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Forord
Medens dette skrives, er vi i færd med at planlægge pro
ceduren for valg af fag i det kommende skoleår. Det vil 
blive afgørende præget af, at gymnasiereformen til den 
tid vil være slået helt igennem. Til sommer tager vi nemlig 
afsked med den sidste årgang efter den gamle ordning.
Reformen har i det hele taget bidraget til at styrke gymna
siets position som et fortræffeligt tilbud til unge næsten 
uanset senere valg af uddannelse. Fagsammensætningen 
er blevet mere fleksibel, der er kommet nye fag og fagom
råder til, og det almene indhold står usvækket.
I undervisningsministeriets debathæfte om kvalitet i un
dervisningen skriver Privatbankens cheføkonom Anne E. 
Jensen således:

Egentlig har jeg altid haft svært ved at forstå, hvorfor 
humanistiske fag ikke regnes som nyttige. Selv er
hvervsfolk har skam god brug for kendskab til littera
tur, sprogkundskab, kulturhistorie - eller for den sags 
skyld fysik, der for mig at se repræsenterer den mest 
subtile filosofiske tænkning.
Når man skal etablere internationale kontakter, er det 
ofte nok så væsentligt at have en sikker baggrund i en 
fælles kulturel arv som at vide detaljerne i opgørelsen 
af betalingsbalancens kapitalposter.

Disse betragtninger kan jeg helt tilslutte mig, og jeg kan 
kun anbefale flere unge at søge gymnasiet. De, der allere
de harvalgt denne uddannelse, vil jeg gratulere.

Henning Galmar
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Fjer r i tsl ev Gymnasium 1979-89
Skolens 10 årsdag blev markeret i ugen omkring den 16. september 
1989. fordi skolen blev officielt indviet på denne dato. Undervisningen 
startede i august 1979, men først to år senere kunne vi tage vore egne 
bygninger i brug.
Begivenheden blev markeret efter alle kunstens regler. Der blev afholdt 
en veritabel festuge, hvor vi tre dage i træk havde fællestimearrange
menter, på den fjerde dag kreativ dag og om fredagen en officiel marke
ring med indbudte gæster. Ugen sluttede med en fest for tidligere lærere 
og elever og alle skolens ansatte og elever samt disses forældre.
Om fællestimerne kan der læses andetsteds i hæftet. Her skal imidlertid 
fastholdes nogle ting fra den uge, som af mange betragtes som den 
bedste skolen har oplevet.
Den kreative dag gav mulighed for, at eleverne kunne arbejde sammen 
på tværs af klasser og årgange med emner, som kun i beskeden grad 
indgår i den daglige undervisning. Resultatet var overvældende, og 
mange af produkterne prydede skolen under de to følgende dages fest
ligheder. Som igangsætter ved rumudsmykningen medvirkede kunst
neren Bent Hagedorn-Olsen. Aktiviteterne styredes i øvrigt af Carsten 
Sørensen. Foruden elevernes produkter udstilledes en række oliemaleri
er af Pia Birkholm og adskillige bronzeskulpturer af Kirsten Dufour.
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Fredag den 15. september holdtes der udvidet morgensamling med 
indbudte gæster: Repræsentanter fra amt, kommune og afleverende 
skoler tillige med leverandører, forretningsforbindelser, venner af skolen 
og skole-hjem samråd. Formiddagen rummede en række fællessange, 
elevbidrag og officielle taler og gaveoverrækkelse. Som sidste punkt 
afsløreres en bronzeskulptur af Kirsten Dufour. Herefter var der et trakte
ment for de indbudte gæster (flot og festligt produceret af Karen Olsen 
og nogle elever) samt kagemand og sodavand til eleverne. Om eftermid
dagen holdt vi åbent hus, hvor mange benyttede lejligheden til at besø
ge en række udstillinger om skolens historie, elevers studieture til udlan
det og spændende undervisningsmateriel i de naturvidenskabelige fag 
m.m.
Lørdag den 16. september løb gigantfesten af stabelen. 600 havde 
tilmeldt sig til aftenen. Et festudvalg havde med mange møder, stor 
fantasi og næsten uudtømmelig energi gennemtænkt, arrangeret og

5



ordnet alt. Det hele klappede. Aftenen indledtes med en drink i fælles
området. Herfra sendte aftenens myndige toastmaster Per Halsboe gæ
sterne over i hallen i hold. Der overtog Palle Birkholm ledelsen af 
bespisningen, som foregik i et imponerende tempo. Og maden var 
prima. Kirsten Olesen forestod serveringen af den særlige FG-isdessert. 
De. der oplevede den, vil sent glemme transporten af portionerne ud ad 
bogdepotets vindue og derfra næsten i stafetløb ind til bordene.
Aftenens underholdning bestod i sange skrevet til lejligheden (Sten 
Stenbæk og Jes Reiner Pedersen), musikalske indslag ved gamle elever 
(Susanne Ogstrup og Jon Gitz-Johansen på fløjte og guitar) og sammen-
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spilsgruppe bestående af gamle elever (Birgitte Dalum, Thomas Jørgen
sen og Jørgen Bjerregaard) med Jens Andersen som »støttepædagog«. 
Der var desuden fællesoptræden af alle skolens lærerinder(l) og et 
festligt kig ind i fremtiden, hvor tidligere lektor ved FG Sloth Christensen 
i sit livs aftenstund tænkte tilbage. Hertil kom et par taler, bl.a. fortalte 
rektor om. hvordan han lærte at elske Fjerritslev. Efter middagen var der 
dans i fællesområdet til kl. 2. I orkestrets pauser betjente Palle Nielsen 
sit diskotek. Det blev en forrygende fest, som sent vil blive glemt.
Det er ikke muligt at nævne alle, som bidrog til den vellykkede uge. Men 
alle skal de have stor tak for deres indsats.
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Fællestimer i 1989

