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I dette skoleår har 
Fjerritslev Gymnasium to 
udvekslingsstuderende, 
som følger undervisningen på lige fod 
med deres danske klassekammerater i 
et år. I løbet af den periode bor de hos 
tre værtsfamilier.
Samantha kommer fra en 
by i New South Wales i 
Australien, og Merecdes 
Wilson fra en by lidt uden 
for New York.
Sam, som Samantha kaldes til daglig, 
går i 3.a og skal være her til midt i 
januar ’97. Mercedes begyndte i 1 .a 
den 8. august og skal være her til juli 
’97.
Jeg mødtes med de to piger en kold 
novemberdag for at høre lidt om, 
hvordan de befinder sig blandt os 
nordboere.
På spørgsmålet om de kan lide at 
være her, var reaktionen et varmt „Ja, i 
høj grad!“ - hurtigt fulgt af et par be
mærkninger om vejret. Sam er vandt til 
45° i sit hjemland, og hun syntes det 
var yderst mærkeligt at opleve dan
skernes reaktion på 30° i sommer: 
„Man får fri fra skole på grund af 
varmen! Hjemme er det en ganske 
almindelig temperatur om sommeren“. 
Desuden var Sam o-verrasket over, at 
alle danskere ikke er gode til at stå på 
ski. Det var hende, der som erfaren 
skiløber (fra Australien!) kunne hjælpe 
mindre erfarne kammerater på skiferien 
i Sverige.
„Hvordan er det så at gå i skole her?“ 
„Der er en mere afslappet atmosfære 
mellem lærere og elever“ svarer 
Mercedes, og Sam tilføjer

„Hjemme i USA ville det 
være en fornærmelse at 
kalde en lærer ved for
navn“.
Begge foretrækker den mere voksne 
tone som kendetegner lærer-elev 
forholdet her, og både Sam og Mer
cedes fortæller nu meget ivrigt om 
deres skoler hjemme. Begge er fra 
privatskoler og vant til længere skole
dage med mere ensformige sko
leskemaer.
„Og så har vi hver dag kirke“ siger både 
Sam og Mercedes.
- det må forklares nærmere!
„Hver skoledag starter 
med en gudstjeneste med 
prædiken og salmer og 
læsninger“
„På den måde støtter vi kirken, men så 
til gengæld får skolen penge fra kirken“ 
forklarer Sam. Mercedes går på en 
såkaldt evangelisk privatskole. Skole
uniformer er en anden ting, som 
pigerne har været vant til hjemmefra. 
På Mercedes’ skole er jeans forbudt, 
drengene skal gå med slips og skjorte 
med flip. Pigerne skal have nederdele 
på, men ikke kortere end 6 cm over 
knæet!!



„Danskerne har en meget stærk 
national stolthed - man ser det på

Sam beretter om sorte sko (af et 
ganske bestemt mærke), grå ulden
nederdel med længde under knæet, 
og håret skal sættes op, hvis det er så

fødselsdage med flag alle vegne!“ 
„Og I er meget stolte af kongefamili-

langt, at det rører kraven.
Drengene skal gå med 
jakker og slips.
„Humoren er anderledes her end 
hjemme“ siger Mercedes, der skulle 
vænne sig noget til danskernes mere 
ligefremme jargon i for eksempel vit
tigheder, og fortsætter:
„Humoren er mere uformel og vovet - 
danskerne siger ting, vi 
aldrig ville turde!“
„Ja, og der er ingen bjerge! De mørke 
vinter-morgener er også en helt ny 
oplevelse“ kommer det fra Sam. 
Begge slider med det danske sprog, 
og er blevet rigtig gode til det. Et par 
udtryk virker dog lidt pudsige: for ek
sempel „jeg keder mig“ og „jeg glæ
der mig“: „Hvordan kan jeg kede mi^‘, 
spørger Sam. Tja, det er svært at 
forklare...

