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Samfundsfag mellemniveau
Af Line Nør Pedersen 3.c

Samfundsfag mellemniveau var i København i 2 dage sidst i oktober, 
hvor vi skulle se en masse på meget kort tid. Vi begyndte med at se 
Carlsberg og vi fik alt at vide om historien og produktionen imens der 
var rundvisning. Til sidst var der til stor glæde for alle smagsprøver 
på deres drikke.

Så gikvi i folketinget, hvor folketingsmedlemmet Christian Mejdahl 
fortalte om, hvordan de praktiske ting foregår på stedet. Bagefter var 
vi inde og høre en yderst spændende diskussion om ulandsbidrag i 
Folketngssalen.

Næste dag gik turen til Nationalmuseet, hvor der var en udstilling 
om "The missing Link” - menneskets udvikling fra abe til menneske. 
Der var udstillet fund fra de forskellige stadier af udvikling og der var 
opstillet dukker, der lignede fortidsmennesker og de var meget 
livagtige.

Til sidst besøgte vi et børnehjem uden for København og for-
standeren fortalte os om børnene, som havde været udsat for 
mange forfærdelige ting, og om deres hårde arbejde for at få de børn 
til at blive hele mennesker - det var lidt skræmmende men også rart 
at høre om, hvad der bliver gjort for børnene.

Så var det tid at tage hjem, men vi nåede da at gå en tur på 
Christiania, hvor de solgte hash åbenlyst! Der var også tid til at 
shoppe, så det var en rigtigt oplysende og hyggelig tur.

Af Kell Madsen
Den 29. - 31. oktober var 3sLA og KM på ekskursion til København. 
Formålet med turen var at se nogle af de mange levn fra den 
romerske oldtid, der findes på danske museer. Vi ville også gerne 
have besøgt Det kongelige Biblioteks håndskriftsafdeling, men på 
grund af ombygning lod det sig desværre ikke gøre.

Torsdag formiddag besøgte vi Den kgl. Afstøbningssamling, som 
består af gipsafstøbninger af mere end 2000 berømte statuer og 
relieffer fra det gamle Ægypten, oldtidens Grækenland og Rom, 
middelalderen og nyere tid. Her havde vi lejlighed til i naturlig 
størrelse at studere en lang række af de kunstværker fra den 

græsk-romerske oldtid, som vi kender fra latin- og oldtidskund
skabstimerne.

Torsdag eftermiddag gjaldt det Nationalmuseets antiksamling 
og afdeling for romersk jernalder.

Fredagens program indledtes med et besøg på Thorvaldsens 
Museum. Formålet var at se, hvordan en nyklassicistisk kunstner 
har udnyttet det antikke klassiske formsprog. Desuden er mo
tiverne for de fleste af Thorvaldsens værker hentet i den antikke 
mytologi og historie.

Det sidste programpunkt, som nok også var turens højde
punkt, var et besøg på Ny Carslberg Glyptotek. Vi beså den 
græsk-romerske afdeling og opholdt os især ved den fine 
samling af romerske portrætbuster. Selv om alle da var ved at 
være trætte i benene, skulle tiden dog udnyttes, og de fleste 
valgte derfor at blive lidt længere for på egen hånd at se nogle 
af museets andre samlinger.

Vi var vist alle mættede med indtryk, da vi sent fredag nat 
nåede Nordjylland.

Af Malene Mehl.
Fredag den 19. december afsluttede vi traditionen tro første 
halvdel af skoleåret med sang og musik. Sjovt udklædte forsøgte 
3. g’erne sig med lancier, alle musikhold imponerede med deres 
kunnen og selv lærerene var på banen. Først med smuk korsang 
ved Elsebeth, Pernille, Peter W. og Bjarne Sloth og siden med en 
swingende udgave af Jeg så julemanden kysse mor. John, bedre 
kendt som Mureren, sang for med god opbakning fra kønt 
syngende og professionelt spillende lærere.



En misbruger styrer ingenting!
At Karen Lintner 3.x, formand for elevrådet.

I forbindelse med en forespørgsel 
fra Foldbjergcentret (amtets mis
brugsinstitution) om et samarbejde 
omkring oplysning om stof- og alko
holmisbrug, blev elevrådet kontaktet, 
da centret gerne ville mødes med os. 
Vi tog imod tilbuddet, og den 12. nov. 
fik vi besøg af Bettina Bips Jensen, der 
arbejder som forebyggelseskonsulent 
på centret. Efter mødet med hende 
blev vi hurtigt klar over, at et sted som 
Fjerritslev Gymnasium ikke var en de
cideret "farezone", hvor misbrug af 
rusmidler anses som truende for 
miljøet. Bettina var faktisk meget over
rasket over, hvorledes miljøet på F.G 
er, da hun kunne fortælle om gym
nasier, hvor stofmiljøet florerede i stor 
stil. Selv om det var så positivt, mente 
vi dog ikke, at vi kunne lade et samar
bejde med centret gå forbi vores 
næser. Det vi havde brug for på F.G. 

var ikke en løftet pegefinger, men blot 
det at få tanken op og vende.

