har skaffet mig flest nye kammerater. Skolekomedien er en helt speciel oplev
else, somman aldrig glemmer, og hvor jeg synes, det er synd for de stakler, som 
aldrig oplever andet på gymnasiet end noget, der har med bøger at gøre.

PS Nu må I ikke alle melde jer til skolekomedien næste år, for der skal jo og
så være publikummer til at se på det.

Poul Erik, 2a.
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Rejser

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

1, Ekskursioner.
Disse foregår inden for landets grænser og er af kortere varighed. Et eller fle
re fag kan her "i marken" arbejde med stofområder, der indgår i undervisning
en. Alle elever skal deltage. Transport og leje af hytter o.l. bliver i reglen be
talt af skolen. Leveomkostningerne må derimod betales af eleverne selv. Under
visningsministeriet 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 under
visningen. Omkostningerne må fuldt ud afholdes af eleverne selv. Det kan være 
en økonomisk belastning, hvorfor det understreges, at deltagelse 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 
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 ferien.

Vedrørende elevers og læreres ansvar kan følgende anføres:

Eleverne deltager i disse ture på eget ansvar. Hvis en elev udviser uforsvarlig 
adfærd, er eleven selv erstatningsansvarlig. Ligeledes er læreren selv ansvarlig 
for følgerne af en tilsidesættelse af sine pligter. I reglen vil det dog være sko
len og dermed amtskommunen, der gøres ansvarlig, hvis læreren under udførel
se af sit hverv har pådraget sig et erstatningsansvar.

Hvad det moralske angår, har læreren ikke som leder af turen påtaget sig et 
sådant. Det normale vil være, at klassen eller holdet sammen med læreren op
stiller nogle regler for adfærd, som man herefter er forpligtet på.
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Orientering af hjemmet.

Skolen tilstræber, at hjemmet i god tid bliver orienteret og får mulighed for 
at tilkendegive, om man er indforstået med, at eleven deltager på de nærmere 
angivne vilkår.

I det følgende vil lærere og/eller elever redegøre for nogle af årets rejser.
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Ekskursion til Gøteborg med 3xyF 
Den 21. - 23. august 1985

En dag kom Gunnar Thaarup stormende ind og fortalte, at han lige havde talt 
med sin svigerinde Henny i Sverige, som var ansat hos SKF (Svensk Kugleleje 
Fabrik) i Göteborg. Den samtale havde givet ham ideen til en "udflugt" til 
Göteborg. Der skulle være 2 formål med turen

1 .Gunnar fik besøgt sin svigerinde
2 .Vi fik lavet et fysikspeciale 

så vi var med på ideen.

Vi nedsatte et arbejdsudvalg, som skulle finde ud af de billigste transportmu
ligheder og virksomhedsbesøg i Sverige. Det gav en del problemer, da vi kun er 
13 i klassen. Men en dag stod vi endelig ombord på færgen til Göteborg. Vi, 
som troede, at nu kørte resten af turen som smurt, tog gevaldigt fejl; det 
svenske transportsystem er nærmest umuligt for en dansker, som er vant til, 
at der er faste bustider, og at man kan spørge chaufførerne til råds. Nej, vi 
stod der i Göteborg i øsende regnvejr og kunne ikke finde ud af at komme til 
Partiile, byen hvori vores vandrerhjem lå. Derforuden, da vi endelig fandt ud 
af det, kørte bussen, inden vi nåede ind i den. Det blev til en "skøn" middag i 
en burgerbar. Da vi endelig nåede frem til vandrerhjemmet, måtte drengene san 
de, at piger er UUNDVÆRLIGE, da de var de eneste, der havde madkurv med 
til om aftenen. Vandrerhjemmets køkken var nemlig lukket. Men efter kiks, 
varm te, tørt tøj, mad og varme faldt vi alle om efter rejsen.

Dagen efter startede turen hos SKF, hvor vi tilbragte 5 meget interessante ti
mer. (Gunnar havde heldigvis bestilt bus til køreturen hjemmefra, så vi kom ik
ke for sent). Vi så og oplevede bl.a. deres helt nyoprettede industrigymnasium. 
Et enestående projekt, som Sveriges industri var meget interesseret i resultatet 
af.

Det svenske skolesystem er meget forskelligt fra det danske. Praktik og teori 
er fordelt og placeret helt anderledes.