Tredje time er netop forbi, klokken er 10.40, og alle på skolen samles i 
fællesområdet, for i dag er ikke en ganske almindelig skoledag: i dag er 
der fællestime. Sådanne dage bliver der altid set frem til, hvadenten det 
nu er musik, samfundsdebat eller almindelig underholdning, der er på 
programmet. Kendte folk fra hele landet (og undertiden udlandet) kom
mer til Fjerritslev Gymnasium og skaber de oplevelser, der er samtale
emne i lange tider derefter.
Også 1989 stod i fællestimernes tegn med et opbud af musik, under
holdning og debat, der sent vil blive glemt.
I foråret 89 havde Fjerritslev Gymnasium besøg af en engelsk duo, der, 
godt garneret med ægte britisk humor og godt hjulpet på vej af et 
omfattende lydanlæg, præsenterede rockmusikkens historie fra den 
spæde fødsel til ud i fremtiden, hvor de gav et bud på, hvorledes rocken 
ville lyde i 90'erne. Vi genoplevede udødelige navne som Bill Haley, 
Bob Dylan. Elvis Presley, Jimmi Hendrix, Bruce Springsteen, Diana 
Ross, The Beatles og en mindre kendt, men ikke mindre underholdende, 
punkgruppe af tvivlsom oprindelse.
De klassisk interesserede blev nu heller ikke snydt. I sensommeren 
berettede Mogens Dalsgaard om det at være koncertpianist, og på sko
lens flygel gav han den på alle tangenter med Edvard Griegs »Bryllups
dag på Trollhaugen«, Beethovens »Für Elise«, Chopins vals op. 63 nr. 2, 
»Regndråbepræludiet« og hans Polonaise i As-dur. En koncert som selv 
det ikke-klassiske publikum fik noget ud af.
Som et flot punktum for det musikalske indslag i årets fællestimer havde 
gymnasiet besøg af Danmarks Radios Pigekor, der under ledelse af Tage 
Mortensen opførte polulære sange fra kendte musicals af bl.a. Andrew 
Lloyd Webber, danske sange og enkelte numre fra de internationale 
hitlister, med akkompagnement af Carsten Christensens kvartet.
Sensommerens fællestimer var ikke kun decideret til musikken. Skue
spilleren Erik Mørk var på programmet, og han fortryllede publikum 
med oplæsning af mere eller mindre kendte H.C. Andersen-eventyr. Der 
er vel ingen, som ikke kender eventyret »Nattergalen«, men hvor mange 
kender »Hjertesorg«? Det gør vi på Fjerritslev Gymnasium i hvert tilfæl
de nu. Foruden »Nattergalen« og »Hjertesorg« fik vi også nærmere 
kendskab til »Elverhøj«, og Erik Mørks fremførelse af det eventyr efterlod 
ikke et øje tørt.
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Fællestimer med aktuelle debatemner udeblev heller ikke. Sygeple- 
jer(ske) Lars Bo Bülow, der dagligt har med AIDS-patienter at gøre, 
besøgte Fjerritslev Gymnasium netop med det formål at oplyse om 
AIDS. Med humoristiske indslag, uden på noget tidspunkt at virke plat, 
berørte han emner som prævention og forebyggelse, smitteveje og 
symptomer og aflivede de sidste stædige tegn på fordomme, der skulle 
være omkring den uheldssvangre sygdom. Selvfølgelig kom også emnet 
»homoseksuelle« op at vende, og Lars Bo Bülow fortalte om, hvordan 
næsten alle drenge i puberteten ville gå ind i en periode med tvivl om 
deres seksuelle rolle. Han brugte sin egen barndom som eksempel, og 
efter et stykke tid gik det langsomt op for os, at manden selv var 
homoseksuel, hvilket afstedkom en almen overraskelse, der igen fik os 
til at overveje, hvor fordomsfri vi i grunden var.
Et andet men ikke mindre aktuelt debatemne var genstand for journalist 
og forfatter Ulla Dahlerups fællestime om nyreligiøsitet. De store kendte 
sekter blev taget op til debat, Moonbevægelsen og Scientology samt en 
række af de mindre kendte, deriblandt heksekult- og satandyrkelse. 
Gennem sin årelange og undertiden farlige research havde Ulla Dahle-
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rup et indgående kendskab til sekternes metoder til bl.a. at pumpe folk 
for penge og hjernevaske dem ved at fratage dem deres identitet. Lutter 
alvor var der nu ikke: Efter at have fortalt om sit kendskab til heksekulten 
opfordrede Ulla Dahlerup frivillige til at deltage i et skummelt ritual, der, 
hvad deltagerne først fik at vide til sidst, egentlig burde ende med 
gedigen gruppesex. Alt i alt en morsom, foruroligende men ikke mindst 
lærerig oplevelse.
Når man ser tilbage på fællestimerne i 1989, ser man altså et godt 
indslag i dagligdagen.

Jakob Thorsdal 3a
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Hverdagsklip
Morgenen er kort. Jeg står sent op, men når alt alligevel. Jeg glæder mig 
til at komme i skole, men er ret træt. Busturen er skøn, så slapper man 
af.
Frikvartererne og vennerne er bare supergode. De får dagen til at gå 
hurtigere. Timerne er gennemgående gode, men det kommer vel an på, 
hvilke fag man bedst kan li’.
Turen i bussen hjem er dejlig. Så er man udkørt og nyder at skulle hjem. 
Enten tager man på arbejde direkte efter skole, eller osse tager man 
hjem og på aftenskole derefter. Lektierne bliver lavet, når man »tager« 
sig tid til det.

Dårligt
1. Flere lektier - non fritid.
2. Det er blevet dyrt - meget dårligt.
3. Mange timer.
4. Vi burde være lidt mere udendørs - inde i 7 timer.
5. Lærere kan være stride.

Kl. 7.00, vækkeuret bipper. Man tænker: »Det kan ikke passe, at jeg 
allerede har sovet 8 timer«. Man ligger et par minutter og tænker på 
den... naturfagstime, der står for. Kort og godt: »Øv!«
Kl. 12.00: »Åh, hvor er det lækkert; jeg har madpakke med i dag.« Man 
går ud i fællesområdet og sætter sig med sin mad. Fed musik, og det 
hele kører bare.
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Kl. 20.00 til 21-stykker: »Hurra, nu er jeg færdig. Har mor ikke lige bagt 
kage?« Der er vist en god film i fjernsynet. Man drøner ud i stuen og 
tænder for kassen.

Gode ting
Samvær (kammerater).
Dejlige omgivelser.
Frit opbygget.
Meget op til en selv.

Dårlige ting 
Transport (kluntet).

Morgen:
At vågne op til endnu en kamp.
At kæmpe sig ud af sengens varme.
At føle nådens lettelse ved tanken om en dansktime over middag.
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At føle maven snøre sig sam
men ved tanken om latin, 
som man har glemt at læse.

Middag:
At falde sammen i trance til 
en halv times fede rytmer.
At føle lettelsens glæde ved 
tanken om timerne, der en
delig er forbi.
At spise.
At tale.
At læse de sidste lektier.
At kæmpe sig videre.

Efter middag:
At føle rastløshed.
At mærke lektiernes onde 
blikke i nakken.
At kæmpe.
At føle virkningen i den onde 
cirkel.
At kæmpe.
At sove.

