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af klasserne

Af Hans Gregersen, medlem af pædagogisk udvalg. kan tænkes andre former for

hele lykkedes at få klasse- og år
gangsfikseringen brudt. Efter den 
dag følte nogle sig måske lidt mere 
som FG’ere og lidt mindre som 1 
2. eller 3. G’ere.

Aktiviteterne førte mange sjove 
og lærerige situationer med sig, 
som man kan se på billederne. De 
spørgsmål, pædagogisk udvalg, 
som arrangerede dagen, nu stiller 
sig selv og andre, er blandt andet 
om denne type alternativ-dag 
vækker nok engagement og ind
drager alle tilstrækkeligt, eller der

Fredag den 22. august var en særlig dag. Man gik i skole, men alligevel 
ikke rigtigt. Der var hold, men ikke klasser. Timer var der heller ingen af, 
men dog var dagen delt op efter et detaljeret skema. Og endelig var 

temadage med samme eller større 
anvendelighed og gennemslags
kraft.

pensum glemt for en dag, selv om mange alligevel fik lært 
noget.

Meningen med dagen var at få eleverne til at arbejde 
sammen på tværs af klasserne. Derfor skulle man forberede 
sig ved selv at vælge navnet på sin gruppe og i fællesskab 
være kreative ved at forfatte, instruere, producere og frem
føre en ’FG-rap’.

På selve dagen var de kunstneriske udfoldelser til bedøm 
melse, og lagt sammen med resultaterne fra aktiviteter, der i 
al deres forskellighed alle indebar samarbejde, kårede man 
en vinder.

Indtrykkene fra fredagen tyder på, at arrangementet er 
populært. Der er heller ingen tvivl om, at det i det store og



Ivtr mt(i i Mobil’s wteö’tk
Elever på Fjerritslev Gym

nasium har i sidste skoleår 
deltaget i to store befolk
ningsundersøgelser.

Efter studentereksamen i skriftlig 

dansk 1997 fandt man i Gymnasieafdelin

gen ud af, at på landsplan havde mere 

end halvdelen af eleverne (ca. 10.000) 

besvaret opgave 1, som bl.a. indebar at 

eleverne skulle reflektere over deres syn 

på sig selv, deres gymnasietid og gym

nasiets udvikling de sidste hundrede år. 

Hermed forelå et enestående statistisk 

materiale til belysning af dette emne. Da 

også en del af eleverne på vores skole 

besvarede opgave 1, indgår deres 

besvarelser nu, såfremt eleverne har 

givet tilladelse dertil, i et forsknings
projekt om emnet. Resultatet af under

søgelserne vil blive fremsendt til skolen, 

så snart de foreligger.

En anden undersøgelselse, fra foråret 

1997, tilrettelagt af Dansk Institut for 

Klinisk Epidemiologi (DIKE), omhandlen

de danske gymnasie- og HF-elevers 

sundhedsvaner og livsstil, blev på lands

plan besvaret af ca. 25.000 elever, her i 
blandt ca. 300 elever på Fjerritslev Gym

nasium (FG). Med 25.000 besvarelser 
har mere end hver tredje gymnasie- og 

HF-elev deltaget i undersøgelsen, som 

derved er blandt de største af sin art i 

Danmark.

Eleverne skulle i denne undersøgelse 

besvare mere end 80 spørgsmål ved

rørende sundhedsvaner og livsstil. Svar

fordelingerne, både på landsplan og for 

FG's elever, foreligger nu og er tilsendt 

skolen sammen med et resumé. Det er 

interessant læsning, og alle, som måtte 

være interesserede i at få en kopi af 

resuméet, kan henvende sig til under
tegnede. Ønsker man at låne resul

taterne, f.eks. til undervisningsbrug, er 

det også muligt.

I undersøgelsen kan man f.eks. se, at 

FG's elever på nogle områder adskiller 

sig fra landsgennemsnittet (LG): F.eks. 

er der færre, der ryger og drikker alkohol, 

men ikke færre, der har prøvet at tage 

forskellige euforiserende stoffer.
22 % har faktisk prøvet at tage et eller 

flere af følgende euforiserende stoffer: 

hash, amfetamin, LSD, ecstasy, psilocybin.
Hvad angår brug af PC, ligger vi over 

LG. På FG bruger 81% af eleverne PC, 

mod LG's 74%.

