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Fierritslev
Gymnasu

røn
Af Lone Als Egebo, inspektor

R

om
Fjerritslev Gymnasium er en grøn 
skole.
Det sidste nye tiltag er, at der på 
elevinitiativ indsamles komposter- 
bart madaffald fra køkkenet samt fra 
elevernes (- og lærernes?) madpak
ker.
Det har i mange år været sådan her 
på stedet, at de udendørs arealer 
vedligeholdes på miljøvenlig vis. Der 
sprøjtes ikke mod ukrudt og -tøj, 
haveaffaldet komposteres og grene 
hugges til flis. Rengøringspersonalet 
bruger rengøringsmidler, der ikke er 
så miljøbelastendé. For at spare på 
energien bruges energisparepærer, 
hvor det er hensigtsmæssigt, samt 
bevægelsessensorer i sportshal, 
gymnastiksal og i nogle af klasse
lokalerne. Aviser, papir, pap sorteres 
og leveres til genbrug.

Fremtiden
Vi har ansøgt Amtet om at måtte 
blive endnu mere miljøvenlige. Vi 
har søgt om midler til at drive vores 
kantine med hovedvægten på den 
grønne tankegang, således at der 
sælges mad, lavet af så vidt muligt 
økologiske råvarer. Desuden under
søger vi muligheden for opsætning 
af solfangere/solceller.
Har du en idé til, hvordan vi bliver 
endnu grønnere, er du velkommen 
til at henvende dig til mig (Lone).

'V

WFS

I uge 12 begav 3 klasser sig afsted mod byernes by: 
Rom. 2 matematiske klasser: 2.x og 2.y og sidst, men 
ikke mindst, én sproglig klasse: 2.c. Med sig bragte de 

Carsten Sørensen, Henning Johannsen, 
Olfert Andreasen og Niels Elben. Det blev 
en spændende, begivenhedsrig og lærerig 
uge, skønt den var alt for kort.

For 2.C var det en helt speciel oplevelse at vandre i 
Roms gader, da de havde haft om Rom i både latin og 
historie.
Efter en hurtig udpakning af bagage søndag (hvor 
kun en enkelt ikke havde noget at pakke udi) strøm
mede de glade elever ud i Roms gader og måtte til



nogens fortrydelse erkende, at de ikke 
var de eneste danske gymnasieelever på 
studietur i Rom. Faktisk talte nogle sou
venir-sælgere ganske udmærket dansk, 
og fornemmelsen af at være under 
fremmede, eksotiske himmelstrøg fal
mede en smule.
Skønt der til Henning Johannsens store 
fortrydelse ikke var meget af Forum 
Romanum tilbage, var stemningen 
intakt. Her havde fordums storhed 
engang haft hjemme, og det var svært 
at fange det hele med sit kamera? 
Pompeii var bestemt også besøget 
værd, og da vi først var sluppet forbi alle 
gadesælgerne foran indgangen, der 
ville sælge os ægte plastic-lava fra Vesuv, 
befandt vi os straks i en hel anden tid.
Da vi bagefter begav os ud på en 
skrækindjagende bustur op ad den 
smalle vej til Vesuvs krater, erfarede vi, at 
der var koldt på toppen og meget, 
meget tåget. Men nogle modige bjerg
bestigere, besluttede alligevel at vandre 
det sidste stykke vej op til krateret. Efter 
mange pinsler og smerter i alle led 
nåede de op til krateret og erfarede, at 
Vesuv og krateret havde lukket (?) p.g.a. 
blæsten og tågen.
Heldigvis var hverken Peters lænker eller 
Peters kirke lukket.
Senere og om aftenen ville de glade 
mennesker fluksen finde den Spanske 
Trappe, Piazza de Spagna - og hvis man 
kunne finde vej, kunne man jo altid, 
som Marie 2.c, spørge efter "the Spa
nish Staircase".
De, der søgte den store kulinariske ople
velse, måtte til deres store skuffelse 
indse, at Bella Marinos pizzaer faktisk var 
bedre og billigere. Men skuffelsen va
rede ikke længe, de fandt snart lykken: 
på McDonald's, som var et rart sted at 
være. Mindst ligeså rart som Trevi-fon- 
tainen og Piazza Novona og Termen, 
som dog også var et besøg værd.
Vi var næsten ved at føle os hjemme i 
Rom, da Benns Busrejser hentede os. Vi 
fik under kaotiske forhold losset alt (ind. 
tonstunge souvenirs) ind i bussen.