Gode ting
Bacchus fest.
Morgensamling (elevunder
holdning).
Arbejdsro i biblioteket. 
Gode omgivelser.
Gode kammerater.

Dårlige ting
For meget bruger-betaling.

Det er rart at møde tidligt, 
bare sidde og se på, at de 
andre efterhånden møder 
op; der kom en god ven, 
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man siger godmorgen og snakker lidt, og efterhånden summer aulaen af 
stemmer, og man har langsomt vænnet sig til skoledagen.

Skoledagen på godt og ondt:
Morsom morgensamling.
Kedelig latintime.
Dansktime med spændende diskussion.
Aktiv gymnastiktime.
God musik og snak i middagspausen.

Og så endelig - en lille melodi lyder, og man siger farvel, ønsker hinan
den en god dag eller week-end; endelig fri.
Man sover også godt, når man først er kommet på langs.
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Hvor kommer eleverne fra?
Afleverende skole
Fjerritslev Skole .............................................................................. 83 elever
Brovst Skole .................................................................................... 50 -
Skovsgårdskolen............................................................................ 36 -
Vedsted Friskole.............................................................................. 5
Åbyskolen ........................................................................................ 8
Vedsted Centralskole..................................................................... 4
Løgstør Skole................................................................................... 36 -
Bakkeskolen.................................................................................... 6
Ranum Skole................................................................................... 5
Farstrup Centralskole..................................................................... 1
Mørkhøj Skole................................................................................. 1 -
Nordsjællands Grundskole og Gymnasium ............................... 1
Baptisternes Efterskole................................................................... 3
Biologiefterskolen .......................................................................... 1
Bjerget Efterskole........................................................................... 3
Eriksminde Efterskole .................................................................... 2
Halvorsminde Efterskole............................................................... 2
Han Herreds Ungdomsskole ......................................................... 1
Horne Ungdomsskole .................................................................... 1 -
Ingstrup Efterskole.......................................................................... 1
Mellerup Efterskole......................................................................... 1
Pinsevækkelsens Efterskole .......................................................... 1
Rebild Efterskole............................................................................ 1
Skyum Idrætsefterskole................................................................. 1
Thylands Ungdomsskole ............................................................... 1
Åbybro Ungdomsskole.................................................................... 3 -
I alt...................................................................................................... 258 elever

Hjemkommune
Fjerritslev.......................................................................................... 95 elever
Brovst............................................................................................... 95
Åbybro.............................................................................................. 16
Løgstør.............................................................................................. 51
Nibe................................................................................................... 1
I alt...................................................................................................... 258 elever
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Ekskursioner og studierejser

3xN ekskursion til Tinnet Krat 3.-8. september

Gudenåens og Skjern Å’s kilder blev grundigt undersøgt på denne studi
etur. Det viste sig at være et par smukke eksempler på uforurenede 
ferskvands biotoper, rart at se i vore dage, hvor næsten alt drejer sig om 
forurening. Derudover blev Rørbæk Sø og den eventyrlige Slåen Sø 
grundigt efterset. Rørbæk Sø blev af 3xN bedømt til at være noget 
eutrofieret, hvorimod Slåen Sø beundredes som det lysende eksempel 
på en smuk klarvandet sø. I øvrigt havde alle på turen det rart, og det 
gjorde ikke spor, at der i det lejede hus var indendørs svømmebassin til 
behagelig afbenyttelse om aftenen.

Elsebeth Abildgaard

3xyN’s bioekskursion til Tranum
11.-15. september
På en uforglemmelig sensommermorgen, hvor solens endnu matte strå
ler funklede på de fine dugbelagte spindelvæv, og hvor lærkens lystige 
triller hørtes over det vågnende land, da mødtes en flok søvnige og dog 
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opstemte elever med lærer Egon Bennetsen på lejrskolen »Hanbohus«. 
Her, mindst 8 km fra Tranum, langt fra lov og ret, skulle vi tilbringe de 
næste 5 dage med at undersøge naturen med dens økologiske sammen
hænge og mysterier, som vi jo selv er en del af.
Hovedformålet med en sådan tur var at indføre os i det biologiske 
feltarbejdes arbejdsmetoder, /i afprøver teorier fra lærebøgerne i prak
sis, og vi finder ud af, at grundlaget for det, der står i bøgerne, måske er 
mange og besværlige feltundersøgelser foretaget over lange tidsrum.
Mere konkret blev feltarbejdet grebet an således, at vi var opdelt i 4 
grupper, som hver især hjemmefra havde funder ud af, hvad der skulle 
undersøges og hvilke hypoteser, der skulle efterprøves. Et hold satte sig 
f.eks. til at beskrive to forskellige damme for alt, hvad der kunne beskri
ves. De bestemte dyrene i søen, planterne i søen og alle de fysisk-kemi- 
ske faktorer, som kunne tænkes at have indvirkning på disse. Det være 
sig vandets temperatur, vandets surhedsgrad, vandets kuldioxidindhold 
og vandets iltindhold. En anden gruppe beskæftigede sig med bestem-
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melse af forskellige dyre- og plante-populationer, og de to sidste grup
per lavede sammenlignende undersøgelser af vegetationen og visse 
fysiske faktorer i henholdsvis en skov og på det åbne land.
Alle disse undersøgelser og resultater skulle efter hjemkomsten bearbej
des og udmunde i en fyldig rapport.
En anden god grund til at afsætte 5 dage til en sådan tur er det sociale 
samvær, som både gør, at vi lærer hinanden bedre at kende, og som 
betyder, at vi bagefter i det daglige arbejde på skolen kommer til at 
fungere bedre sammen som gruppe. Vi bliver dermed lettere at undervi
se, hvilket både betyder, at vi når at gennemgå mere stof, og at vi er 
mere behagelige at omgås for lektorerne og adjunkterne...
Når vi ikke sled i det ude i felten eller bearbejdede vores indsamlede 
materialer, spiste, drak og hyggede vi os gevaldigt. Mavlavningen stod 
de forskellige hold for på skift, hvilket resulterede i middagsretter stræk
kende sig fra det næsten fremragede til det mere eller mindre bizarre... 
Stærke drikke var der ikke meget af, det meste bestod af cola, kaffe og 
mælk, dog blev der plads til en enkelt fyraftensbajer i ny og næ.
Aftenerne tilbragte vi for det meste sammen i opholdsstuen, hvor spil 
som Tænkebox, Majer og Trivial Pursuit var meget benyttede. En af 
aftenerne var vi dog næsten alle sammen klistrede til det medbragte 
fjernsyn, hvor vi så Danmark spille uafgjort mod Holland i en herlig 
fodboldlandskamp.
En sen aften var vi også ude at høre kronhjortens parringsbrøl. Det var 
en utrolig oplevelse at høre disse Danmarks største landpattedyrs brølen 
midt i den stille, mørke og stjerneklare nat.
Alt i alt må det siges, at vi havde 5 gode og lærerige dage, men da vi 
fredag eftermiddag, mætte af oplevelser drog hjemad, var vi nok alle 
glade for, at vi skulle sove i vore egne senge igen.