Men hvilken tanke er det så ? Jo, 
tanken om hvad uskyldige weekend 
trips kan føre til i det lange løb. Tanken 
om hvad en egentlig misbruger er. Er 
det damen på Københavns hoved
banegård med stiksår hele vejen op ad 
armen eller er det veninden, der hver 
weekend drikker sig fra sans og sam
ling eller tager en pille for at komme i 
stemning ? Til sidst er det også tanken 
om, hvad man vil gøre hvis ens nær
meste stod med et misbrug. Hvor langt 
vil man gå før man griber ind ?

For at få disse tanker i omløb er det 
meningen, at hele gymnasiet skal sam
les i en fællestime og se en udsendelse 
lavet af sundhedsstyrelsen. Udsendel
sen handler blandt andre om Frede
rikke, der efter at have taget en over
dosis heroin springer ud fra 4. sal. Hun 
overlever, men vil hun komme ud af

misbruget ? Det er et spørgsmål vi, 
efter at have set udsendelsen, vil tage 
op på de enkelte klasser. Elevråds
repræsentanterne (+ enkelte supple
anter), der allerede har set ud
sendelsen, skal virke som ordstyrer. 
Repræsentanterne får desuden sup
plerende materialer, der vil gøre det 
nemmere at få en diskussion i gang. 
Det er ikke meningen, at vi efter denne 
fællestime skal kunne se et dalende 
brug af rusmidler, men det er menin
gen at vi lige tænker over det og får 
det diskuteret, så vi ved hvorledes vi 
skal handle, hvis vi skulle komme ud for 
at stå i den situation, at vennen eller 
veninden er på vej ud i et misbrug. For 
hvem har egentlig gjort det klart for sig 
selv? Og husk.... man vælger ikke selv 
at blive misbruger, man vælger ikke 
selv at ens sociale liv bliver kørt i 
smadder. Stofferne eller alkoholen 
styrer - en misbruger styrer ingenting.

KEMISK R HYSNING
Af Henning Galmar.

I flere år har der i området omkring 
kemilokalet været en karakteristisk og 
langt fra behagelig lugt af kemikalier.

Den gene skulle gerne snart være 
ude af verden. Amtet har nemlig afsat 
midler til miljøforbedringer - fx omkring 
undervisningslokaler i kemi. Af disse 
midler er der tilført os kr. 90.000.

Man er i de senere år blevet op
mærksom på, at det næppe er sundt at 
indånde luftarter, som afgasses fra 
kemikaliedepoter. Desuden opbevares 
der stoffer, som i dag betragtes som 
farlige. Derfor bliver kemikaliedepotet 
nu flyttet hen et sted, hvor det er 
muligt at opsætte skabe, som dels kan 
aflåses, dels kan udluftes konstant.

Der er bestilt ventilationsarbejde 
hos Ventek i Nibe, og ST i Tarm skal 
levere skabene. Desuden får kemi et 
nyt og effektivt stinkskab. Såvel dette 
som kemikalieskabene skal anbringes i 
"forgemakket” til kemilokalet. Det hele 
skal udføres inden udgangen af januar

1998. Elevernes adgang til kemilokalet Skulle man ønske sig yderligere i 
bliver herefter gennem det gamle den naturfaglige afdeling, måtte det 
kemidepot. De skabe og hylder, som være et laboratorium mere. Med ind-

førelsen af naturfag for sproglige og 
de nye bestræbelser for at styrke de 
naturvidenskabelige fag er der opstået 
en lokalemæssig flaskehals.Men vi kan 
næppe håbe på den million, som dette
let vil koste, før ungdomsårgangene 
om 7-8 år igen vil stige og medføre et 
øget pres på gymnasierne.

findes der, vil efterhånden blive fjernet. 
Tilsvarende vil det gamle stinkskab, 
som ikke vil blive brugt så meget mere, 
blive blændet af på bagsiden.

For flere år siden fik vi etableret 
punktudsugning ved elevarbejdsplad
serne. Det er i dag et krav, så der var 
vi på forkant.



Efterårets studiekredse
Oldtidens 
filosoffer

Af Søren Balle 3.y.

