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Stueplan i udsnit (gymnasiet).

Skolens indretning

Bygningsfællesskabet omfatter Morsø Gymnasium, Nykøbing Mors handelsskole og 
teatersalen, som tilhører Morsø kommune. Når teatersalen ikke er i brug til andet for
mål, kan den benyttes af skolerne. Kantinen er fælles for de to skoler, men kan ikke 
rumme alle elever på én gang. Derfor holdes der ikke frokostpause samtidig.

Det nye gymnasium er opbygget efter det såkaldte hjemstavnsprincip. Der er tre 
hjemstavne, der hver består af klasser og hjælperum. Det tilstræbes, at der i hver



1. sal i udsnit.

hjemstavn er både 12. og 3. G elever og både sproglige og matematikere. Til de fag, 
der kræver specielle faglokaler, må eleverne naturligvis gå til disse (det gælder især fy
sik, kemi, biologi, geografi, samt musik, formning og idræt), men ellers forbliver klas
serne i videst muligt omfang i deres respektive hjemstavne.
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Den nye skole

Umiddelbart efter sidste års afslutning begyndte flyttevognene at rulle, og indflytnin
gen på Limfjordsvej var indledt. Det var hektiske, men også spændende dage for såvel 
administrationen som de lærere og elever der hjalp til.

I løbet af sommerferien kom det meste på palds, og den 9. august 1982 kunne sko
len begynde planmæsigt i de nye omgivelser.

Efter at bygningen havde bestået sin prøve i dagligdagen i en månedstid, fandt den 
officielle indvielse sted lørdag den 11. september kl. 10 i sportshallen for et indbudt 
publikum, elever og lærere.

Der var taler af amtsborgmester P. E. Eriksen, formanden for Handelsskolens be
styrelse, boghandler Aage Platz, borgmester Knud Erik Jensen, Morsø kommune, di
rektør Preben Larsen, undervisningsministeriets byggedirektorat, forstander K. 
Kjeldgaard, handelsskolen og rektor Knud Hansen. Formanden for undervisnings- og 
kulturudvalget, Johs. Madsen, indledte og sluttede. Desuden var der fællessang samt 
musikindslag og korsang ved elever og lærere fra gymnasiet.

Herefter var der en forfriskning i kantinen og lejlighed til at se skolen. 1 kantinen 
talte den tidligere formand for U.K. udvalget, amtsrådsmedlem Emmy Rasmusen, ar
kitekt Knud Friis og studielektor Kaj Nysted.

Om eftermiddagen var der åbent hus, og vi gætter på, at 4-5000 mennesker benytte
de lejligheden til at se gymnasium og handelsskole.

Samme dag kl. 20 var Morsø kommune vært ved teatersalens indvielse.

Gaver til indvielsen

Ved indvielsen havde vi den store glæde at modtage mange gaver og hilsner, dels rettet 
til bygningsfællesskabet (gymnasium/handelsskole/teatersal), dels til de enkelte insti
tutioner.

Til daglig glæde for alle, der færdes i huset er først og fremmest den storslåede gave 
fra Viborg amtsråd, Morsø Bank og Morsø Sparekasse, Nykøbing Mors Handels
standsforening samt teknikere og håndværkere ved byggeriet: Jens Søndergaardsam- 
lingen på 12 store malerier. Endvidere fik bygningsfællesskabet to smukke keramik
fade fra Salling kommunerne.

Gymnasiet fik fra Morsø kommune 1.500 kr. til fri anvendelse, fra Morsø Boghan
del v. boghandler Aage Platz: Gyldendals Bibliotek, Verdenslitteraturen, bind 1-40, 
fra tidligere lærer ved skolen lektor Sigurd Alvin: Jens Kruuse: Mesterværker. Des
uden blomsterhilsener o.l. fra Sydthy kommune, Dueholmskolen, Nykøbing Mors 
Folke- og Realskole, Morsø Ungdomsskole, Morsø Forberedelseskursus, direktør 
Åge Sørensen og frue, Viborg, tømrermester Harald Bak Sørensen, gartner M. N. 
Overgaard, Klit-Vask v. Ellen og Peter Sommerlade, Nykøbing Mors Badminton
klub.

Vi bringer vor hjerteligste tak for alle gaver og hilsener.
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UNDERVISNINGEN
Linjer og grene i gymnasiet
Allerede før man kommer i gymnasiet har man truffet sit første valg: valget mellem 
den sproglige og den matematiske linje. Disse to linjer rummer begge en række fælles
fag, hvor pensum er af samme omfang for alle: dansk, historie, fransk, oldtidskund
skab, religion og gymnastik. Matematikerne har derudover enten engelsk eller tysk ef
ter eget valg det første år, og de sproglige har matematik de to første år.

Denne struktur skal sikre, at en studentereksamen, uanset linje og gren, opfylder en 
almendannende funktion; en studentereksamen er ikke og skal ikke være en specialist
uddannelse, men skal derimod give adgang til en lang række uddannelser; de almene 
fags betydning er i denne sammenhæng at sikre, at samfundet ikke uddanner enspore
de eksperter med skyklapper og mangel på fantasi.

Efter 1 .G skal man foretage et grenvalg. Valgmulighederne for de sproglige ser såle
des ud:

Nysproglig gren
Musiksproglig gren
Samfundssproglig gren
Klassisksproglig gren

Af disse fire muligheder kan Morsø Gymnasium i øjeblikket kun tilbyde de tre første. 
Den fjerde gren kan oprettes, hvis der efter l.G melder sig mindst 10 interesserede ele
ver.