Mads og Roar

2y på ekskursion i København
Som led i en udveksling mellem Fjerritslev Gymnasium og Falkonérgår- 
dens Gymnasium i København har 2y sammen med deres fysiklærer Kaj 
Fjendbo Jørgensen og dansklærer Anne Steensen foretaget en ekskur
sion til København i dagene op til efterårsferien 1989.
En klasse fra Københavnergymnasiet var i maj 1989 i Fjerritslev, hvor 
eleverne var indkvarteret hos den daværende ly på FG. Nu udbyggede 
2y bekendtskabet ved at bo privat i København og opleve dagligdagen 
på et københavnsk gymnasium. Eleverne deltog i nogle 2.g timer og i en 
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morgensamling. Desuden dystede gæsterne med deres værter i forskelli
ge boldspil og hyggede sig bagefter sammen under mere selskabelige 
former på skolen.
Endvidere benyttedes lejligheden til at opfylde elevernes ønske om at 
opleve hverdagen på en højere læreanstalt, idet klassen tilbragte en dag 
på Polyteknisk Læreanstalt. Der blev også tid til en byvandring i det 
gamle København forbi Universitetet, Domkirken, henover de kendte 
pladser til Nationalmuseets Klunkehjem og Christiansborg med Folke
tinget i funktion. I det gode vejr besteg man Vor Frelsers kirkes snoede 
spir og så byen lidt fra oven, inden man steg ned til det mere jordnære 
Christiania ved tårnets fod. Herfra vandrede man gennem Strøgets 
menneskemylder til modpolen, 80’ernes flunkende »Ny Scala«.
En aften var vi i teatret for at se og høre Sebastians musical »Skatteøen«. 
Eleverne blev hentet af deres københavnske værter og ført rundt i byens 
natteliv, som i høj grad var præget af rød-hvide roligans efter sejren 
samme aften over Rumænien.
Jo, 2y nåede skam en del på de dage. KajFjendbo Jørgensen

og Anne Steensen

»Paris, det nittende århundredes hovedstad«
Sådan hedder en artikel, der handler om det moderne storbylivs udvik
ling og storbyarkitekturens sammenhæng med litteratur og malerkunst.
Da 2a havde givet udtryk for rejselyst, og det tidsmæssigt faldt sammen 
med, at vi skulle arbejde med 1800-tallet i dansk, gav rejsens mål 
således næsten sig selv. Tidspunktet blev sat til 13.-18. marts, og så 
kunne forberedelserne begynde.
Vi kastede os over fransk romantik og naturalisme, følte dybt med 
Hugos pukkelryggede klokker, stavede os møjsommeligt gennem et par 
digte af Baudelaire for bagefter nærmest at flyve gennem en 400 sider 
lang roman af Zola (fra Magnaprintserien). Så var der Pariserkommunen 
hos Drachmann og boulevardmylderet hos Herman Bang, det sidste 
tilmed i impressionistisk stil. Og hvor kan man studere impressionisme 
om ikke i Paris? Efter en gennemgang af Monet, Renoir, van Gogh m.fl., 
en hurtig repetition af barokhaven og en lige så hurtig indføring i by
planlægning fra Cæsar til Mitterand, var vi klar til afrejse.
Det meste af det, vi havde læst om, fik vi at se: Versailles’ parker (for 
man må jo også vandre helt ud i Marie Antoinettes landsby i den 
romantiske have - selv om nogle troede, de kunne flyve), boulevarder
ne, passagerne fra slutningen af 1800-tallet og deres moderne afløsere:
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stormagasinerne. Men først og fremmest malerierne, impressionisternes 
på museet i den tidligere Orsaybanegård og de nyere øverst oppe i 
Centre Pompidou.
Der var også noget, vi ikke så: Louvre var lukket, fordi indgangen skulle 
flyttes til den nye glaspyramide midt på gårdspladsen. Måske var det en
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skam. Men i hvert fald var der ingen erindringer om ivrigt fotograferende 
japanere foran Venus fra Milo, der kunne forstyrre vores fantasi, da vi 
senere læste Sophus Clausens digt om, hvordan verden blev dyb og 
assyrisk og vis på Louvre.
Klokkeren fra Notre-Dame så vi heller ikke. Men efter en hård opstigning 
til toppen af det ene kirketårn (der var i det hele taget mange trapper på 
den tur) kunne vi klappe de uhyggelige gargouilles på hovedet. Og så 
dagens bemærkning på vejen ned: »Sig mig, er det her i virkeligheden 
ikke en studierejse i idræt?«
Men nej, dansk er mange ting: I den nyeste undervisningsvejledning står 
der endda noget om at studere en ret stegte sild. Men 2a hører til den 
sidste årgang før gymnasiereformen og følte sig ikke forpligtet til at nøjes 
med stegte sild, når restauranterne bød på alt fra blæksprutter til rød bøf 
tilberedt på fransk, græsk, vietnamesisk eller italiensk. Og det med at 
vælge bliver jo ikke mindre spændende af at spisekortene er skrevet på 
udenlandsk.
Og hvad så med det vilde natteliv? Tja, ikke engang Ibsens pastor 
Manders ville have være forarget.