„Er der ting, der særligt har gjort ind
tryk på jer som typisk dansk?“ 
„Maden“ lyder det samstemmende: 
„Danske familier spiser de samme 
retter“. Sam og Mercedes er begge 
vandt til mere internationale spiseva
ner, men kan lide den danske mad
kultur - måske er der lidt for mange 
kartofler til alting“. Ingen af dem kan 
dog lide leverpostej, men derimod 
smager dansk ost godt!
„Danskerne har også et mere afslap
pet forhold til alkohol, end man har i
USA“, siger Merecedes.
„I USA er det forbudt at 
drikke før man er 21.“ 
„Ja, og i Australien skal 
man være 18
- vi må simpelthen ikke før, og det 
bliver vi opdraget til. Jeg tror nu, det 
er bedre med en lidt mere afslappet 
holdning som den, vi møder her i 
Danmark.“ siger Sam.
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en“ tilføjer Mercedes.
„Danskerne er utroligt punktlige“ 
bemærker Mercedes. „Hvis man er 
inviteret til kl. 18, så kommer man kl. 
18 eller allerhøjst 10 minutter over. 
Hjemme i USA ville det være uhøfligt 
at komme så præcist - det er uprak
tisk at have alle gæsterne til at 
komme på en gang.“
„Ja“, griner Sam, „Når mine forældre 
inviterer gæster, så kan man komme 
op til halvanden time senere end det 
tidspunkt, man er inviteret til - og det 
er mere uformelt. Vi dækker heller 
ikke op til middag på samme formelle 
måde som danskerne“
„Jeg var meget forbavset over at se 
flere forskellige vinglas på bordet“, 
siger Mercedes.
„Man skulle også vænne sig til ikke at 
smække to stykker smørrebrød sam
men til en sandwich.
Det virkede også utroligt 
komisk i begyndelsen at 
spise smørrebrød med kniv 
og gaffel - det er ligeså ko
misk som at spise en vin
gummibamse med kniv og 
gaffel“.
(- så måske har Sam og Mercedes 
endnu ikke prøvet højt belagt smørre
brød!)
Begge oplever danskerne som en 
homogen nation, en kontrast til piger
nes store, multikulturelle hjemlande.

„Glæder I jer til at holde jul her?“ 
„Ja“ svarer Sam, „men det bliver en 
noget anderledes jul end den, jeg er 
vant til.
I Australien er julen meget 
varm, og vi surfer og ligger 
på stranden hele dagen. 
Når vi ikke kan holde det ud mere, 
går vi indendøre, tænder aircondition- 
ing og spiser god mad“.
Mercedes er vant til en familiejul som 
starter den 25. december, men de ser 
begge frem til den danske version af 
højtiden.

Af lektor Henning Johansen, 
datavejleder

Vi er nu ved at være færdige 
med 1. del af en større ombyg
ning af skolens EDB-system. 
Alle maskinerne har fået 
installeret CD-ROM-drev, 
lydkort og Windows95 og 
Microsoft Office som standard. 
Vi har for øjeblikket 30 maski
ner forbundet med hinanden i 
et ca. 220 meter langt net
værk.
Da vi samtidig er blevet koblet 
på Sektornettet og dermed 
Internettet via en fast 128Kbit- 
forbindelse - dog foreløbig kun 
i lokale 2.17 og på administra
tionen - har det været nødven
digt at indføre skrappere ad
gangsbetingelser til rummene. 
Det er vi naturligvis kede af, 
men vi har planer om i nær 
fremtid at etablere en fri 
Internetadgang på bibliotekets 
1. sal. Her vil der blive stillet et f 
antal maskiner til rådighed for 
fri surfing og anden brug i 
frikvarterer og mellemtimer. Vi _____ 
gør i øvrigt opmærksom på, at “t**“ 
der nu står en maskine til fri 
afbenyttelse i „abegrotten“.
Vi går nu i gang med 2. del, 
som handler om at få etableret 
skolens egen mail- og Web
server, der vil gøre det muligt 
at komme i forbindelse med 
skolen udefra, sende og 
modtage e-mail, lave egne 
hjemmesider o.s.v. Vi for
venter at være færdige midt i 
januar 97.
Vi har også planer om at 
opgradere lokale 1.4, der i 
øjeblikket ikke kører tilfreds
stillende og derfor bl.a. ikke 
har Internetforbindelse.
Endelig har vi anskaffet 2 pro
jektorer, som I måske allerede 
har set. Det er meningen, at de 
skal bruges i forbindelse med 
demonstration af EDB-pro- 
grammer, CD-rommer og 
nogen har måske allerede 
bemærket, at de sågar er 
fremragende til film
fremvisning.