For de matematiske elever ser valgmulighederne således ud:
Matematisk-fysisk gren
Matematisk-naturfaglig (biologisk) gren
Matematisk-samfundsfaglig gren 
Matematisk-musisk gren

Skolen kan i øjeblikket tilbyde alle fire grene; det skal pointeres, at musikgrenen for 
matematikere har status som forsøgsgren, hvilket betyder, at den kun kan tilbydes, 
hvis der oprettes en musiksproglig gren, fordi de matematiske elever undervises i mu
sik sammen med de sproglige.

På den nysproglige gren lægges hovedvægten på engelsk og tysk. Det ene af disse 
sprog glider ud til fordel for musik på den musiksproglige gren og til fordel for sam
fundsfag på den samfundssproglige gren. På den klassisksproglige gren erstatter 
græsk med oldtidskundskab og latin engelsk og tysk.

På den matematisk-fysiske gren lægges hovedvægten på matematik og fysik. Disse 
fag har færre timer på den matematisk-naturfaglige gren, hvor biologi træder i stedet, 
og på den samfundsfaglige gren, hvor samfundsfag kommer ind. På musik
matematisk gren lægges vægten på matematik og musik.

Alle elever har i 1 .G musik. Samtidig med grenvalget efter 1 .G skal man vælge mel
lem musik og formning, et valg, der også binder i 3.G.

Både faglærere og studievejledere vil op til grenvalget give de oplysninger, man har 
brug for. Alle grene er lige »gode« og giver stort set adgang til de samme uddannelser.
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Derfor er det fornuftigste, man kan gøre, at vælge efter evner og interesser. Med den 
nuværende adgangsbegrænsning er det vigtigt at få et så godt gennemsnit som muligt, 
og det opnår man ved at vælge efter evner og interesser i stedet for efter hvad man tror 
er mest »nyttigt« i andres øjne.

Studievejledning
Hver gymnasieklasse har sin egen »private« studievejleder og det tilstræbes, at samme 
studievejleder følger hver enkelt klasse hele gymnasieforløbet igennem.

Vejledningsarbejdet består i, for det første individuel vejledning for det andet kol
lektiv vejledning

Det individuelle eller personlige vejledning finder sted på to-mandshånd mellem 
studievejleder og elev (studievejledren har selvfølgelig tavshedspligt). Praktisk foregår 
det på en af to måder. For det første kan du tage iniativet til samtalen ved at henvende 
dig til din studievejleder i hendes eller hans træffetid, for det andet kan studievejlede
ren tage iniativet på den måde, at hun/han indbyder hele klassen til samtale, elev for 
elev.

Den individuelle vejledning kan dække forhold af enhver karakter, faglige, sociale, 
økonomiske og personlige problemer.

Der er naturligvis forskel på, hvilke problemer der er fremherskende fra den ene 
gymnasieklasse til den anden, ligesom der er udprægede årgangsforskelle, (men almin
deligvis må det siges, at med den ensartethed med hensyn til elevbaggrund der stadig 
er tale om, i hvert fald ved Morsø Gymnasium, er problemerne hovedsagelig af faglig
studiemæssig karakter).

I den kollektive vejledning, som foretages på alle tre årgange, varetages følgende 
opgaver: a) introduktionsarrangementer, b) grenvalgsorientering, c) orientering om 
Statens Uddannelsesstøtte, d) uddannelsesorientering og erhvervsorientering.

Derudover afholdes hvert år på gymnasiet et studieorienterende møde arrangeret af 
erhvervsvejledningen. På dette møde er en række videregående uddannelser repræsen
teret.

Karakterer og prøver
Karakterer gives 3 gange om året, 2 gange undervejs (december og marts), og der
udover gives ved skoleårets afslutning en årskarakter, som er en standpunktsbedøm
melse for hele året. Til karaktergivning benyttes 13-skalaen:
13: Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation.
11: Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10: Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.

9: Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8: Gives for den middelgode præstation.
7: Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel.
6: Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende præstation.
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5: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
03: Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende præstation. 
00: Gives for den helt uantagelige præstation.

Karakterskalaens hovedinddeling falder i 3 trin, karakteriserede ved nøgleordene 
udmærket, middel og usikker. Ved karaktergivning placerer man først eleven inden 
for en af disse 3 hovedgrupper; derefter foretager man en »finjustering« af elevens 
standpunkt inden for den relevante hovedgruppe. Gennemsnittet for en større gruppe 
elever i flere fag bør ligge på ca. 8.

Efter 1. og 2.G afholdes årsprøver, skriftlige og mundtlige, som karakterbedøm
mes. Årsprøvekaraktererne indføres i karakterbogen parallelt med årskaraktererne. 
Lærerrådet fastsætter årsprøvernes antal og form, og censor er en lærer fra skolen. 
Ved afslutningen af 1. og 2.G kan man komme til studentereksamen i visse fag. Disse 
prøver fastlægges fra centralt hold (Direktoratet for gymnasieskolerne ), og censor er 
udefrakommende. Der gives en studentereksamenskarakter, som sammen med års
karakteren overføres på elevens studentereksamensbevis ved afslutningen af 3.G. Hvis 
man ikke kommer til prøve i disse fag, overføres årskarakteren på studentereksamens
beviset.

Ved afslutningen af 3.G kommer man til studentereksamen i nogle skriftlige og 
mundtlige fag; her er fremgangsmåden den samme som ved studentereksamensprøver 
efter 1. og 2.G.

Hvis man til studentereksamen efter 1. eller 2.G får 00 eller 03, har man ret til re
eksamination (omeksamination), hvis årskarakteren er mindst 5. Reeksamination 
foregår i august-september det følgende skoleår. Hvis man vælger reeksamination, 
tæller den karakter, man får ved denne prøve, til studentereksamen. Hvis man i årska
rakter får 00 eller 03 i et fag, som afsluttes efter 1. eller 2.G, har man ret til at forlange 
at blive specielt eksamineret, hvis faget ikke bliver prøvefag. Denne eksamination tæl
ler med i det samlede antal mundtlige studentereksamensfag (6 i alt), således at man 
senere skal op i et fag mindre end ens kammerater.