Peter Wemmelund
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3aNs Londontur 5.-11. september

Ingen studietur uden grundige forberedelser!
Det, der i dag er 3aN, havde i 2g læst tekster om klassebevidsthed: for- 
og nutidens England, den britiske imperialisme, Thatcher-periodens 
England og det britiske skolesystem før og nu. Nu læser vi Macbeth - 
den elisabethanske periode er i fokus. Hvad kunne altså være mere 
naturligt end at drage til Imperiets navle og se nærmere på emnerne?
Efter at have bragt udlængslen i top ved hjælp af en Morten Korch-film, 
tog vi til Aalborg for der at møde vores engelsklærer nr. 3, Kirsten 
Wandel.
Og så tog vi til London.
Vi holdt vores indtog på Liverpool Street Station og drog direkte til vort 
hotel, der lå ca. 500 m nord for Hyde Park. Ud over forskellige turistat
traktioner (såsom Tower, St. Paul’s Cathedral, Madame Tussaud’s og 
Tale Gallery) så vi i dagene, der fulgte: Kostskolen Harrow Boy’s Scho
ol, hvor en plads koster den nette sum af omkring 100.000 kr. om året. 
National Portrait Gallery, hvor vores guide, Mrs. Conatty, viste os bille
der fra den elisabethanske periode, og sammenlignede dem med regent
portrætter fra forskellige senere perioder (hvilket central-Londons vild
nis afskar en af disciplene fra at opleve). Hampton Court Palace, Henrik
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VIIls slot af Versailles-format, hvor Mrs. Conatty også viste os rundt. 
Måske kunne hun lide os?
London Docklands (Thatcher periodens vartegn, et enormt beboelses- 
og forretningskvarter i Londons gamle østdokker), og moderne britisk 
teater - bl.a. en fuldstændig storslået musical, Les Miserables - De 
elendige - diverse fringe theatre forestillinger, bl.a. et improvisations
show, som en anden discipel, grundet en famøs flagermus, der hærgede 
byen, gik glip af. Og alle blev fanget i Londons butiksvirvar, nogle dog 
mere end andre, atter andre mere endnu.
Turen var derudover præget af uhæmmet Bounty-æderi (mindst 10 om 
dagen pro persona, mente nogle), konsumering af udefinerbare mæng
der af Coca Cola og overdrevet køb af parfume, plader og bøger.
Efter 4 dages histovre var alle præget af almen hjemlængsel (og akut 
pengemangel). Nogle længtes dog mest efter den danske mad. Alt i alt 
må det siges, at det har været en studietur, der var langt over middel 
(hvad det så end er).

3aN/KW

2y i Firenze marts 1989
Firenze er overvældende. Hvor man end vender sig, er der kunst og 
arkitektur i verdensklasse. Her færdedes Leonardo da Vinci, Michelan
gelo, Rafael, Fra Angelico og Botticelli, Dante og Boccaccio, Galilei, 
Giotto, Machiavelli og senere Rossini. Her blev det moderne bogholde
risystem og bankvæsen udviklet, her blev perspektivet genopdaget og 
renaissancen skabt.
Medicierne, der herskede i Firenze i byens storhedstid, brugte så kolos
salt mange penge på kunst, at vores snollede »Statens Kunstfond« er helt 
til grin. Resultatet er også derefter (begge steder) og får tænkende 
mennesker til at længes efter oplyst enevælde.
Flere hundrede mennesker bliver hvert år indlagt med hvad der kaldes 
Firenzesyndromet. Det er et kulturchok. Særligt følsomme mennesker, 
der bruger hele dagen på at se kunst, bryder sammen over oplevelserne. 
Da vi også brugte tid til andet end kunst og måske ej heller er så 
følsomme - klarede vi os. Bl.a. tog vi på nogle rejser i omegnen. Til 
tårnbyen San Gimignano, til middelalderbyen Siena, og vi kravlede op i 
Pisa’s skæve tårn - samme dag, som kirketårnet væltede i en anden 
toscansk by!!! Eleverne syntes nok, at vi så lovligt mange kirker, ellers

23



tror jeg, at vi alle havde en spændende tur. Men man bliver aldrig færdig 
med Firenze.

Palle Birkholm

Studietur til Berlin december 1989

Grundet berlinmurens fald lykkedes det os i løbet af en uge at stable en 
tur til Berlin på benene, så vi torsdag den 30. november kunne tage af 
sted.
Bussen afgik klokken 12.00 mod Aalborg, hvorfra vi tog toget til Køben
havns Hovedbanegård. Her indtraf turens første chok, da vi trådte ind i 
det østtyske tog. Her var iskoldt, og lugten var ikke særlig god!! Færgen 
fra Gedser sejlede klokken ca. 00.30, og timerne ombord blev tilbragt i 
chaufførsalonen. Det viste sig så, da vi igen var på vej med tog, at vi 
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faktisk manglede én... Efter en del søgen samt råben og skrigen fandt vi 
ham dog, og vi nåede fredag morgen alle til Vestberlin. Efter indkvarte
ring på vores hotel (som i øvrigt var udmærket), startede dagens gåtur 
mod en af grænseovergangene til Østberlin »Checkpoint Charlie«. Her
efter fortsatte turen videre rundt langs muren, der mange steder var 
temmelig »usammenhængende«. Adskillige prøvede at vælte den, og 
det lykkedes dog også for de fleste at få bare et lille stykke med hjem i 
lommen. Vi fortsatte så med at se rigsdagsbygningen, der rummede en 
flot udstilling over Tysklands historie. Efter besøget var alle MEGET 
trætte, så vi tog bussen ind til Kurfürstendamm - Berlins udstillingsvin
due - og resten af aftenen var derefter fri... Nogle tog ud og så på Berlins 
natteliv, mens andre blev hjemme, hvor de sov eller hyggede sig.
På trods af mange trætte hoveder startede lørdag morgen med en tur til 
Østberlin, som alle var meget spændte på at se. Turen dertil foregik i 
U-BAHN, og »på den anden side« måtte vi igen igennem grænsekontrol. 
Her skulle vi veksle 25 DM til østmark og samtidig købe et visum. 
Omsider stod vi der så, og de fleste var en lille smule overraskede over 
byen; den var jo egentlig temmelig flot. Vi gik så lidt rundt i gaderne, 
hvor vi blandt andet så fjernsynstårnet (Europas højeste), domkirken og 
Pergamon museet, der præsenterede os for en komplet udstilling af det 
gamle Grækenland. Resten af tiden skulle vi så prøve, hvor svært det 
nogen steder er at få brugt sine penge. Det lykkedes da omsider, idet de 
fleste gik til apfelsaft og campingudstyr!! På trods af mange anstrengel
ser om dagen, lykkedes det os igen at komme i byen om aftenen, hvor vi 
nu endelig var i stand til at finde rundt.
Søndag morgen skulle der så pakkes, og klokken 10 kørte vi, efter at 
have anbragt vores bagage på banegården, ud til Kreuzberg - Berlins 
arbejderkvarter. Efter bare nogle få kilometer var alt her totalt anderle
des, det var Berlins bagside... Overalt flød affald mellem de grå og 
faldefærdige huse, selv gaderne var grimme og beskidte!! Resten af 
dagen tilbragte vi i små grupper omkring Kurfürstendamm, men klokken 
22.00 skulle turen igen gå mod Danmark.
Turen gik godt og roligt hele vejen, da alle var mere eller mindre 
udkørte.
Mandag eftermiddag stod vi på Aalborgs Banegård igen og var alle kede 
af at måtte sige farvel.
Dette var lidt om vores Berlinerfærd, og efter hjemkomsten har vi alle 
kunnet tilslutte os dette: »TUREN VAR FREMRAGENDE OG TÆSKE- 
BILLIG«... (citat PH).