Deres gymnasium er noget lignende vores efg. Der er bare praktik, kontorfag 
og teori i en uddannelse. Det er opbygget i moduler ligesom det danske efg. 
Deres "gamle" gymnasium er 4-årigt, hvorefter de kan gå på CTH, der svarer 
til vores universitet. Det nye ved industrigymnasiet er

1. Det er 3-årigt.
2. Man får løn også under skoleforløbet.
3. Man er tilknyttet en virksomhed, 

man kan få feriejobs i virksomheden, og 
efter endt uddannelse er man næsten garanteret arbejde 
i virksomheden.

Samtidig med dette kan man også gå på CTH efter det 3. år. Gør man ikke 
dette, kan man, hvis man vil tage et 4. år, YTH (yrketekniska högskola) og 
dermed få en højere uddannelse. Hele industrigymnasiet er delt op i to; en 
elektrisk linie og en maskinteknisk linie. Det var et virkeligt godt besøg.

Sidst på eftermiddagen besøgte vi Volvo; et typisk eksempel på et upersonligt 
og forjaget industribesøg!! Vi kørte i vogntog gennem fabrikken og SÅ produk
tionen. (Vi hørte og forstod desværre ikke rigtigt noget af kommentatorens 
kommentation).

Aftenen tilbragte vi på egen hånd i det indre Göteborg. Drengene blev dybt 
skuffede over, at de ikke kunne komme ind nogen steder, fordi de var under 
20 år; imens smuttede pigerne direkte ind, fordi de skulle nemlig kun være 18 
år for at komme ind.

Fredag formiddag tilbragte vi hos LM-Ericson på lynvisit. Vi så gårsdagens, 
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nutidens og fremtidens elektronik. Her fik vi indtryk af teknologiens accele
ration.

Besøgene på SKF og LM-Ericson skal vi bruge som en del af vores specialer. 
Hjemrejsen var præget af det hårde program, men de fleste var dog ikke mere 
udmattede, end at de mødtes på Klods Hans om aftenen.

Alt i alt må turen betragtes som en meget udbytterig, morsom og anderledes 
spændende måde at beskæftige sig med specialerne på.

PIGERNE 3xyF (Linda og Camilla)

Det "flasker sig” også for
G. T. i den daglige undervisning.
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Ekskursion til Tranum med 3xyN

Egon Bennetsen

Fra 16. sept. til den 20. sept. 1985 var 3xyN på biologiekskursion i Tranum 
i en spejderhytte kaldet "Hanbohus". Turen blev foretaget med henblik på at 
lave praktiske øvelser ude i Guds frie natur med sigte på at afprøve den til
lærte teori.

Der blev foretaget mere eller mindre hasarderede øvelser så som opgravning 
af forsvarsløse regnorme, lange vandringer (15 km) i Tranum Klitplantages 
uvejsomme vilde natur under det danske militærs beskyttelse/beskydning (øvel
se). Nogle opdagelsesrejsende krydsede andedamme uden skræk for våde fødder 
i en lille gyngende gummibåd. Andre igen var så entusiastiske, at de holdt sig 
vågne om natten for at finde ud af hvad vejr de trak (den jordnære atmosfæ
res sammensætning).

Hjemmefra havde vi sørget for at medbringe et velassorteret udvalg af Fjer- 
ritslev Gymnasiums biologibibliotek, dette udgjorde mindst 100 kg af vores el
lers så rigelige oppakning.

Ud over det faglige indhold havde turen også et socialt aspekt bl.a. havde e- 
leverne i grupper ansvaret for husholdningen. Forplejningen var særdeles udmær
ket, vi fik overdådige middage så som hamburgerryg, kylling, (million)bøf. 
Egon, vores lærer, var rolig under måltiderne!

Desuden var vi glade for den hyggelige brændeovn og det medbragte fjernsyn, 
som gav os mulighed for at se faglige relevante naturudsendelser.

Holdet bestod af 18 piger og 2 drenge. De 2 drenge havde fået tildelt en kø
jeafdeling i den ene sovesal.

Alt i alt er sådanne ekskursioner absolut anbefalelsesværdige for tilegnelse af 
faglig viden og udbygning af klasse/kammeratskabet.