Hvis man bliver syg, gælder særlige regler, som man kan få oplysning om på konto
ret. Det er vigtigt at huske, at man skal dokumentere sin sygdom med en lægeerklæ
ring.

Mødepligt
Der er mødepligt i gymnasiet og pligt til aflevering af skriftlige opgaver.

Et stort fravær og/eller manglende aflevering kan medføre, at en elev ikke kan ind
stilles til eksamen. For en elev i 1. eller 2.G betyder det, at det ikke kan lade sig gøre at 
fortsætte i næste klasse. For en elev i 3.G er virkningen den, at eleven enten slet ikke 
kan deltage i eksamen eller må gå til eksamen på særlige vilkår, dvs. at eleven ikke får 
årskarakterer og skal til eksamen i fuldt pensum i samtlige fag.

Normalt vil eleven, første gang der konstateres stort fravær, modtage en mundtlig 
advarsel.

Ved fortsat fravær gives en skriftlig advarsel, hvorefter der, hvis der ikke indtræffer 
en ændring til det bedre, kan ske indberetning til Direktoratet for Gymnasieskolerne 
og HF.
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Det påhviler hjemmet/eleven at give skolen meddelelse i tilfælde af længerevarende 
sygdom, og der skal afleveres skriftlig besked til kontoret om enhver sygdomsfravæ
relse (kort eller lang), umiddelbart efter at eleven er kommet i skole igen.

Alle henvendelser om frihed skal rettes til rektor, - ved enkelttimer (til lægebesøg 
o.l.) dog til sekretærkontoret. Længere fritagelse kan kun ske undtagelsesvis.

Det skal understreges, at enhver form for fravær i princippet regnes lige og tæller 
med i den samlede forsømmelsesopgørelse.

Lærerkandidater
Inden en kandidat fra et universitet eller universitetscenter kan opnå fast ansættelse i 
gymnasieskolen, skal vedkommende bestå en prøve i undervisningsfærdighed. Den 
største del af det kursus, der ligger til grund for prøven, foregår ved en gymnasieskole. 
Varigheden af kursus vil være omkring 4 måneder.

Det vil være normalt, at man i løbet af de 3 år i gymnasiet har en eller flere lærer
kandidater.

Meningen med kursus er ret naturligt, at en kandidat skal bringes i undervisningssi
tuationer, hvor vedkommende kan vejledes af og diskutere med en eller flere af sko
lens lærere, således at man ikke står helt på bar bund, når man selv skal starte under
visningen efter ansættelse ved en skole.

Det kan ikke undgås, at det giver lidt uro, når klassen skal skifte lærer, når der er to 
personer til stede i hver time osv., men det er kun et kort overgangsfænomen. De fle
ste elever kan godt lide afvekslinger, hvis de ikke bliver for hyppige og for springende. 
Dertil kommer, at lærerkandidater ofte kommer med nye ideer, der kan være positive 
for miljøet på skolen.

Læreren er ansvarlig for faktorer som karaktergivningen og for, at klassen når det 
fastsatte pensum, og en af skolens to studielektorer, der dukker op i klassen et par 
gange under kursusforløbet, er ansvarlig for, at kursus foregår efter de retningslinjer, 
der er afstukket af undervisningsministeriet.

Fællestimer
På gymnasiet foregår der også andet den egentlige undervisning. Mindst 8 timer hvert 
år afholdes der fællestimer på skolen, hvor alle elever er samlet til en eller anden form 
for fællesarrangement. Til disse timer inviterer vi kunstnere, politikere eller lignende 
til at optræde/tale for os. Fællestimerne kan også bruges til at forberede arrangemen
ter eller tage uddannelsesspørgsmål op.

Sidste skoleår afholdt vi følgende arrangementer: Nyt Dansk Danseteater startede 
sæsonen med at vise os, hvordan man danser ballet, derefter fulgte en teaterforestil
ling - Cabaret - om kønsroller, og som juleafslutning sang Niels Haugsgaard for os. 
Forårssæsonen begyndte med klassisk musik med ledsagende kommentarer af Ulrikke 
Høst Madsen, cello, og Nina Kavtaradze, klaver.

Dansk Flygtningehjælp fortsatte med et blandet arrangement, som bestod af fore
drag, diasshow og en chilensk flygtning. Den jyske Opera afsluttede årets arrange
menter ved at vise os uddrag fra Tryllefløjten. Alt i alt et spændende og varieret pro
gram, som vist har overbevist de fleste om, at de nye rammer - teatersalen - fungerer 
efter hensigten.
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Ekskursioner og studierejser
1. Der er mulighed for, en eller flere klasser i samarbejde med en eller flere lærere 
planlægger og tager på ekskursion.

Ekskursioner kan foretages inden for alle fag eller fagkombinationer. De afholdes 
normalt inden for skoleugen, og alle kan deltage. Skolen betaler rejse og logi, medens 
eleven betaler kosten.

En ekskursion er et led i undervisningen og kræver, at man gør et stykke fagligt ar
bejde i forbindelse hermed og er villig til at bruge den ekstra tid, det tager at tilrette
lægge en ekskursion, for at den kan blive vellykket fagligt såvel som samværsmæssigt.

I forbindelse med flerdagsekskursioner må man påregne udgifter til forplejning, 
mens transport og overnatning betales af skolen.

2. Der er åbnet mulighed for, at elever og lærere i skoletiden kan foretage studierejser 
til udlandet.

Studierejser til udlandet er, som ordet siger, studier, d.v.s. at rejsemålet skal forsy
ne eleverne med stof, inden for det fag, der skal ud at rejse. Stoffet skal helt eller del
vis opgives til eksamen.