2yz (fysk) og Per Halsboe

25



Nye fag og faglig fornyelse

Datalogi

Datalogi er læren om data (informationer), deres struktur og om, hvor
dan man kan bearbejde data med henblik på at få nye data (informatio
ner). Bearbejdningen af dataerne skal selvfølgelig foregå ved hjælp af 
datamaskiner.
Undervisningen i datalogi omfatter følgende emner:
1. Problembeskrivelse og formalisering.
2. Programmering.
3. Datamatens struktur.
4. Programmer og sprog.
5. Valgfrit emne.
I datalogi vil der indgå meget praktisk og kreativt arbejde ved datama
skinerne.
Emne 1 kan behandles ved, at man f.eks. konstruerer et ekspertsystem 
(»kunstig intelligens«) inden for et bestemt område. Man vil lære at 
anvende et færdigt edb-værktøj til udviklingen af systemet. 1 denne 
udviklingsproces skal man være kreativ og kunne strukturere og formali
sere sine ideer.
Programmering har altid spillet en central rolle inden for datalogi. Det er 
nødvendigt at kunne programmere, hvis man vil lave nye edb-systemer.
I emne 2 lærer man rent praktisk, hvordan man programmerer en 
datamaskine. Der vil blive anvendt et højere programmeringssprog 
(f.eks. Pascal, som er mere avanceret end Comal 80). Man vil nå så 
langt, at man kan lave et mindre edb-system.
1 emnet datamatens struktur løftes sløret for, hvorledes en datamaskine i 
princippet fungerer. Det er ikke tanken, at det rent fysiske skal behand
les, men de logiske strukturer i maskinen belyses. F.eks. skal man lære 
om operativsystemer, maskinkode, symbolsk maskinkode og samspil 
mellem programmet og data.
1 emne 4 ser man på, hvorledes et programmeringssprog kan opbygges, 
således at en datamaskine kan oversætte et program skrevet i sproget til 
noget, som datamaskinen kan fortolke. Man skal også lære om de 
begrænsninger, som en maskine har. Kan f.eks. en datamaskine bruges 
til at forstå naturligt sprog?
1 årets løb afleveres et mindre antal opgaver og projekter. Nogle af dem 
vil være gruppearbejde. Jens Friis Jørgensen
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Geografi

I forbindelse med de politiske forhandlinger om gymnasiereformen var 
der meget længe usikkerhed om geografis placering i den nye struktur. 
Resultatet blev, at geografi fik status som fællesfag i 2.g med 3 ugentlige 
timer, samtidig med at der åbnes mulighed for, at eleverne kan vælge 
faget på mellemniveau i 3.g med 4 ugentlige timer.
Kerneområdet i faget udgøres af samspillet mellem natur og samfund, 
således som det f.eks. kommer til udtryk i produktionsprocessen. Indret
ningen af produktionsprocessen har betydning for, hvilke dele af natu
ren (stoffer og processer), der udnyttes på et givet tidspunkt, og påvirker 
ligeledes befolkningens levevilkår. Der er enorm variation i samspillet 
mellem natur og samfund afhængig af tid og sted. Lige fra samleres og 
jægeres umiddelbare og direkte udnyttelse af naturligt forekommende 
planter og dyr i et område til vort eget samfunds højteknologiske og 
stærkt formidlede naturudnyttelse. Denne sidstnævnte form indebærer 
tillige en globalisering eller internationalisering af produktionen. En 
såkaldt dansk produceret vare indeholder jo ofte halvfabrikata eller 
komponenter fra mange forskellige lande. Endvidere: Når vi går i Brug
sen og køber kaffe, er vi sidste led i en kæde, der måske starter i en 
brasiliansk kaffeplantage. Men levevilkårene i de to ender af kæden er 
sikkert ikke sammenlignelige! Der skal således sikres såvel et lokalt som 
globalt perspektiv i undervisningen.
I takt med at stof- og energiudvekslingen mellem samfundet og naturen 
vokser stærkt, trænger spørgsmålet om miljømæssige konsekvenser sig 
på. Af globale miljømæssige problemer kan nævnes ozonlagets forsvin
den og den øgede drivhuseffekt. Lokalt har vedtagelsen af vandmiljø
planen skabt megen debat.
I forløbet vælges der 3-5 emner, som for mellemniveaufagets vedkom
mende skal dække følgende områder:
1. Geologiske ressourcer og deres udnyttelse.
2. Produktion, teknologi og miljø.
3. Verdenshandel og udviklingsanalyse.
4. Kulturlandskab og fysisk planlægning.
Mange ser med glæde på geologiens opprioritering i gymnasial sam
menhæng. Der bliver dog næppe tale om den engang så kendte »skær
velære«, idet hovedvægten skal lægges på de geologiske ressourcers 
dannelse samt de økonomiske og miljømæssige konsekvenser af deres 
udvinding og anvendelse.
Emnerne behandles gennem anvendelse og diskussion af geografiske 

27



målemetoder og teorier, f.eks. kræver forståelse af jordskælvs forekomst 
indsigt i den pladetektoniske model.
Virksomhedsbesøg, ekskursioner o.lign, vil udgøre et naturligt led i un
dervisningen.
Indsamling af data og skriftligt arbejde skal sikre opøvelse i fagets meto
der og styrke elevernes selvstændige arbejde.
De fleste elever, der har valgt geografi på mellemniveau, følger derudo
ver undervisningen i enten biologi eller samfundsfag på højt niveau, 
hvilket åbner mulighed for tværfagligt samarbejde.
Alt i alt skal undervisningen i geografi munde ud i, at »eleverne på 
grundlag af viden og indsigt (videre)udvikler evnen til selvstændig og 
nuanceret stillingtagen til danske og internationale miljø- og samfunds
forhold«.