3xyN
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3.b i Frankrig oktober 1985

Henning Johannsen

I ugen efter efterårsferien tog 3.b til Paris med Henning Johannsen. Formålet 
var at forbedre vore franskkundskaber samt se Paris. Vi ankom til Paris i tem
melig højt humør tidlig søndag morgen. En dame modtog os på Gare du Nord 
og sendte os med den rigtige metro mod Blanche. Derefter var vi overladt 
100 % til os selv og vort franske. Alt gik dog planmæssigt, ingen blev væk i 
metroen den dag. Hotellet vakte nogen opsigt. Hurtigt fandt vi ud af, at værel
sernes standard blev betydeligt forringet, jo højere man kom op. Men alle fik 
en seng at sove i - større eller mindre. I ugens løb så vi alt, hvad der var at 
se i Paris: Louvre, Notre Dame, Triumfbuen, Eiffeltårnet, torvemarkeder o.s.v. 
o.s.v. Vi var dybt imponerede af Hennings udholdenhed. Han førte os ud i 
hver en krog af Paris - helt ud til Marie-Antoinettes sommerresidens. Vi så 
mange imponerende bygninger og aktivitetscentre, men indtrykkene nåede vi 
ikke at fordøje, førend vi kom hjem. Hver dag startede vi fra hotellet kl. 8.00 
eller 9.00 afhængig af nattens strabadser. Derefter var de næste 7 timer hel
liget besøg diverse steder. Så var det tid til et af de mange hyggelige cafe
besøg. At sidde helt stille med tusind indtryk i sin hjerne, drikke en billig 
drink og sludre, mens byens liv farer forbi, det er livet! Bemærkningen: "Her 
er godtnok mange flere biler end i Haverslev" faldt på sådan en eftermiddag. 
Efter cafebesøgene var der lige tid til en slentre-indkøbstur, hvor mange for
øgede garderoben med billige mærkevarer. Aftensmad indtog vi på diverse ek
sotiske restauranter, men sommetider, når økonomien sagde stop, spiste vi på 
hotellet, hvor menuen bestod af flutes, hvidløgsost og rødvin, uhm! Nattelivet 
i Paris stiftede vi også nærmere bekendtskab med, og det måtte siges at være 
yderst almentdannende. Alle var mættet med indtryk, god mad og rødvin, da 
vi skulle med toget mod Danmark. Men først skulle vi vente 4 timer på Gare 
du Nord. Vi 14 havde 2 sæder til vor rådighed, så vi besluttede at bruge vort 
fransk, som var blevet betydeligt forbedret til at bede om en avis. Vi efter
lod en meget frustreret kioskdame i Paris. Efter bemærkningen "Je veux le 
plus grand journal, que vous avez"! gav hun os først en italiensk, men den var 
for dyr, så en engelsk, som var for lille til vore bagdele og tilsidst le Figaro, 
som var lige tilpas. På de 4 timer delte vi de liter rødvin, vi havde tilbage, 
og det gjorde intet, at vi ikke havde liggevogne til Danmark.
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En opfordring skal lyde til alle kommende 3.g'ere om at foretage en lignende 
tur, da den beriget og styrker sammenholdet i klasserne. Desuden giver den 
et pusterum i 3g.'s stress og jag.

3.b

30



Gymnasieklasse på 
anderledes studietur 
til Tunesien

26 elever fra 
Fjerritslev Gymna
sium og deres fransk
lærer Karm Olsen er 
vendt hjem efter en lur 
til Tunesien.

Langt de fleste studieture 
går til Frankring, men 2.X 
havde hørt om andre klasser, 
der var taget til Tunesien og 
havde selv lyst til at prøve no
get nyt.

Eleverne startede med for
beredelserne til turen i marts 
sidste år. De gik op til utradi- 
dionel årsprøve i fransk, hvil
ket vil sige, at de blev på sko
len i to dage og beskæftigede 
sig med emnet »Tunesien«. 
Næste år blivet stoffet opgiv
et til studentereksamen, så en 
ren fornøjelsestur har det ik
ke været, og det var jo heller 
ikke meningen.

Rejsen blev arrangeret 
gennem den danske non
profit organisation »Interna
tional Kontakt«, der har haft 
eksperter og rejseledere i Tu
nesien mere end tyve gange. 
En'kontaktperson fra organi
sationen ledsagede eleverne 
under hele opholdet. —

Formålet med turen var 
dels at få talt fransk • Tunesi
en er en tidligere fransk kolo
ni, og børnene begynder at 
lære fransk i 4. klasse ■ dels at 
sætte sig ind i tunesisk leve
vis.

Eleverne blev indkvarteret 
i et forsamlingshus i en lands
by i provinsen Amdoun. 
Landsbyen har ca. 6.000 ind
byggere. De udgør kun seks 
forskellige familier, så der er 
tale om en høj grad af indgift- 
ning!