p£l engelsk bruger man udtrykket: „It’s 
QCreek to me“ om noget, der er fuld- 
c.tændigt uforståeligt.
"Det var der nogle elever på gymna
siet, der ville gøre noget ved, og 
derfor foreslog de en studiekreds om 
sproget. Det viste sig, at der var 
tilstrækkelig stor interesse, og en lille 
gruppe har nu næsten gennemført I 0 
lektioner, alle placeret i 9. time. 
Vi har lært bogstaverne og lavet 
læse- og skriveøvelser, og med de 
allermest nødvendige bøjninger i 
baghovedet har vi læst tilrettelagt 
begyndertekst.
Derudover er der blevet tid til at 
snuse til nogle vers fra Ny Testa
mente på originalsproget, og vi har 
kigget i nogle nygræske aviser og 
blade.
Studiekredsen er blevet forestået af 
undertegnede.

3.g-ekskursion 
til København
af adjunkt Carsten Sørensen

I begyndelsen af november tog omkring 100 forventningsfulde men
nesker - hele 3.g-årgangen - på ekskursion til København. Tidligere år 
har ekskursionsdeltagerne udelukkende været valgholdselever og de
res lærere (typisk 3-4 valghold), men I år forsøgte vi os med en 
kombination af stamklasser og valghold. Det medførte som nævnt, at 
hele årgangen tog af sted.
Alt det praktiske omkring ekskursionen fungerede til alles tilfredshed. 
Vi fik stort set ud- og hjemrejsen lagt, som vi ønskede det; og vores 
logi, Absalon Hotel, fortjener bestemt ros for god service og tilfreds
stillende indkvarteringsforhold.
Da hele årgangen var af sted, havde eleverne selvfølgelig mulighed 
for at relatere sig til flere forskellige grupperinger - et, måske to 
valghold samt stamklassen. Om en sådan form er ideel eller blot 
hensigtsmæssig, kan jo altid diskuteres. Men det må slås fast, at det 
generelle indtryk blandt vi deltagende lærere var, at alle eleverne fik 
oplevelser af høj faglig og kulturel karakter.
Da programpunkterne var talrige, vil det blive til en meget lang 
gennemgang, hvis alt skulle beskrives her, derfor vil vi „nøjes“ med at 
lade en enkelt elev fortælle om sine oplevelser på ekskursionen (nå, 
ja - måske fortæller han ikke det hele!).

PS. Deltagende valghold: højniveauhold i kemi, fysik, biologi, sam
fundsfag og musik samt mellemniveauhold i samfundsfag og billed
kunst.

■ Berigende
af Torben Haugaard, 3.b, og mellemniveauholdet i billedkunst

Torsdag d. 7/11 og fredag d. 8/11 var de centrale dage for os på 
billedkunst mellemniveau. Det var der, Carsten Sørensen gav os „le 
grand tour“på - næsten - alverdens museer og dermed forsøgte at 
give os et indblik i billedkunstens historie.
Første dag stod den på Thorvaldsens Museum. Vi vågnede alle friske 
og udhvilede, hvorefter vi slog et smut hen for at undersøge denne 
seværdighed nærmere. Det viste sig at være en interessant bygning 
med masser af spændende skulpturer og malerier fra Bertel 
Thorvaldsens hånd (og andres). Dernæst var vi på Ny Carlsberg 
Glyptotek, hvor vi så alt lige fra antikkens kunst til danske og franske 
mesterværker. Vinterhaven var et særsyn.
Anden dag var vi på Louisiana for at se en særudstilling med 
Picassos værker. Gode gamle Pablos kunst er fascinerende, men 
også Andy Warhols popart kan anbefales.
Ordrupgårdsamlingens impressionistiske samling var ikke fantastisk 
interessant, men omgivelserne var da hyggelige.
Alt i alt en berigende tur til hovedstaden, der intet lader tilbage at 
ønske.
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“arbejdet“
Bestvre ses
af Viggo Bækgaard, formand for skolebestyrelsen

Kere, rese^e'c oQ \ su*y^e
to\K ca'ca.