Velvidende om vores allerede fyldte kalendere 
og lektiefyldte hverdage, var der alligevel stor 
tilslutning til studiekredsen om oldtidens 
filosoffer. I alt blev det til en gennemgang 
over syv tirsdage i 8. og 9. time. Hans 
Gregersen ville indvie os i de gamle grækeres 
livsfilosofier og vi skulle lære en smule om 
deres svar på universets gåder og livets 
mening.

Vi startede omkring 550-500 f.kr. hvor 
Parmenides påstod, at ingenting forandrer 
sig. Heraklit, der var af en anden mening, 
sagde derimod at alting er forandring. Empé- 
dokles postulerede, at man ikke kunne dø og 
Platon hævdede, at et bord nu ikke var et 
rigtigt bord, hvis dets bordhed manglede. 
Diogenes kaldte sig selv for en verdensborger 
og fremsatte de vise ord, at man var mere 
lykkelig, hvis man ikke havde tøj på!

I det hele taget en interessant og 
spændende undervisning om de store filosof
fers syn på livet, tiibage i en tid hvor man ikke 

helt tænkte, som vi gør idag!

Af Kristian-Sørensen 1.x

Vi har over fem torsdage fået undervisning i brug af Internettet. Vores underviser var 
Lars Jødal. Undervisningen foregik på dansk. Dermed ment at alle kunne være med, og 
man ikke behøvede at kunne forstå computer-kryptofomatisk for lære noget.

Vi startede med at høre lidt om Internettes baggrund og historie. Siden har vi lært 
om, hvordan man søger oplysninger på Internettet. De fleste kender nok lidt til emnet, 
men der findes uendeligt mange muligheder. Hvis man søger for snævert, finder man 
måske ingenting, og hvis man søger for bredt, kan der sagtens være 10.000 steder at 
vælge imellem. Så det er lidt af en kunst at finde det, man er ude efter. Det skal hertil 
siges, at selv de garvede EDB-folk der var med i studiekredsen, ikke kendte alle 
funktionerne. Af andre emner på programmet kan nævnes nyhedsgrupper (news), filer 
hentet- fra arkiver overalt i verden, og en introduktion til, hvordan man selv kan 
opbygge en hjemmeside på Internettet.Lysbilledeforedrag om Partherbuen

Af Kell Madsen

En torsdag aften i slutningen af november var Fjerrit- 
slev Gymnasiums to højniveauhold i latin og deres 

lærere, Hans Gregersen og Kell Madsen, samlet om 

et fælles arrangement, et lysbilledforedrag ved ad

junkt Elisabeth Nedergaard, Nørresundby.

Elisabeth Nedergaard, dertil daglig underviser 

i latin, græsk og oldtidskundskab på Nørresyndby 
Gymnasium, har igennem en årrække arbejdet med 
den såkaldte Partherbue på Forum Romanum i Rom.

Buen, der blev rejst af det romerske senat til ære 
for kejser Augustus efter en sejr i år 20 f.Kr., har lidt 

samme skæbne som så mange andre monumenter 

fra oldtiden: kun fundamenterne står tilbage.
Buen kendes imidlertid fra møntbilleder, og desu-

den forbindes en lang række marmor

fragmenter, hvoraf nogle er fundet 

genanvendt i senere bygningsværker, 

med den.
Elisabeth Nedergaard har forsøgt

samle det enorme puslespil, som fragmenterne 

udgør, og midt i 80'erne havde hun i forbindelse med 
et italiensk-skandinavisk forskningsprojekt på Forum 

lejlighed til at foretage en nyudgravning af funda-

Augustus' Parther
bue er gengivet på 
en denar slået i 16 
f.Kr Over midterpar
tiet troner Augustus i 
triumfvognen, mens 
statuer af de "besej
rede” parthere som 
symbol på deres un
derkastelse er an
bragt på et lavere

menterne. pianover sidefløjene,

Elisabeth Nedergaard gav os en introduktion til der var udført i en 
Forums opbygning og udgravningshistorie og fortalte and™sdlart end 

derefter om sit arbejde med triumfbuen. Det var et 
meget spændende og underholdende foredrag, hvor 

den megen lærdom blev krydret med anekdoter om, 
hvordan det er at arbejde i "et hul i jorden" blandt 
horder af turister.
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Af Nanna Hauge Kristensen 1 .b, Sigurd Handrup 2.a 
og Kirsten Laursen 3.b.

Onsdag d. 12. november 1997 løb et landsdækkende foreta
gende af stabelen her på Fg. Hele 111 var forhåndstilmeldt, men 
på det tidspunkt var der dog stadig uklare linier for fraværsproce
duren. Da dette endelig var kommet på plads, endte 95 elever 
med at bakke op om sagen, hvilket må siges at være en rekord 
på Fg. I alt skrabede vi 19.000 kroner ind til de små nødlidende 
stakler.