Mentalitetsforskel
Eleverne fortæller, at man

ge af beboerne aldrig tidligere 
havde været i kontakt med 
europæere. - Da vi ankom, 
stimlede folk sammen, og der 
var altid en kødrand af børn, 
hvor vi gik.

Forsamlingshuset, der var 
fugtigt og uisoleret, blev stil
let gratis til rådighed, fordi 
man simpelthen havde glemt, 
at danskerne skulle komme! 
Det var det første møde med 
en mentalitetsforskel, som 
eleverne skulle komme til at 
mærke en hel del mere til. In
gen af programmerne gik som 
planlagt, hvilket efter »Inter
national Kontakts«s mening 
ikke betyder, at turen er dår
ligt planlagt. Tværtimod er 
det netop et af formålene, at 
der ikke er noget fast prog
ram. På den måde får dan
skerne et mere ægte indtryk 
af, hvordan lokalbefolkningen 
lever, mener organisationen.

Eleverne sov i en stor sal 
og de lavede selv mad. Sidst
nævnte var imidlertid kun 
nødvendigt i begrænset om
fang, da landsbyens beboere 
mildest talt kappedes om at 
invitere »gæsterne« til mid
dag. De troppede simpelthen 
op og forlangte to eller tre 
personer til at komme og spi

se. Selv tilfældige folk på ga
den inviterede danskerne med 
hjem.

— De var beærede over at 
have med os at gøre, og de var 
utrolig venlige og gæstfrie, si
ger eleverne, der er enige om, 
at det ville være et chok for 
tunesierne at komme herop 
og opleve, hvordan vi behand
ler fremmede!

— Vi fik et fantastisk ind
blik i familielivet i landsbyen, 
og rent umiddelbart virker 
det ideelt. Alle er kærlige ved 
hinanden, børnene har re
spekt for forældrene, og sko
lerne fungerer godt, udtaler 
2.X, der dog ikke overså den 
omfattende fattigdom, som 
findes.

— Husene lignede flere ste
der en stald, og indretningen 
var yderst enkel. I mange fa
milier boede og arbejdede fa
deren og eventuelt også en 
søn i udlandet og sendte pen
ge hjem til familien. De kom 
kun hjem en gang hvert eller 
hvert andet år, fortæller ele
verne.

Trods den almindelige fat
tigdom blev de unge danskere 
overdænget med gaver. De 
fortæller blandt andet en hi
storie om en mand, der boede 
i et rum, hvor der ikke var an
det end en seng, et skab og to 
billeder på væggen. Han gav 
billederne, som faktisk var 
det eneste, han ejede, væk!

(Uddrag)
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Landsbylivet gav eleverne et godt indtryk af den udbredte fattigdom i Tunesien. Her ses de imid
lertid på solsiden af det tunesiske samfund, nemlig de velhavendes kvarter i hovedstaden Tunis.

Trods formålet med turen, nemlig at opleve den tunesiske be
folkning på nært hold, fik eleverne også lejlighed til at se på se
værdigheder, som her ved de romerske ruiner nær Tunis.
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Skolens personale

Navn Stilling Fag

JA Jens Andersen adjunkt geografi
SA Steen Andersen adjunkt fysik, matematik
OA Olfert Andreasen lektor fysik, matematik

EB Egon Bennetsen adjunkt biologi, geografi
PB Palle Birkholm lektor historie, samf.fag

AC Bente Aggerbeck Christensen adjunkt latin, dansk, old.

BC Bjarne Sloth Christensen adjunkt samf.fag, historie
G Hennning Galmar rektor religion, old.
PH Per Halsboe-Larsen adjunkt tysk, idræt
HH Hans Jørgen Hansen adjunkt fysik, matematik

LH Liselotte Edler-Hansen adjunkt tysk, engelsk
OH Ole Toft Hansen adjunkt engelsk, dansk

Jo Henning Johannsen adjunkt historie, fransk

JJ Jens Friis Jørgensen lektor matematik

FJ Kaj Fjendbo Jørgensen lektor kemi, fysik, matematik

JK Jens Kampmann adjunkt formning
CN Carsten Nielsen adj unkt musik
OL Kirsten Thomsen Olesen adjunkt historie, rel., old.
On Karen Olsen adjunkt fransk
DP Dunne Pienge lektor dansk, idræt
AS Anne Steensen adjunkt dansk, idræt
St Sten Stenbæk adjunkt engelsk, latin