Alle elever i en klasse eller på et hold skal principielt med, for at man kan få lov til 
at rejse i skoletiden.

Rejsen skal planlægges og stoffet bearbejdes både før og efter rejsen, og man skal 
senest 4 måneder før afrejsen have lov til at foretage den påtænkte tur af direktoratet 
for gymnasieskolerne og HF, som er den højeste myndighed for gymnasiet.

Der er ikke mulighed for at få tilskud til studierejser til udlandet, så eleverne og læ
rerne skal selv betale alle udgifter.

En studierejse kan således blive en økonomisk belastning for nogen. Derfor er del
tagelse naturligvis frivillig. For at sikre elevernes valgfrihed har man på skolen indført 
en for de øvrige elever anonym tilkendegivelse om deltagelse eller ej i en studierejse.
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Adjunkt Jette Anker-Møller, Bjørndrupvej 15, tlf. 724856 (eng/da).
Adjunkt Karsten Anker-Møller, Bjørndrupvej 15, tlf. 724856
Lektor Peter Bancke, Kløvermarken 12, tlf. 721078 (bio).
Adjunkt Inge Christensen, Lyngbjervej 7, tlf. 725025 (tysk/gym).
Adjunkt Jørgen Bach Christensen, Østermøllevej 13, Lødderup, (hist/gym).
Adjunkt Jens Peter Aaen Diget, Bellisvej 10, tlf. 724389 (fys/mat).
Lektor Britta Paludan Hansen, Lindevej 22, tlf. 720957 (eng/da).
Rektor Knud Hansen, Fredensvej 9, tlf. 721037 (fr).
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Lektor Tove Hansen, Fredensvej 9, tlf. 721037 (da/rel).
Adjunkt Bent Hjerrild, Præstegårdsvænget 3, 7980 Vils, tlf. 767225 (da/fr).
Adjunkt Martin Horsted, Soelbergsvej 21, tlf. 723572 (eng/fr).
Adjunkt Helle-Vibeke Jacobsen, Valmuevej 18, tlf. 721877 (fr/lat.).
Adjunkt Poul Erik Jacobsen, Valmuevej 18, tlf. 721877 (fr/lat).
Lektor Børge Jensen, Rugskellet 11, tlf. 720741 (hist/tysk).
Adjunkt Hans Jensen, Grønnegade 8, tlf. 724196 (samf/hist).
Adjunkt Ole Johansen, Skolebakken 39, Sundby 7950 Erslev, tlf. 746321 
(hist/rel/samf).
Adjunkt Inger Jorsal, Dråbystræde 98, Sdr. Dråby, tlf. 751579 (lat/old).
Adjunkt Merete Krarup, Skivevej 18, Seide, 7870 Roslev, tlf. 596335 (tysk/eng).
Adjunkt Leif H. Kristensen, Dalvænget 6, tlf. 724862 (kemi/fys).
Adjunkt Jan Juul Larsen, Kornblomstvej 2, tlf. 722317 (bio).
Adjunkt Lauge Larsen, Fåruplund 28, tlf. 724890 (samf/geo).
Adjunkt Christian Madsen, Havnevej 13B2, Skive, tlf. 528928 (mat).
Adjunkt Finn S. Møller, Tingstevej 17, 0. Assels, tlf. 764425 (fys/mat).
Adjunkt Jørgen Møller, Valmuevej 4, tlf. 725015 (mus/da).
Adjunkt Bente Noe, Svanekærvej 10, 7990 0. Assels, tlf. 764309 (rel/hist).
Lektor Kaj Nysted, Mosevej 35, Hundborg 7700 Thisted, tlf. 937137 (geo).
Adjunkt Anne Marie Overbeck P., Fasanvej 29, tlf. 724402 (eng(gym)
Ti.læ. Margit Pedersen, Fåruplund 28, tlf. 724890 (gym).
Adjunkt Mogens Pedersen, Strandparken 50, tlf. 723559 (da/tysk).
Adjunkt Claus Pindstrup, Valmuevej 6, tlf. 724998 (eng/da).
Adjunkt Ebbe B. Rasmussen, Lyngbjergvej 7, tlf. 725025, (da/gym).
Adjunkt Holger Riis-Vestergaard, Kongehøjvej 5, 7870 Roslev, tlf. 731584 
(kemi/bio).
Lektor Henning Storm, Rugvangen 37, tlf. 720960 (fys).
Adjunkt Vibeke Sørensen, Antoinettebro 3, Frøslev, tlf. 744342 (da/form).
Lektor Karin Thomsen, Tingstedvej 25, 7990 0. Assels, tlf. 764542 (mat).
Adjunkt Kurt Sonne Thomsen, Bårupvej 17, 7950 Erslev, tlf. 741143 (fys/mat).
Adjunkt Kjeld Thorsen, Næssundvej 461, 7960 Karby, tlf. 761214 (hist/old/rel).
Adjunkt Marianne Villaume, Lupinvej 20, tlf. 723533 (mus/fr).
Adjunkt Frans Øvre, Frueled 44, tlf. 724866 (mat).
Sekr. Anna Grete Jensen, Rugskellet 11, tlf. 720741.
Sekr. Kirsten Spanggaard, Granvej 65, Glyngøre, 7870 Roslev, tlf. 731326.
Pedel Hans Jørgen Nielsen, Svalevej 49, tlf. 723365
Pedelmedhjælper Kurt Pedersen, Præstbrovej 81, 7950 Erslev, tlf. 741832.
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Ændringer i lærerkollegiet og det administrative personale

Med udgangen af skoleåret tog lektor Egeø Poulsen sin afsked efter 39 års tjeneste i 
Nykøbing. Med sin store faglige dygtighed og sine præcise krav til eleverne var han 
med til at fastholde gymnasiets høje standard. Hans fag var dansk og fransk, men i de 
senere år foretrak han at koncentrere sig om fransk, der stod hans hjerte nær. Aktiv 
og levende engageret til den sidste dag, som han var, havde han nok gerne fortsat læn
gere, om det havde været muligt. Vi vil savne både hans faglige ekspertise og hans tør
re humor og vi siger tak for de mange år.