Signe Andreasen og Ellen Noe, 2.c

Ny inspektor: Adjunkt Ma- ■ 
■ lene Mehl er udnævnt som ■ 

ny inspektor pr. 1. august '97 
efter adjunkt Elsebeth Austin, . 
som med virkning fra samme 
dato er blevet ansat som fag-

■ konsulent i engelsk for Un- ■ 
dervisningsministeriet.

2.b S studietur gik til Paris med Peter Wemmelund og Kirsten Olesen. Vi trillede ind 
i Paris efter en ubehagelig bustur på 20 timer. Vi blev indkvarteret på vores små 
hummere, og efter et lille hvil gik vi i krig med vores stramt anlagte program, som 
bl.a. indeholdt kirker, museer, kirker, diverse kvarterer og kirker.

Paris er som bekendt kærlighedens by, og én af vores klassekammera 
ter kunne ikke vente længere end en halv dag, før han skulle ud og 
opleve Paris' vilde natteliv. Dette blev dog en ubehagelig overra 
skelse for ham, da han opdagede at baren var for bøsser!

Vi lærte blandt andet af besøget i Paris, at det er meget klogt af Kirsten og Peter, at 
de Ikke har valgt matematiske fag. Det lykkedes en krofatter at vriste 100 franc fra 
dem i ekstra drikkepenge. Vi lærte også, at det er meget usmart at hyre en engelsk
talende guide på et fransk museum, hvis hun som beskæftigelse er balletdanser på 
meget højt plan.
Vejret var utroligt godt. Vi havde 20° hele ugen. A propos vejret, så er de små snu
skede franske køkkener og deres mad meget god, hvis man er til rotter både på og 
uden for tallerkenen - derfor blev de fleste måltider indtaget på McDonald's.
Det var en utrolig spændende og lærerig tur. En stor tak til Peter og Kirsten for det 
veltilrettelagte program og 9 hyggelige dage.

Fjerritslev
Gymnasium

Jørn Roed og Signe Holst, 2.b



af Louise Dubillot, Anne 
Mette Nielsen, Kenneth 
Nielsen, Vivi Salling, 2a, 

og Liv Højerslev, 2c

_ — —På højniveauholdet i latin
A Æ M ^^iar vi de sidste par måneder 
/ 1 /I arbejdet med temaet ven-

X v JL Hf skab, på latin „amicitia" Vi 
har læst en række breve af 
Seneca, en romersk filosof, 

der levede på Jesu tid. I 
slutningen af februar fik vi 

besøg af et latin-højniveau- 
hold fra Århus Stats

gymnasium, som havde 
W arbejdet med det samme 

f Meningen med besø-
get var, at vi sammen, med 
udgangspunkt i en Seneca- 

tekst, skulle uddybe vores 
kendskab til romernes syn 

på venskab.
De fem elever fra Århus Statsgymnasier:, og deres 

lærer, Kirsten Holm Nielsen, ankom ci ;sdag aften, hvøi
vi alle mødtes til te og kage hos .ores æh.ftue' Kell

Madsen, inden gæsterne fulgte med os fjern. Tors
dag formiddag skulle Århus-folkene opleve en alminde

lig skoledag på Fjerritsiev Gymnasium, men om efter
middagen stod den på sight-seeing til Vejlerne, Tøm-

IA
merby Kirke og Bulbjerg sammen med Hans Greger

sen, og dagen endte på Bjerget hos Louise, hvor vi 
sammen lavede mad og hyggede os. 

Fredag var arbejdsdag! En temadag med syv timer latin 
om venskab. Vi lagde ud med en brainstorm:

marts havde vi modtaget 100 ansøgnin
ger om optagelse i 1 .g fra august må
ned. De fordeler sig på 44 sproglige og 
57 matematikere. Før i tiden ville det 
uden videre have betydet fire klasser. 
Men politisk har man fastsat 27 som det 
tal, der er bestemmende for klasse
dannelsen. Vi mangler altså strengt ta
get 10 sproglige elever. Det viser sig 
imidlertid, at der er elever fra gymnasiets 
naturlige område, der har søgt opta
gelse på et Ålborggymnasium. Hvis man 
ikke har plads til dem der, vil de blive 
henvist til FG. Der er altså god grund til 
at håbe på, at vi får de fire klasser, som vi 
er bygget og bemandet til. Jeg har 
svært ved at forestille mig, at man vil 
tage 17 sproglige elever fra os. Det vil 
udløse store protester, ikke mindst hvis 
det betyder, at disse elever ikke vil kunne