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

AD Anna-Grethe Dalum skolesekretær
CM Carla Mark skolesekretær
EP
HK

Erik Pedersen
Hans Kristensen

pedel
pedel medhjælper
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1986
Ferieplan

JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
T 1 
0 2
T 3 
F 4
L 5
S 6

F 1
L 2
S 3

M 1 36
T 2 
0 3
T 4
F 5
L 6
S 7

0 1
T 2
F 3
L 4
S 5

L 1
S 2

M 1 49
T 2 
0 3
T 4 
F 5 
L 6 
S 7

M 3 45
T 4 
0 5
T 6
F 7
L 8
S 9

M 4 32
T 5 
0 6
T 7
F 8
L 9
S 10

M 6 41
T 7
0 8
T 9
F 10
L 11
S 12

M 7 28
T 8 
0 9
T 10 
F 11
L 12
S 13

M 8 37
T 9 
0 10
T 11
F 12
L 13
S 14

M 8 50
T 9 
0 10
T 11 
F 12
L 13
S 14

M 10 46
T 11 
0 12
T 13
F 14
L 15
S 16

M 11 33
T 12 
0 13
T 14
F 15
L 16
S 17

M 13 42
T 14 
0 15 
T 16
F 17
L 18
S 19

M 14 29
T 15 
0 16
T 17
F 11
L 19
S 20

M 15 38
T 16 
0 17
T 18
F 19
L 20
S 21

M 15 51
T 16
0 17
T 18
F 19
L 20
S 21

M 18 34
T 19 
0 20 
T 21
F 22
L 23
S 24

M 17 47
T 18 
0 19
T 20 
F 21 
L 22
S 23

M 20 43
T 21 
0 22 
T 23 
F 24
L 25
S 26

M 21 30
T 22 
0 23
T 24
F 25
L 26
S 27

M 22 39
T 23 
0 24
T 25 
F 26
L 27
S 28

M 22 52
T 23 
0 24 
T 25 Juledag
F 26 2 juledag
L 27 
S 28

M 24 48
T 25 
0 26
T 27 
F 28 
t 29
S 30

M 25 35
T 26 
0 27
T 28 
F 29
L 30
S 31

M 27 44
T 28 
0 29
T 30 
F 31

M 28 31
T 29 
0 30
T 31

M 29 40
T 30

M 29
T 30 
0 31

1987
JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI

T 1 Nytår 1
F 2
L 3
S 4

S 1 S 1 Fastelavn 0 1
T 2
F 3
L 4
S 5

F 1
L 2
S 3

M 1 23
T 2
O 3
T 4
F 5 Grundlovsdag
L 6
S 7 Pinsedag

M 2 6
T 3 
0 4
T 5 
F 6
L 7
S 8

M 2 10
T 3
0 4
T 5
F 6
L 7
S 8

M 4 19
T 5 
0 6
T 7
F 8
L 9
S 10

M 5 2
T 6
0 7
T 8
F 9
L 10
S 11

M 6 15
T 7 
0 8
T 9
F 10
L 11
S 12 Palmesøndag

M 8 2. pinsedag 24
T 9
O 10
T 11 Prins Henrik
F 12
L 13
S 14

M 9 7
T 10
0 11
T 12
F 13
L 14
S 15

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

M 11 20
T 12 
0 13
T 14 ’
F 15 Bededag
L 16
S 17

M 12 3
T 13 
0 14
T 15
F 16
L 17
S 18

M 13T 14 16

0 15
T 16 Skærtorsdag

Margrethe II
F 17 Langfredag
L 18
S 19 Piskedag

M 15 25
T 16
O 17
T 18
F 19
L 20
S 21

M 16 8
T 17 
0 18
T 19 
F 20
L 21
S 22

M 16 12
T 17 
0 18
T 19
F 20
L 21
S 22

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

M 19 4
T 20 
0 21
T 22
F 23
L 24
S 25

M 20 2 påskedag 17
T 21 
0 22
T 23
F 24
L 25
S 26

M 22 26
T 23
O 24 Skt Hårs dag
T 25
F 26
L 27
S 28

M 23 9
T 24 
0 25
T 26 
F 27
L 28

M 23 13
T 24 
0 25
T 26
F 27
L 28
S 29

M 25 22
T 26 Kronanns Fredenk
O 27M 26 5

T 27 
0 28
T 29 
F 30
L 31

M 27 18
T 28 
0 29
T 30

F 29
L 30
S 31

M 29 27
T 30

M 30 14
T 31
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fjerritslev avis offset


