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Den Grønne Bog 2003/2004 er, traditionen tro, helt
domineret af de mange billeder af elever og medarbejdere. Bogen fungerer som billedbog,
opslagsværk og årsskrift og tegner et facetteret billede af skolens liv og virke. Den Grønne Bog er i 
mange sammenhænge en del af skolens ansigt både internt og eksternt og ikke mindst - det er min
fornemmelse - en bog som studeres rimelig flittigt i hjemmene.

Den Grønne Bog er et godt opslagsværk, når det gælder om at sætte ansigt på elever og ansatte, se 
på klassebilleder og finde kammerater, søskende og lærere. Jeg ved, at både nuværende og gamle 
elever bladrer i bogen ved mange lejligheder for at fremvise, genkende og mindes skoletiden og det 
der var engang. Billederne tjener altså ikke alene det formål at være brugsbilleder, men fortæller 
mange historier om årene der gik, og går, om tøjmode, hårlængde og kropsattitude. Det gode ved 
billederne i Den Grønne Bog er måske allermest, at det år for år er muligt at følge elever og lærere.

Den Grønne Bog indeholder ud over billederne en lang række faktuelle oplysninger bl.a. en kort 
beskrivelse af skolen og et alfabetisk opslag, hvor det er muligt at orientere sig om emner, regler og 
bestemmelser, som det er fornuftigt at alle kender, for at dagligdagen kan forløbe så godt og trygt 
som muligt. Bagest i bogen findes skolens vedtægter, formålsparagraf og betalingsbetingelser 
samt forældrerepræsentantskabets vedtægter. Vi håber på denne måde at kunne synliggøre de 
juridiske og formelle forudsætninger for skolens drift.

Skolens hjemmeside www.ijg.dk indeholder også en lang række oplysninger og informationer om 
skolen og skolens faglige og pædagogiske målsætning.

http://www.ijg.dk


Vi glæder os til et skoleår præget af faglighed og kreativitet og omsorg for den enkelte elev. Vi vil i det 
kommende år bruge mange ressourcer på at opfylde og imødekomme de krav om forandring og udvikling 
som videnssamfundet stiller til skolesystemet og skolen. Jeg håber, at vi kan gøre det med behørig respekt 
for de traditioner, som er så dybt forankrede i Ingrid Jespersens Gymnasieskoles historie.

De bedste hilsener

Otto Strange Møller 
rektor
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Ingrid Jespersens Gymnasieskole 
er en selvejende institution med 800 elever fordelt på grundskole og gymnasium. Skolen er en en
hedsskole, som tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til 3.g.

Grundskolen består i skoleåret 2003-2004 afen tosporet afdeling fra børnehaveklasse til 6. klasse 
på ca. 320 elever samt en overbygning for 7.-10. klasse omfattende 280 elever. Til grundskolen er 
knyttet en skolefritidsordning for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Skolefritidsordnin
gen omfatter ca. 75 børn.

Gymnasiet består af tre spor på hver årgang og omfatter ca. 200 elever. Gymnasiet tilbyder som sær
lig aktivitet en rytmisk linje, en naturvidenskabelig linje og en kommunikationslinje.

Til skolen er knyttet en Musikskole, som tilbyder instrumentalundervisning, undervisning i musik og 
bevægelse og sammenspil.

Skolens øverste myndighed er bestyrelsen, som består af tre forældrevalgte repræsentanter, et be
styrelsesmedlem udpeget af elevsamfundet og en forældrerepræsentant med juridisk baggrund. Be
styrelsen fastlægger på bestyrelsesmøderne rammerne forskolens drift.

Skolen har et tæt skole-hjem samarbejde og vægter en åben og konstruktiv dialog mellem skole, 
elev og forældre. Skole-hjem samarbejdet udfoldes bl.a. på forældremøder, til forældrekonsultatio
ner, kulturelle arrangementer og på Forældrerepræsentantskabets møder.

Forældrerepræsentantskabet består af forældrerepræsentanter for skolens klasser og mødes ca. 4 
gange om året bl.a. for at diskutere skoleforhold.

Skolen prioriterer et højt fagligt niveau, kreative aktiviteter og omsorg for den enkelte. På det kreati
ve område indtager især undervisningen i musik en central rolle. Musikundervisningen er obligato
risk fra børnehaveklasse til 7. klasse, og der tilbydes et bredt udbud af musikalske aktiviteter til bå
de grundskoleelever og gymnasieelever.

Skolens menneskesyn er funderet i den humanistiske dannelsestradition. Undervisning og dagligliv 
bygger på demokrati, tolerance og åndsfrihed. Skolen lægger stor vægt på, at eleverne skoles i ud
foldelse af den demokratiske tankegang i praksis og tilegner sig et tolerant menneskesyn præget af 
faglig indsigt og respekt for andres meninger. Formålet med undervisningen og det sociale samvær 
er at udvikle eleverne til selvstændige og skabende mennesker med stor faglig viden og evnen til at 
kunne samarbejde. Ingrid Jespersens Gymnasieskole ønsker som fundamental målsætning at sikre, 
at eleverne udstyres med viden, almendannelse og færdigheder, der gør det muligt for dem at navi
gere i et dynamisk og foranderligt samfund.
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