Samtidig forlod også adjunkt Laurits Gregersen skolen for at overtage en stilling i 
Århus. Han kom til skolen i 1973, først som dansklærer alene, men føjede hertil sene
re også religion. Ved sine fremragende faglige forudsætninger og naturlige pædagogi
ske evner blev han hurtigt en central skikkelse på skolen. 1 en årrække beklædte han 
den vigtige, men ofte vanskelige og utaknemmelige post som lærerrådsformand. Vi 
savner ham meget, men mindes hans tid her med taknemmelighed.

I 1982 søgte adjunkt Torsten Pedersen orlov for at kunne tiltræde en midlertidig 
stilling ved forsøgsgymnasiet i Herlev. Denne orlov er blevet forlænget for skoleåret 
1983-84.

Endelig rettes en tak til cand.mag. Marianne Jensen, der i 1981-82 besørgede nogle 
kvotatimer i formning.

Sommeren 1982 blev adjunkt Ebbe B. Rasmussen (dansk, idræt) ansat i fuld stilling 
efter i 1981-82 at have fungeret i kvotastilling. I kvotastillinger blev cand.mag. Hans 
Jensen (samf., historie) genansat og cand.mag. Bente Noe (religion) nyansat. Under 
adjunkt Inge Christensens sygdom er ansat cand.phil. Karsten Anker-Møller som vi
kar i tysk.

Pr. 1. august blev Kurt Pedersen ansat som pedelmedhjælper.
Pr. 1. november 1982 udløb ansættelsen af de to langtidsledige Birthe Markussen og 

Inger Justesen. Skolen takker dem for meget dygtigt arbejde i forbindelse med flyt
ning og nyindretning. Samtidig blev Dorthe Drachmann Frandsen og Knud Sønder- 
gaard ansat for 7 måneder.

Pr. 1. februar 1983 er cand.mag. Margit Pedersen ophørt som timelærer i idræt for 
at gennemgå kursus i pædagogikum.

Fra 4. februar har adjunkt Anne Marie Overbeck Pedersen barselsorlov. Som vika
rer er ansat cand.mag. Dorthe Lind (engelsk), cand.mag. Karen Marie Nielsen (idræt) 
og Rita Stampe (idræt).

I skoleåret 1982-83 har følgende lærerkandidater gennemgået pædagosisk kursus: 
Kirsten Vivian Hansen (engelsk, formning), Kai-Howard Thomhav (historie, geogra
fi), Grethe Bonde (biologi) og Henrik Fibæk Jensen (dansk, historie).

Søren Sikjær - 1904-1983
Søren Sikjær var kun 37, da han i 1941 blev udnævnt til rektor for det planlagte Nykø
bing Mors kommunale Gymnasium. Han blev her kun i små 7 år, men for skolen var 
det nok de vigtigste år i dens nu snart 42-årige liv, de år hvor den fik sin identitet, sin 
position i lokalsamfundet og sine første traditioner.



19

For os, der som unge var med til denne opbygning, var det spændende år, som selv
følgelig fylder meget i vores erindring. Mange af os skulle komme til at gro fast her, 
mens Sikjær efter 1948 kom til at virke først 12 år som rektor ved Vestre Borgerdyd
skole i det indre København, senere andre 12 år som professor ved Danmarks Lærer
højskole.

At de knap 7 år på Mors også for ham og hans kone stod som et »langt og betyd
ningsfuldt afsnit« af deres liv, kom til udtryk i den veloplagte og rammende artikel 
han skrev til skolens jubilæumsskrift i 1966. Han undskylder til indledning fremstillin
gens uundgåelige subjektivitet, men giver derefter en egentlig meget objektiv og dæk
kende beskrivelse af disse første år. Sådan var det faktisk altsammen. Indirekte tegner 
han samtidig et udmærket og morsomt selvportræt, som fortjener at blive taget frem 
igen nu ved hans død.

Rektor Sikjær var en klog mand. Han vidste hvilke vanskeligheder han ville møde, 
og det morede ham at overvinde dem. Han skulle besejre politisk modstand og for
domme af mange slags, slås med kommunalpolitikere, missionsfolk, folkeskolefolk, 
skeptiske forældre - nej, ikke slås, men vinde dem for sin sag, med tålmodigt diplo
mati, med argumenter, skulle med smil og alvor og sej hed overbevise dem om, at 
gymnasiet ikke var en »sort skole«, men »Morsø sande friskole«. Og han sejrede. 
Han fik sin vilje. Også inden for skolens mure. Vi kunne undertiden smile ad hans ide
er, men han fik altid sin vilje.

I det nævnte jubilæumsskrift 1966 har jeg forsøgt at tegne et dobbeltportræt af vo
res to første rektorer, Sikjær og Brudsig. Det var en taknemmelig opgave, for de var 
meget forskellige. Tænker jeg nu ved Sikjærs død på ham som menneske, slår det mig 
hvor mærkelig han var, venlig, men lidt fjern, i sin ro og urokkelighed fuld af mod
sætninger, ofte ganske pudsige modsætninger.