„Hvad 
er en 
ven?"

få opfyldt deres ønske om fremmed
sprog.
Hvis ovennævnte holder, kan vi også 
skride til oprettelse af hold for de nuvæ
rende elever. Den timeramme, som be
stemmer antallet af hold, er nemlig bl.a. 
afhængig af tilgangen af nye elever og 
disses sprogvalg. Da det desuden ser ud 
til, at vi ikke skal oprette et hold med 
fransk fortsættersprog, kan vi formentlig 
imødekomme de elever, der har ønsket 
billedkunst.
Andre har desværre ikke fået opfyldt 
deres ønske. Det er ikke rimeligt at op
rette fag på mellemniveau, hvis der kun 
er 2-3 elever, der har valgt det. Og det 
må i hvert fald ikke ske på bekostning af 
enten højniveaufag eller mellemniveau- 
fag, der er kompetencegivende, eller 
som indgår i en binding for de matema
tikere, der ikke har et naturvidenskabe
ligt fag på højt niveau. En af de skuffede 

Derefter blev vi inddelt i grupper. Vi arbej
dede med forskellige uddrag af Senecas 
epistel 9, som vi oversatte og fortolkede. 
Teksten blev sammenlignet med uddrag 
af et skrift af en anden romersk forfatter, 
således at vi fik et indtryk af nogle af de 
holdninger, man havde til venskab i oldti
den. Temadagen sluttede med, at vi med 
udgangspunkt i en moderne roman disku
terede holdninger til venskab i dag. 
Efter et lille smut hjem mødtes vi alle igen 
om aftenen til fællesspisning hos Kell, og 
lørdag morgen tog vi afsked med vore 
gæster efter et par både sjove og spæn
dende dage.
I 3.g vil vi arbejde videre med vores 
tema og studere det hos andre romer
ske forfattere og digtere, men denne 
gang mødes vi i Århus!

elever gav over for mig udtryk for, at det 
nok skyldtes, at vi er et lille gymnasium. 
Men det er forkert. Faktisk kan vi - med 
den ramme, som er tillagt et firespors
gymnasium som vores - tillade os at 
oprette temmelig små hold. Denne 
skævdeling forklares med, at man ikke 
skal være ringere stillet ved at gå på et 
lille gymnasium. Også et stort gymna
sium må somme tider sige nej til nogle 
elever. Forskellen er blot, at når vi må 
sige nej til at oprette et hold på 3 elever, 
må et stort gymnasium skuffe dobbelt 
så mange.
Kendsgerningen er, at vi har mange 
valgmuligheder for vore elever, at vi til 
stadighed tilstræber at afpasse vores 
tilbud til elevernes ønsker, og at vi i størst 
muligt omfang forsøger at tilgodese 
disse ønsker ved holdoprettelsen 
Også af den grund har et lille gymna
sium sine fortrin.

Henning Galmar, rektor

Fjerritsiev 
Gymnasium



"Edb-nyt af lektor Henning Johannsen
Det er sikkert gået op for de fleste, at vi igennem en længere periode 
har haft problemer i lokale 1.4 i forbindelse med opgradering af maski
nerne. Det ser nu ud til, at de igen er oppe i omdrejninger og 
skulle være klar til den forestående danskopgave for 1 .g’erne og 
skriftlig studentereksamen. Det viser sig, at nogen har “clock’et” i det 
- måske datavejlederne. Faktum er, at vi havde “tunet” maskinerne for 
hårdt, og de havde derfor svært ved at komme af med sveden. Det 
medførte, at processoren stod af på de mest ubelejlige tidspunkter.

py tøm
af Maiken Thellufsen, 3.b

■OBS
Vi har nu to Edb-rum, der må siges at være fuldt på højde 
med udviklingen
- hvis man da kan være det! nif

Vi har ligeledes fået sat en såkaldt “repeater” på nettet. Den gør det 
muligt at øge såvel nettets længde som at dele det op i flere sektioner. 
Vi er derfor i stand til at lave reparationer på dele af nettet, uden at det 
går ud over resten.
Vi skal nu til at færdiginstallere vores mail- og webserver, så vi kan få 
gang i at udnytte de muligheder, der ligger i at betjene sig af sådanne 
tjenester, ligesom vi indenfor en overskuelig fremtid vil etablere de lo
vede internetmaskiner på biblioteket.