Gymnasiets regionale beliggenhed af

spejles i elevernes anvendelse af deres 

fritid. I forhold til LG læser flere på FG 

bøger og færre går på tøjindkøb og til 

koncerter.
Endelig kan det som et kuriosum 

nævnes at FG's elever er mindre end LG: 
24% er under 165 cm mod LG's 21%, 

mens kun 16% er over 181 cm mod LG's 

21%. Det kan nok give stof til eftertanke!

Lone Als Egebo, inspektor.

På rofør
Af John Thomsen

Mellemniveauholdet i idræt har vandaktiviteter 
som emne i år, hvilket bragte dem til Løgstør, 
hvor de brugte megen energi på at få en firer- 
indrigger med styrmand til at ro jævnt og ligeud. 
Båden er en flot sag til hundredetusind kroner. 
Som styrmænd fik vi hjælp af erfarne roere, 
nemlig Jens Friis Jørgensen, Henning Galmar og 
Bent Schultz.



Mette Rørbro 
er opvokset i Husby og har 
gået på Ørebro og Fjerrit- 
slev skole. Hun blev stu
dent fra FG i 1986, og si
den har hun foretaget sig 

en masse forskelligt. Hun har rejst rundt i 
Australien og Indonesien med rygsæk, se
jlet det græske øhav tyndt og har både 
arbejdet på fabrik og som handicap- og 
hjemmehjælper.
I 1990 startede hun på AUC, hvor hun 
læste dansk og psykologi. Nu bor Mette i 
Ranum med sin mand og børn. Fritiden 
bruger hun blandt andet i forældrebe
styrelsen i børnehaven og på et pæda
gogisk kursus. Mette er ansat på FG som 
årsvikar i dansk.

Peter verst ed Pedersen
er født og opvokset i Aalborg, hvor han 
stadig bor. Efter studentereksamen fra 
Hasseris Gymnasium i 1990 flyttede han 
til Arhus, hvor han læste matematik og 
kemi frem til udgangen af 1995.1 foråret 
'96 blev Peter ansat som virkar i kemi på 
Dronninglund Gymnasium. Det følgende år 
arbejdede han som årsvikar på VHG, og 
nu har han et årsvikariat ligeledes i 

matematik og kemi her 
på skolen. I fritiden 
tager Peter på fisketur 
eller ud og kigger på 
tog og færger.

Nine Sloth Christensen 
er født og opvokset i Vendsyssel, 
nærmere bestemt Hjørring og Skag
en. Hun blev student fra Frederiks
havns Gymnasium i 1991, hvorefter
hun tog et år til England for at arbejde på et hospi- i 
tal for handicappede. I

I 1992 flyttede Ninetil Aalborg, hvor hun begyndte | 
at læse engelsk og dansk på AUC. Hun bor stadig i ® 
Aalborg sammen med sin kæreste. I fritiden spiller 
hun klaver og synger i kor. Nine er fastansat her på 
FG, og derfor er hun samtidig med sin undervisning 
travlt optaget af at tage pædagogikum .

1 .g'crc på Livø
Den 12.-13. august var 1 .b en tur 
på Livø sammen med dem, der 
kalder sig 1 ,x. Lærerne havde, 
ifølge dem selv, siddet oppe 
mange nætter i træk for at bikse 
en tur sammen til os, og det slap 
de sådan set rimelig heldigt fra, 
for det var en helt igennem fed 
tur, måske med undtagelse af ori
enteringsløbet, som der var 
stærkt delte meninger om.
Vi startede om tirsdagen med 
først at have et par normale timer, 
men så kom der en stor bus for at 
hente os, og så kunne vi jo ikke 
løbe fra det længere. Vi myldrede 
ud i bussen, hvor der var almin
delig uorden, hygge og guitarspil 
lige til vi nåede færgen, som sejler 
i noget der ligner pendulfart 
mellem øen og fastlandet.
Efter den farlige sørejse blev vi 
indkvarteret i vore fine villaer (én 
til hver klasse) og så gik vi ned for 
at bade - noget vi gentog en del 
gange, fordi det var varmt som ind 
i h..., og alt det der.
For vores vedkommende var 

maden (tilberedt med stor 
selvsikkerhed af madholdet!} 
vældig god og efter vi havde spist 
(eller også var det lige før) blev 
der underholdt på fortræffelig vis 
med et rent ud fantastisk 
caplypso-nummer (hmm..).
Men vi skulle jo også på oriente
ringsløb, og det var der nogle, der 
tog meget alvorligt, og det var vist 
også dem, der vandt... nemlig ikke 
os.
Så blev det hele mere eller mindre 
uorganiseret, idet de fleste slog 
sig på flasken, og nogle tjente et 
par kroner på at sælge øl til læ
rerne. Der var også et par lege 
(for eksempel ølstafet), nattebad- 
ning klokken 3 og meget socialt 
samvær med et par guitarer.
Næste dag tog vi hjem og var ret 
søvnige. Men det var jo også 
varmt. Alt i alt var det den bedste 
ryste-sammen-tur, jeg har været 
på i 1 .g - den var bare for kort.
Det var alt for nu - men husk: en | 