Han var overbevist demokrat, følte sig selv som et »barn af folket« og så de nye 
kommunale gymnasier som en vej til lige ret og lige muligheder for alle, til personlig 
udvikling og social opstigen for dem der havde evner og energi. Dertil hørte gode ma
nerer, orden og pæn optræden. Hænderne op af bukselommerne, tørre benene på 
måtten foran rektors kontor, helst spise madpakken med kniv og gaffel. Og til et gym
nasium hørte festivitas. Translokationen var i de år en stor fest med kantate, solosang, 
studenterne i optog med fanen i spidsen, taler, mange gæster fra by og land, en traditi
on der holdt en række af år. De repræsentative pligter tog han alvorligt, svigtede ikke 
et sportsstævne eller en koncert. Der var skolekomedie og skolebal i galla med foræld
rene som gæster. Han drog byen ind i skolens liv og fik skolen placeret i dens opland, 
som i de allerførste år omfattede Thy og Salling med.

Som det fremgår af hans 1966-artikel, havde Sikjær respekt og forståelse for det 
kulturmiljø som gymnasiet skulle passes ind i, også forståelse for, at den nye skole i 
begyndelsen måtte føles som et fremmedelement. Han betonede at han selv havde gået 
i træsko. Han respekterede mennesker fra alle kredse, især dog de begavede. Han var 
selv vestjyde. Og dog kom han jo dengang fra København, Metropolitanskolen var 
det ideal der blev holdt op for os, og til København vendte han tilbage efter de 7 år. 
Men mon nogen derovre tog fejl af at han var jyde?

Demokrat - ja, men det var nu et centralistisk demokrati han praktiserede. I virke
ligheden var han jo »autoritær«! Men mon han vidste det? En betegnende episode i 
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hans egen beretning om besættelsesårene er tilløbet til en solidaritetsdemonstration fra 
ungdommens side under folkestrejken i sommeren 44, hvordan hans blotte tilsyne
komst fik »læredrenge og andre som ikke hørte til skolen« til at stikke af, og et blik 
fra ham bragte eleverne tilbage til deres arbejde i klasserne. Ikke fordi han ikke sym
patiserede med en national demonstration ved den lejlighed, men »i hvert fald var det 
ikke elevernes sag« at tage initiativet til den.

Når det trods alle startvanskeligheder blev så frugtbare og tilfredsstillende år for Si- 
kjær her i Nykøbing, var det måske netop fordi han fik lov til at begynde på bar bund, 
kunne bygge en skole op efter sine idealer, med traditioner han fandt værdifulde, i et 
ret gnidningsløst samarbejde med elever for hvem gymnasiet var en ny og ukendt ver
den, og med et lærerkorps han selv sammensatte, hovedsagelig af unge, uerfarne 
cand.mag.er med ringe fagforeningsbevidsthed. Vi var simpelthen så taknemmelige 
over at nogen ville have os i en tid med stor arbejdsløshed. Han mødte os med høflig
hed, venlighed, tillid, og vi respekterede hans klogskab, hans uhyre pligtfølelse og 
energi. Rektor var den første på skolen om morgenen, han besøgte i de første timer 
hver eneste klasse, hørte på timer i alle fag og støttede os loyalt, hvis vi kom ud for 
problemer.

Det var nok en lykke for os og for skolen og egnen, at det netop blev Søren Sikjær 
der blev vores første rektor dengang ved altings begyndelse, og der er god grund til, at 
også det nye Morsø Gymnasium bevarer mindet om ham nu og i fremtiden.

Inger Harsberg.

Svend Sporring - 1912-1983
Svend Sporring kom til Morsø Gymnasium i 1942, et år efter gymnasiets oprettelse, og 
var i 15 år en af skolens faste støtter. Sporring var en kapacitet i sine fag, biologi og 
geografi, og en overordentlig dygtig og krævende lærer. Han var skolens administra
tive inspektor (»skriftinspektor« som det hed dengang), et hverv han røgtede med fast 
og sikker hånd.

Han var en meget inspirerende og hjælpsom kollega, hvis ekspertise vi ofte nød 
godt af, og hvis loyalitet man altid kunne regne med. Det var med beklagelse skolen 
sagde farvel til ham, da han i 1957 flyttede til Virum Statsskole. Vi der kendte ham 
mindes ham med taknemmelighed.

Knud Hansen.

Skolerådet
Skolerådet har som funktion at formidle kontakt mellem de forskellige kategorier af 
personer, der har tilknytning til gymnasiet, dvs. elever, forældre, lærere, rektor, det 
teknisk-administrative personale (kontor- og rengøringspersonale samt pedel) og 
amtsrådet. Derfor har skolerådet denne sammensætning:
1. 1 amtsrådsmedlem.
2. 2 forældrerepræsentanter, valgt for 2 år (kun forældre til elever, der på valg

dagen endnu ikke er fyldt 18 år, har valgret og er valgbare).
3. Rektor.
4. Formanden for lærerrådet samt yderligere en lærer.
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5. 2 elever valgt af og blandt skolens elever.
6. 1 repræsentant valgt af og blandt de tekniske og administrative medarbejdere 

på skolen.
Alle medlemmerne, bortset fra amtsrådsmedlemmet og forældrerepræsentanterne, 
vælges for 1 år ad gangen.

I skolerådet beskæftiger man sig mest med kontakten mellem skole og hjem, med 
henblik på, at forældrene kan få mulighed for at forstå elevernes situation i skolen. 
Desuden beskæftiger skolerådet sig med byggesager og med skolens økonomiske for
hold (budgettet). I øvrigt kan rådet tage sig af alle sager, der vedrører skolen.

For tiden består skolerådet af følgende medlemmer:
1. Amtsrådsvalgt: Helga Graabæk.
2. Forældrevalgte: Tove Bech Pedersen og Johs. Jensen (fmd.).
3. Rektor.
4. Valgt af lærerrådet: Frans Øvre og Kaj Nysted.
5. Valgt af eleverne: Bente Tranberg Jensen og Jens Hesselager.
6. Valgt af TAP: Hans Nielsen.