Jeg har været medlem af FGs bestyrelse i 4 år og har i alle 
årene fungeret som formand. På falderebet i forbindelse med 
min fratræden til nytår må jeg sige, at det har været fire gode 
år.
Når der i foreningsdanmark skal vælges bestyrelser, er folk 
altid meget tilbageholdende, fordi arbejdet griber om sig og 
tager tid. Det behøver man ikke med bestyrelsesarbejde på 
gymnasiet. I al fald ikke på et velfungerende gymnasium. 
Bestyrelsens indflydelse er forholdsvis begrænset ifølge 
loven. Vi skal - og heldigvis for det- ikke ansætte lærere og 
vælge bøger endsige give gode råd om undervisningen. 
Inden for de af amtet afstukne rammer og efter indstilling fra 
skolens ledelse er bestyrelsen budgetansvarlig.
FG er set med mine bestyrelsesbriller et velfungerende 
gymnasium. Vi har attraktive rammer, der styrker nærheden 
mellem elever og lærere. Gymnasiet og eleverne er præget 
af, at vi lever i et stille, idyllisk smørhul. Problemerne er få og 
små. Naturen præger os vel.
Bestyrelsen har i min tid ikke haft anledning til at tage bril
lerne af og se rektor eller andre alvorligt i øjnene. Vi ville 
selvfølgelig ikke holde os tilbage, hvis det havde været 
nødvendigt. Tværtimod er skolen oplevet som en særdeles 
kompetent institution. Vi oplever harmoniske, glade og ikke 
mindst hver dag dygtigere og mere vidende unge. 
Som vagthund og bindeled mellem forældre, samfund og 
skole har bestyrelsen sin virkelige betydning. Dens vigtigste 
praktiske opgave i “fredstid” består i at være ambassadør for 
Fjerritslev Gymnasium ude i vore lokalsamfund. Gymnasiets 
berettigelse og værdi netop lokalt er kendt af alle os, der har 
tilknytningen.
Den, der først een gang har sat sine ben på FG og oplevet 
miljøet, er ikke i tvivl. Vi skal alle - elever, lærere, ledelse, 
FGs venner og bestyrelse - formidle det budskab til alle de 
kommende elever og deres forældre.

I I I Øverste billede: Fra 2.y’s blokdag ibioKdag i regnsKoven ää“
- en anderledes fornemmelse Herunder: Der er også kreativitet efter

skoletid - her i frivillig billedkunst
af adjunkt Lone Als Egebo

l.z. brugte kombinationen blokdag/biologi på en 
ekskursion til Randers regnskov. 1100% vand
mættet luft, blandt fuglekvidder og store smukke 
sommerfugle, i 26 graders varme, fik vi en for
nemmelse af miljøet i regnskoven. Forinden var 
der på gymnasiet blevet arbejdet med planternes 
morfologiske tilpasninger til regnskovsmiljøet, og 
vi skulle nu ned og se om „det stemte“. Da Ran
ders regnskov overvejende er en zoologisk 
have, stillede vi også i udsigt at fa undersøgt 
dyrenes tilpasning til regnskovsmiljøet nærmere. 
Det lykkedes. Efter en rundvisning i regnsko
ven, arbejdede eleverne gruppevis med opgaver 
i tilknytning til emnet, med henblik på at holde 
fordrag når vi kom hjem. Det har de også gjort 
nu, og vi er alle, på en ny og anderledes måde, 
blevet klogere.
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