CLC V I1MUE I af elevrådsformand Christina Beltoft, 3.y

Fjerritslev Gymnasium er kendt for Bacchusfester, men det er ikke kun Bacchus-ud- 
valget der laver noget på FG. FG har også et elevråd, der arbejder på at holde fast 
ved FG's gode image om at være et lille socialt gymnasium. Elevrådet står bl.a. for 
noget, der hedder fredags-café. Det er et eftermiddagsarrangement, der bliver holdt 
ca. hver 2. måned eller midt imellem vores velkendte Bacchusfester.
Til disse caféer bliver der lavet forskellige arrangementer, som bl.a. vores Trivial 
Pursuit-turnering, hvor vi holdt en amtsturnering 8. marts 97. Der bliver ligeledes 
lavet et juleklipshjørne i forbindelse med vores julecafé, og vores frivillige bands på 
skolen underholder os ofte. Til vores caféer sælger elevrådet lidt drikkelse som kaffe, 
te, øl og sodavand, og vi bager også kage og boller, som vi sælger for lidt håndører.

FG-musikcafé
Et nyt arrangement, som elevrådet ligeledes har del i, er FG-musikcafé, som i år hol
des fredag d. 6. maj og begynder kl. 16. Denne café bliver holdt i stedet for vores 
forårskoncert, der i år erstattes af musicalen „Grease". Til musikcaféen er både foræl
dre og bedsteforældre velkomne til at komme op og se deres børn/børnebørn spille 
eller synge. Elevrådet vil stå for salg af kage og kaffe m.m., og vores musiklærere vil 
stå for arrangementet af rækkefølgen på de musikalske indslag.
Vi glæder os meget til at se både elever, forældre og bedsteforældre til denne musik
café På gensyn.

Når der siges Takt og Tone, må det nød
vendigvis hænge sammen med Emma

Gad, og det er heller ikke helt forkertl 
For vi undervises af to Emma Gad-inte- 

resserede, nemlig Elsebeth Austin og 
Palle Birkholm, der hver uge slår op i 

diverse bøger og gransker deres viden 
for at belære os om den almene dan

nelse.
- Vi har lært at sende invitationer ud i 

god tid, dække bord, servere, lave bord
plan - så ingen måtte blive fornærmede, 
spise pænt og meget mere! Med andre 

ord: lidt af hvert inden for det, der er 
godt at vide i forskellige situationer. 

Der er små opgaver, vi skal løse - som at 
dække bord, hvilket ikke blot handler 

om at smide en tallerken og bestik tilfæl
digt på bordet, ej heller er det tilladt at 

stille glassene, som man vil. 
- En enkelt gang har vi fået uddelt roller, 

så vi kunne illustrere vore formodede 
kundskaber inden for serveringens 

kunstl (De kunne ligge på et meget lille 
sted, men vi fik udvidet vores horisont!).

Studiekredsen har det formål, at vi skal 
kende til høflighed og pli - hvilket uden 

tvivl vil komme os til gode i fremtiden.

21. april: Fællestime: „Det 
sansende menneske" med 
forsangeren fra Gnags, Peter A. G
23. april: Amtets
Undervisnings- og kulturudvalg 
besøger FG
24. april: Blokdag
25. april: St. Bededag

Fjerritslev 
Gymnasium

6. maj: Skriftlig stud. eks. 2. g 
sproglig / kl. 16.00 FG-musikcafé 
(se omtale ovenfor)
7. maj: 3.g har sidste skoledag
8. maj: Kr. Himmelfartsdag
9. maj: Start på studentereksa
men for 3.g
16 . maj: 1. g har sidste skol
18 .-19. maj: Pinse
20 .-26. maj: 1. g skriver 
danskopgave
23. maj: 2.g har sidste skok

2. juni: Første mundtlige 
eksamensdag for 1. og 2. g 
18. juni: Sidste mundtlige 
eksamensdag
20. juni: Dimission 
Sommerferie til og med tirsdag

Danmarks Pædagogiske Bibliotek