Jens Andersen

Teknikfag i gymmnasiet
Ved gymnasiereformen kom en del nye valgfag, bl.a. teknikfag. Det blev 
af undervisningsministeren påpeget, at meningen med faget var »at gøre 
teknikervejen synlig i gymnasiet«.
Faget tilgodeser de elever, hvis kreativitet går i praktisk-teknisk retning. 
Ligesom formning og musik er »åndehuller« i en ellers teoretisk indstillet 
skoleform. Man kan tænke på eleven, der har en interesse i computer
teknik og elektronik eller en der måske har fået en »iværksætter-idé« til 
en eller anden industriel produktion måske inden for bageribranchen 
eller kosmetik.
Man vil formodentlig til dette forundret spørge, om gymnasiet har facili
teter, værksteder, materialer o.s.v. til sådanne udfoldelser? Der er for 
det første i faget indbygget en uges obligatorisk praktik. Der er truffet 
aftale med en af egnens industrier om muligheden herfor. Dernæst er 
rektor i forhandling om benyttelse af værkstederne på det nye AMU-cen- 
ter (Arbejdsmarkedets Uddannelsescenter) i Fjerritslev. Det er også tan
ken, at lærere herfra vil kunne inddrages i undervisningen.
Faget har fire timer om ugen over et år opdelt emnemæssigt i to seme
stre, og der udfærdiges en grupperapport over arbejdet. Der skal i 
mindst det ene emne foreligge et konkret produkt med tilhørende beskri
velse ac både teoretiske og praktiske tiltag undervejs.
Fagets formål er ifølge den ministerielle bekendtgørelse:
- at eleverne får kendskab til eksempler på teknikkens anvendelse i det 

moderne samfund
- at eleverne opnår indsigt i og viden om nogle tekniske metoder
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- at eleverne opnår færdigheder i at kunne anvende disse metoder på 
simple praktiske opgaver

Endvidere skrives der om indholdet af undervisningen, at den indehol
der delemner:
- Materialer og komponenter
- Fremstillingsmetoder
- Styring og regulering af processer
- Måling og analyse af karakteristiske data for materialer, komponen

ter og færdige produkter
- Eksempler på teknikkens anvendelse i det moderne samfund og 

konsekvenser for natur og menneske.
Gymnasiet håber, faget kan blive et spændende nyt indslag i fagtilbudet 
og tillige at det kan være med til at give institutionen en givtig forbindel
se med erhvervslivet og samfundet.

Kaj Fjendbo

Gymnasiets opbygning og valgfag
Du kan vælge fag til hver af de 4 blokke.
I hovedtræk er systemet således:
Et valgfag kan enten være et fag på højt niveau 5 timer om ugen eller et 
fag på mellemniveau 4 timer om ugen.
På Fjerritslev Gymnasium forventer vi at have følgende fag på højt 
niveau:

2.g 3.g

Begge linjer:
Samfundsfag 5 5
Musik 5 5
Engelsk - 5*)
Tysk - 5
Fransk (overgangsordning) 5 5

Kun matematisk linje:
Matematik - 5
Fysik - 5
Kemi 4 5
Biologi 5 5
* (Tilrettelægges forskelligt på de to linjer.
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Gymnasiets opbygning

Sproglig linie
1. g 2. g 3. g

Latin
3 timer Valgfag 

4-5 timer
Valgfag 

Stimer
Naturfag 

3 timer

Naturfag
4 timer Valgfag 

StimerEngelsk 
4 timer

Engelsk 
4 timerFransk 

4 timer Valgfag 
4-5 timer

Fransk
4 timerMusik

3 timer Oldtidskundskab
Stimer

Biologi 
Stimer

Geografi
3 timer Billedkunst

2 timer

Tysk 
4 timer

Tysk
4 timer

Religion 
3 timer

Historie
3 timerHistorie 

3 timer
Historie

Stimer

Dansk 
4 timerDansk

3 timer
Dansk
3 timer

Idræt
2 timer

Idræt
2 timer

Idræt
2 timer

Fag.dererens Fag, dererforskellige
for de to linier ---------- for de to linier
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Matematisk linie
1-s 3. g2 g

Kemi 
Stimer Valgfag 

4-5 timer
Valgfag 

Stimer

Fysik
Stimer

Fysik 
Stimer Valgfag 

StimerMatematik
Stimer

Matematik
Stimer

Valgfag 
4-5 timer

Engelsk
Stimer

Engelsk
4 timerMusik

Stimer Oldtidskundskab 
Stimer

Biologi 
Stimer

Geografi
Stimer Billedkunst

2 timer

Tysk eller fransk 
4 timer

Tysk eller fransk
4 timer

Religion 
Stimer

Historie 
StimerHistorie

3 timer
Historie

Stimer

Dansk
4 timerDansk 

Stimer
Dansk 
Stimer

Idræt
2 timer

Idræt
2 timer

Idræt
2 timer

Fag, der er ens 
for de to linier

Fag, dererforskellige 
for de to linier
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Samfundsfag, musik, biologi og kemi på højt niveau starter allerede i 
3.g. Hvis man vælger et af disse fag i 2.g. er en af blokkene i 3.g altså på 
forhånd udfyldt, og der er således kun to valgmuligheder tilbage i 3.g. 
For faget fransk gælder for tiden en særordning, der muliggør et højt 
niveau allerede fra 2.g uden at det beslaglægger en valgblok. Alle skal 
vælge mindst to fag på højt niveau. Hvis du er sproglig, skal ét af dem 
være et sprog, hvis du er matematiker, skal ét af dem være matematik, 
fysik, kemi, biologi eller samfundsfag.
Fjerritslev Gymnasium tilbyder følgende fag på mellemniveau:

Billedkunst
Biologi
Datalogi
Erhvervsøkonomi
Geografi

Idræt
Kemi*) 
Latin**) 
Matematik **) 
Samfundsfag 
Teknikfag

*) Kun matematisk linje
**) Kun sproglig linie

Alle fag har 4 timer om ugen i 2. eller 3.g.

Der er følgende bindinger på valgfagene:
Elever, der vælger biologi på højt plan, skal yderligere vælge kemi eller 
geografi på mellemniveau.
Elever, som vælger samfundsfag på højt niveau, skal vælge geografi på 
mellemniveau.
Elever på matematisk linje, som vælger kemi eller musik på højt niveau, 
skal yderligere vælge enten matematik eller fysik på højt niveau.
Elever, som vælger både matematik og fysik på højt niveau, skal yderli
gere vælge kemi på enten mellemniveau eller på højt niveau.
Med dette valgsystem er det muligt at tilnærme de to linjer til hinanden. 
En sproglig kan blive matematisk-naturvidenskabeligt orienteret, hvis 
man f.eks. vælger biologi eller matematik på mellemniveau og engelsk 
og samfundsfag på højt niveau. En matematiker kan f.eks. vælge en
gelsk, tysk og matematik på højt niveau og geografi på mellemniveau.