Elevrådet
Elevrådet er populært sagt elevernes talerør, da det repræsenterer elevernes holdning. 
Elevrådsmøderne afholdes hver fredag efter skoletid og varer sædvanligvis ikke læn
gere end til kl. 14.30. Dagsordenen til mødet laves af repræsentanterne om onsdagen i 
10-frikvarteret.

Sekretæren sørger for, at den bliver læst op på torsdagskommunikationen.
Der er mindst en repræsentant fra hver klasse i elevrådet. Klasserepræsentanterne 

skal fremlægge klassens mening udfra den diskussion, der har været i klassen om 
punkterne på dagsordenen. Som fast punkt på dagsordenen er gennemgang af den 
post, der er kommet til elevrådet i løbet af ugen. Men vi behandler også punkter som:

Udmeldelse af D.G.S.
Vinterferie.
Problemer med VAFT.
Som afslutning på denne korte orientering om elevrådet og dets arbejdsområde op

fordrer vi alle, der har interesse for emnet om at møde op til møderne.
Det er her, du har mulighed for at give din mening til kende.

Elevrådet.

Fællesudvalget
Fællesudvalget er kontaktudvalg mellem rektor, lærerråd og elever. FU består af 4 ele
ver, 4 lærere samt rektor. Elevmedlemmer, som ikke nødvendigvis er medlemmer af 
elevrådet, vælges snarest efter skoleårets begyndelse. Elevrådsformanden er født med
lem.

Det er FU’s opgave gennem gensidig information og forhandlinger at fremme sam
arbejdet mellem lærere og elever. Udvalgets arbejdsområde er meget bredt, idet alle 
skolens forhold (undtagen dem, der vedrører enkelte elever eller lærere og skolens fag- 
og timefordeling) kan optages på dagsordenen.
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To af de vigtigste områder, hvor FU har kompetence til at afgøre sager, er facilite
ter for eleverne og fællesarrangementer.

Alle elever og lærere kan få optaget sager på FU’s dagsorden ved henvendelse til et 
FU-medlem. Udvalgets betydning og indflydelse bestemmes (i høj grad) af den opbak
ning det får fra lærer- og elevside.

Lærerrådet
Alle skolens lærere er medlemmer af lærerrådet, som samles ca. en gang om måneden 
for at drøfte emner og problemer, der vedrører lærernes arbejde. Lærerrådets formel
le kompetence er meget begrænset; faktisk er årsprøvernes ordning og omfang det 
eneste, rådet kan og skal beslutte. Men derudover kan det tage stilling til og udtale sig 
om en lang række sager, der angår skolens dagligdag. F.eks. skal spørgsmål som for
søgsundervisning, budget, stillingsopslag, ændringer af ferieplan, aktivitetsdage og 
studieuger lægges frem for lærerrådet.

Lærerrådet vælger hvert år en formand, der leder møderne og varetager hvad der 
måtte være af løbende forretninger. Formand er p.t. Frans Øvre. Desuden vælges en 
næstformand og en sekretær. Når rådet drøfter forhold, der er af interesse for elever
ne, kan repræsentanter for disse inviteres til at deltage i debatten, dog naturligvis uden 
stemmeret.

Stipendienævnet
Ved de enkelte uddannelsesinstitutioner nedsættes et stipendienævn, bestående af et li
ge stort antal lærere, herunder repræsentanter for institutionens administration, og 
uddannelsessøgende.

Stipendienævnet meddeler oplysninger om ansøgerens studieegnethed og studieak
tivitet. Det har til opgave at formidle kendskabet til mulighederne for uddannelses
støtte til de uddannelsessøgende, at indkalde ansøgninger og kontrollere, at alle de i 
ansøgningsskemaet krævede oplysninger er til stede.

Ansøgninger, der af studiemæssige grunde ikke kan anbefales til stipendienævnet, 
skal ikke indsendes til Statens Uddannelsesstøtte, men afslag skal meddeles af stipen
dienævnet direkte til pågældende ansøger. Sådanne ansøgere bør oplyses om, at sti- 
pendienævnets afgørelse kan indankes for Statens Uddannelsesstøtte, over hvis afgø
relse der kan klages til Ankenævnet. Stipendienævnets arbejde udføres i overensstem
melse med love og bekendtgørelser og de af Statens Uddannelsesstøtte udarbejdede 
regler, der tilstræber sikring af en ensartet praksis.

Stipendienævnet skal underrette Statens Uddannelsesstøtte og Rådet for Uddannel
sesstøtten om forhold, der skønnes af betydning for støttetildelingen og skal efter an
modning aflægge beretning om deres arbejde.
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Gymnasieforeningen for Morsø Gymnasium
Gymnasieforeningen er stiftet i november 1939 på initiativ af en række borgere fra by 
og land for at medvirke til oprettelsen af et gymnasium i Nykøbing M. I 1945 lagdes 
grunden til en fond, hvoraf der ydes rentefri lån til studenter fra Morsø Gymnasium 
som en hjælp til at komme i gang med en videreuddannelse.

Legater og lån
Dimittender fra Morsø Gymnasium har mulighed for at søge følgende legater eller 
lån:

Morsø Jernstøberis Jubilæumslegat (indstiftet v. 100 Års jubilæet 1953): 600 kr.
Gymnasieforeningens studielån.
Legater skænket af Morsø Bank og Morsø Sparekasse.
Ansøgningsblanketter fås på kontoret og afleveres til rektor senest den 10. maj.

Biblioteket
Biblioteket rummer en ganske velassorteret samling af både faglitteratur og skønlitte
ratur. 1 er velkommen der hele dagen med mindre lokalerne er optaget til andre for
mål.