Brevene vi sendte ud til virksomheder rundt omkring i hen
holdsvis Brovst, Løgstør og Fjerritslev blev vel modtaget. De 
fleste sagde ja til at modtage en arbejdsivrig dagværker - eller 
flere - til at "gå til hånde” i produktionen. Det var meget 
forskelligt, hvad de flittige myrer blev sat i gang med og arbejdet 
strakte sig lige fra journalistik til fabriksarbejde med dippedutter 
og fra ”brochureputten” i konvolutter til havearbejde hos lærer
ne. Mange fandt også lidt arbejde hjemme hos mor og far........

På landsdækkende plan blev der samlet ca. 5,5 millioner kr., 
hvilket er 1 million mere i kassen i forhold til sidste år. Gid det må 
fortsætte på den måde!

Vi vil forsøge løbende at informere om projektets gang i 
Guatemala og håber at lige så mange, hvis ikke flere, vil bakke op 
om sagen til næste år.
P.s. Tillykke til 1 .y, vinderne af vores lille konkurrence om klassen 
med flest deltagende. Dog har vi hørt, at de ikke har fået drukket 
de pils endnu - øh....hva’ er det for noget smuds?
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Af Palle Birkholm.

Arkaisk kriger 
hedder Gymnasiets nyerhvervelse 
ikke, men det kunne den have gjort. 
Lucia Beatriz Figueroas terracottafig- 
urer har umiskendelige klassiske 
forbilleder: oldgræske statuer, ægyp
tiske mumiekister, middelalderlige 
ringbrynjeklædte krigere og afrikansk 
mashekunst. Der er altid tale om in
spiration. Hun har helt sin egen stil.

■»robygning på FG
Af Kirsten Olesen og Lilly Thomsen.

Brobygningsprojektet i ugerne 40, 41,43 og 44 er forlængst 
afsluttet, og de sidste evalueringsmøder er afholdt.

Både efter de 8 elevers, de 9 deltagende læreres og de 
afleverende skolers opfattelse har forløbet her på skolen levet op 
til forventningerne.

Vi er glade for at kunne sige, at gæsterne befandt sig godt i 
huset. Tak ti/alle, der har bidraget til det. Det bliver spændende at 
se, om det er de rigtige konklusioner, eleverne har draget af deres 
uger her.

Vi kan i hvert fald planlægge et lignende forløb til næste år i 
tillid til, at vi kan udfylde de ministerielle rammer på en tilfredsstil
lende måde.

PR diskuterer 
team-teaching

Af Dunne Pienge, medlem af pædagogisk udvalg.

Team-teaching er efterhånden et kendt begreb på mange skoler. 
På almindeligt dansk betyder det, at en gruppe lærere fra en 
klasse arbejder sammen om klassens faglige og pædagogiske 
forholde (eller kompetencer, som er det nye ord).

Med henblik på at etablere en studiekreds i team-teaching her 
på FG, orienterede Henriette Knudsen fra Munkedam Gymnasium 
på mødet den 12. november om de erfaringer de der har fået ved 
at arbejde i lærer-teams.

Set med hendes øjne er lærer-teams en helt klr gevinst for 
både lærere og elever. Begge parter har glæde af en bedre 
koordination for eksempel med henblik på at etablere hen
sigtsmæssig lektielæsning og studieteknik. Når lærerene har fælles 
strategi med hensyn til gruppe- og projektarbejde, vil det give 
eleverne mere erfaring og tryghed og føre til bedre resultater. 
Også den enkelte elevs trivsel i klassen kan højnes ved at en 
gruppes lærere arbejder sammen om klassen.

Selv om fordelene synes åbenbare, er det som nævnt i første 
omgang en studiekreds vi forsøger at etablere.

9. januar: Blokdag
12.-13. januar: Lærersamtaler 
for 2. og 3. g.
27. januar: Åbent hus kl. 19.30.
2. februar: Valgfagsorientering 
kl. 8-12.
4. februar: Studieorienterings
møde for 2. og 3.g kl. 8-12
4-7. februar: LA på genbesøg på 
Århus Statsgymnasium i forbin
delse med Amicitia-projektet.
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6. februar: Blokdag.
9. februar:
Fransk begynder højniveau p 
borg Teater til Glade dag 
Samuel Beckett.
6. marts: Blokdag.

19. marts: Fællestime: Klassisk 
jazz.

marts: Premiere på skole
komedien Freden.

27. marts: Terminsprøve 2.g.
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