Jens Friis Jørgensen
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Studenterne 1989

3a

Vibe Bangsgård, Bolette Karina Bruun, Trine Falborg, Helle Hjortshøj. 
Betty Marie Jensen, Hanne Jensen, Mette Karina Ankjær Jensen, Tho
mas Jensen, Karen Larsen, Helle Nors Lundby, Jennifer M.M. Nelson, 
Kent Nielsen, Lene Nielsen, Claus Bunk Pedersen, Kirsten Rolighed, 
Anne Mette Sand, Tina Sand, Lise Sannemann, Susanne Schou, Hanne 
Storvang, Christine Ståle Sundstrup, Kirsten Korsbæk Sørensen, 
Janni-Kia M. Thomsen, Mette Marie Østergaard.

3x

Rikke Vestergaard Andersen, Anne-Marie F. Bachmann, Karsten Bjerre, 
Hans Carl Frandsen, Henrik Holbech, Thomas Jacobsen, Lene Kristen
sen. Kasper Bo Larsen, Kresten Mathiasen, Tove Marie Mathiasen, Ben
te Krarup Nielsen, Dorthe Nielsen, Frans Chr. Holm Nielsen, Lene 
Bandsholm Nielsen, Jette Olesen, Søren Holm Pedersen, Claus Würt- 
zen.
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3y
Jan Christensen, Lisbeth Sand Gamst, Mette Weinreich Hansen, Helle 
Vinther Jensen, Karl Johan Hamann Jensen, Ane Marie Grishauge 
Lundgaard, Dorte Rosendal Meier, Flemming E.M. Mortensen, Morten 
Bach Nielsen, Troels Have Nielsen, Jesper Pinderup, Kim Poulsen, Tom 
Poulsen. Torben Jacob Røge, Annette Sørensen, Jakob Sørensen, Rikke 
Veggerby Sørensen, Charlotte Mose Thomsen, Søren Vestergaard 
Thuesen.

3z

Jens Rafn Andersen, Ole Mørkholdt Andersen, Kristine Balle, Helle 
Bertelsen. Kirsten Koldkjær Brix Christensen, Lenette Christensen, Ja
kob Gaardsted, Connie Højbjerg, Jens Christian Brix Kjelgaard, Tine 
Breum Larsen, Palle Laust Nielsen, Bent Foss Pedersen, Dorte Peder
sen, Søren Rødbro, Camilla Ståle Sundstrup, Niels Teilberg Sønder- 
gaard, Tina Korsbæk Thomsen.
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Nancy Jones’ tale ved 
dimissionen 1989

Today these students in their traditional hats and I, with no hat, have 
something in common: a transition and a leave-taking from this place 
that has been a special part of our lives.
The time of these leave-takings takes place within a recognizeable cycle 
that began for me last July.
For, just as it did when I arrived in Denmark on July 30th, 1988, the 
lovely Danish summer spreads its warm, languid length across the days 
for all in hats and for me,... it’s time to go.
Just as the pungent perfume of wild rose overwhelms the senses every
where and the nightengale’s lyric melody floods the evening’s dimness 
with its special light, ... it’s time to go.
Just as the heather begins to re-green itself and set the buds of its purple 
promise all across the wind-whipped moors of Nord Jylland again, ... it’s 
time to go.
Just as these young men and women curve their lives, like summerlight, 
around the known horizon and beyond,... it’s time to go.
Just as 1 finally understand all the dialog on fjernsyn for dig it’s time for 
me to go home.
But even as 1 ready myself to leave, I think of a well known folk saying in 
English: HOME IS WHERE THE HEART IS. If there is truth in this, and I 
believe there is, then I will go home now, but I will come home to 
Denmark again one day.
And so, to the pupils I have taught and who, in turn, have taught me, to 
the staff who have given me a place and a life to share for a year and to 
all those Danes of Jutland and beyond who have made this one of the 
most interesting and rewarding years of my life...
Mange tusind tak ... for det hele!
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Skolens personale

Elsebeth Abildgaard (EA) 
adjunkt, bio 
98673055

Jens Andersen (JA) 
adjunkt, geo, AV-inspektor 
97 746015

Peter Andersen (PA) 
adjunkt, fys-kem 
98213443

Steen Andersen (SA) 
lektor, fys-mat, naturfag 
982123 93

Olfert Andreasen (OA) 
lektor, fys-mat, inspektor 
98676590

Egon Bennetsen (EB) 
adjunkt, bio-geo 
97991538
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Palle Birkholm (PB) 
lektor, his-samf.fag 
982172 98

Helle Bundgaard (HB) 
kantinebestyrer 
98211126

Bjarne Sloth Christensen (BC) 
lektor, samf.fag-his, datavejl. 
98213030

Anna-Grethe Dalum (AD) 
skolesekretær 
982118 77

Eva Furu (EF) 
adjunkt, mus 
98165879

Henning Galmar (G) 
rektor, rel-old-lat 
98212590

Hans Jørgen Hansen (HH) 
adjunkt, tys-mat 
98225236

Per Halsboe-Larsen (PH) 
adjunkt, tys-idr. studievej!. 
98213290

Liselotte Edler Hansen (LH) 
adjunkt, tys-eng 
98211226
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Henning Johannsen (JO) 
adjunkt, his-fra, datavejl. 
98213714

Jens Friis Jørgensen (JJ) 
lektor, mat, studievej!. 
98212527

Kaj Fjendbo Jørgensen (FJ) 
lektor, kem-fys-mat 
98212325

Karen Laursen 
lærerværelset 
98211131

Carla Mark (CM) 
skolesekretær 
98231443

Kirsten Thomsen Olesen (01) 
adjunkt, his-rel-old, boginsp. 
982123 26

Karen Olsen (ON) 
adjunkt, fra 
98215127

Erik Pedersen (EP) 
pedel 
98212414

John Pedersen (JP) 
pedelmedhjælper 
98212485
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Dunne Plenge (DP)
lektor, dan-idr, lærerrådsform.
studievejl.. 98 671141

Birgitta Schelske (BS) 
adjunkt, dan-idr 
98286055

Anne Steensen (AS) 
lektor, dan-idr 
98215407

‘iiimiiiii

Sten Stenbæk (St) 
adjunkt, eng-lat 
98211215

Carsten Sørensen (CS) 
adjunkt, dan-fo 
98113639

John Thomsen (JT) 
adjunkt, bio-idr 
98213085

Kirsten Wandel 
adjunkt, eng 
98823290

Peter Wemmelund (PW) 
adjunkt, dan-fra, bibliotekar 
97910187
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