fredspibe er kun et møbel!
En 1 .b’er. I

Af O.D.-gruppen på FG:
Nanna Hauge Kristensen, Sigurd Handrup 
og Kirsten Laursen.

Operation Dagsværk bliver i år gennemført 
for 10. gang. Arrangeret af eleverne selv og 
med omkring 30.000 deltagende hvert år, 
må projektet således siges at være lidt af en 
solstrålehistorie.

Ideen bag Operation Dagsværk er, at de 
unge, friske elever går ud og arbejder én 
dag for en løn på minimum 200 kr. Pengene 
gives til Dagsværkgruppen, som derefter 
sender pengene ubeskåret til et uddan
nelsesprojekt i et u-land.

I år går pengene til Mellemamerika, 
nærmere betegnet Guatemala. Målet er at 
tilbyde tosproget undervisning til unge 
Maya-indianere, og derfor skal Operation 
Dagsværk give økonomisk hjælp til uddan
nelse af 300 lærere samt til driften af 38 
skoler.

I Guatemala er 65% af befolkningen indi
anere og langt fra alle taler spansk, det 
officielle sprog i landet og det sprog, der 
undervises i på skolerne.

Vi kan hjælpe 11.000 unge indianere til 
at lære at læse og skrive, både på deres 
eget sprog og på spansk, og forhåbentlig vil 
erfaringerne kunne bruges i lignende pro
jekter i fremtiden.



Besøg gymnasiets 
hjemmeside

http://www.fjerritslev-gym.dk

Brobygning på FG
I ugerne 40, 41 og 43, 44 er skolens aktivitet udvidet med otte elever fra 10. klasse 
på henholdsvis Brovst og Fjerritslev skole.

Formålet med projektet er, at elever i 10. klasse skal kunne opleve, hvordan det er 
at gå i gymnasiet, før de vælger en ungdomsuddannelse.

I de fire uger bliver de undervist som en selvstændig klasse. De fag, der arbejdes 
med, skal give grundlag for at vælge mellem sproglig og matematisk linje, samtidig 
med, at de skal give indtryk af den generelle arbejdsbelastning i gymnasiet.

Efter seks timers undervisning følger der i de første to uger to timers lektielæsning 
med lærervejledning.

Vi håber, de 8 elever får en god tid hos hos, så de føler sig rustet til at vælge til 
marts■ Lilly Thomsen og Kirsten Olesen

Fodboldbrag på gymnasiet:
Af John Thomsen

Efter at have vundet den indledende runde i fodbold for unge mænd ved regionstævnet på FG skulle de 
dygtige spillere dyste i finalen om en plads ved landsfinalestævnet. Hurtigt bragte Kenneth Jacobsen, 2.y,
holdet foran med et kanonskud, men efterfølgende 
udlignede Skive for senere at bringe sig foran både 2- 
1 og 3-1. FG kæmpede bravt og fik reduceret og 
udlignet ved henholdsvis Jørgen Christiansen, 3.y, og 
Christian Nielsen, 2.z.

Nu skulle kampen afgøres ved straffespark og da 
FG misbrugte to spark, mens Skive kun misbrugte ét 
spark, kunne Skive for øjnene af de mange elevtil
skuere hjembringe førstepladsen.

De unge piger tabte to kampe og spillede en 
uafgjort og var den dag ikke den store trussel for de 
øvrige hold.

Fjerritslevs finaledrenge

Kalender]
29^septemb er ^3_1_._oktoker: Brobyg n i ng

7. november: Blokdag

13. november: Skolebestyrelsen indbyder til møde 
om behov for omstilling af det almene gymnasium. 
Oplæg ved rektor Peter Hvid.

14. november: Kulturelt Bacchusarrangement med 
blandt andet filmforevisning på storskærm.

17. november: Fællestime med Nils Malmros om
Barbara

5 . december: Blokdag og Bacchus-fest

8 .-9. december: Konsultationer ffor 1.g.

11 .-18, december: 3.g laver større skriftlig opgave

19, december: Juleafslutning
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