Det er vigtigt, at 1 er klar over, at I selv er med til at bestemme, hvilke bøger der skal 
stå på bibilioteket. Dersom I nemlig savner nogle bøger i det daglige arbejde og ellers 
har begrundede ønsker om nyanskaffelser, behøver I blot at henvende jer til bibliote
karen med jeres forslag.

Vi har den aftale, at dansklærerene hvert år ved skoleårets begyndelse sørger for at 
introducere de nye elever i bibiliotekets opbygning af brug (låneordning m.v.).

Bibliotekaren er Mogens Pedersen, der vil opholde sig de fleste af sine fritimer på 
biblioteket og være jer behjælpelig med Vejledning i brugen af bogsamlingen.

Ferieplan for skoleåret 1983/84
For skoleåret 1983/84 er der fastsat følgende fridage og ferier (de nævnte dage med
regnes):
1983/84
Sommerferie: mandag den 20. juni til fredag den 5. august 1983.
Efterårsferie: mandag den 17. oktober til fredag den 21. oktober 1983.
Juleferie: torsdag den 22. december 1983 til onsdag den 4. januar 1984.
Dronning Ingrids fødselsdag: onsdag den 28. marts 1984.
Påskeferie: mandag den 16. april til tirsdag den 24. april 1984.
Grundlovsdag: tirsdg den 5. juni 1984.
Sommerferie: mandag den 25. juni til fredag den 10. august 1984.
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AKTIVITETER
Studiekredse
Studiekredse afholdes efter normal skoletid og tilrettelægges i serier på 6-10 timer. 
Etablering forudsætter, at mindst 10 elever melder sig.

Der er i skoleåret 1982-83 afviklet studiekredse i EDB, italiensk, klassisk drama, 
drømmetydning, psykologi, walisisk litteratur og kultur.

I de kommende år vil antallet af studiekredse blive meget begrænset p.g.a. myndig
hedernes sparekrav.

Kor
Skolen har også et kor. Det er for alle, som kan lide at synge, og som har lyst til at væ
re sammen med andre fra skolen uden for skoletiden.

Vi holder ingen optagelsesprøve, da vi anser det for væsentligt, at så mange sang
interesserede som muligt kan være med. Der bliver rig lejlighed til at træne stemmen 
og opøve nodelæsningsfærdighed under selve korarbejdet.

Der afholdes korprøve en gang om ugen efter skoletid. Det nærmere tidspunkt afta
ler vi i fællesskab.

Koret har i 1982-83 haft et spændende og travlt år. Ved den officielle indvielse af 
gymnasiet sang det store kor og MUS-koret nogle numre. Endvidere spillede Gunvor 
Juul Christiansen en guitarkoncert af Vivaldi og Frans Øvre en klarinetsats af Mozart.

I efterårsferien medvirkede nogle af kormedlemmerne i KOR 72’s jubilæumsopsæt
ning af Carl Orffs Carmina Burana i Århus Musikhus under ledelse af Ole Schmidt. 
Det var en stor oplevelse at medvirke i opførelsen af dette værk sammen med Århus 
Byorkester, sangsolister og ca. 850 korsangere fra hele landet.

Før jul holdt vi to velbesøgte julekoncerter i henholdsvis Lødderup og Hjerk kirker. 
Vi opførte et større værk, Mariamusik, af en nulevende svensk komponist, Anders 
Ohrwall. Koret blev ledsaget af et orkester betående af Karin Thomsen, Frans Øvre, 
Mogens Pedersen, Otto Andersen og Niels Ross-Petersen.

I april holdt vi vor årlige forårskoncert. Det blev en stor koncert for en fyldt teater
sal, hvor vi som noget nyt i 2. del af koncerten viste resultatet af et samarbejde indgået 
med Skive Gymnasiums kor, Handel-koret fra Schweiz og Salling Spillemands Sym
foniorkester under ledelse af Alf Sjøen. Sammen opførte vi Brahms’ Schicksalslied og 
tre motetter af Bruckner. Orkestret spillede alene Beethovens Egmont Ouverture. Re
sten af koncerten bestod af et bredt udvalg af instrumentale og vokale numre leveret 
af de fire kor og andre elever og lærere fra Morsø Gymnasium.

Jørgen Møller og Marianne Villaume.
Frisport
Ud over hvad der foregår i de skemalagte idrætstimer, er der mulighed for at dyrke 
forskellige idrætsgrene efter skoletid. Den eneste betingelse er, at der melder sig 
mindst 12 deltagere (drenge og piger) til en bestemt aktivitet. Skolen har i det forløbne 
år tilbudt denne frivillige idræt i disciplinerne: volleyball, basketball, håndbold, fod
bold, atletik, badminton samt styrketræning. Men andre idrætsgrene kunne også tæn
kes.
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Der er ingen betingelser forbundet med deltagelse, bortset fra lyst og så naturligvis 
en forpligtelse til at møde op, hvis man nu først har tilmeldt sig. Vi vil også gerne un
derstrege, at deltagelse i den frivillige idræt absolut ikke forudsætter specielle evner. 
Tværtimod. Meningen er snarere, at man under afslappede forhold kan forbedre sig i 
discipliner, man måske ikke mestrer så godt - eller måske slet ikke kender. Vær ikke 
bange for at prøve noget nyt!! - Da tilbuddene skiftes ud med jævne mellemrum i 
årets løb, må man selv holde sig orienteret om mulighederne på skolens opslagstavle.

Et andet krydderi på idrætsundervisningen er skolens deltagelse i forskellige stæv
ner og turneringer, hvor vi mødes med andre gymnasier her i dette område af landet. 
Disse aktiviteter foregår principielt i skoletiden, omend de kan trække ud (på grund af 
langvarig transport).

I skoleåret 1982-83 har Morsø Gymnasium deltaget i en række stævner: atletik, ba
sketball, håndbold, fodbold, volleyball og badminton. I både håndbold og volleyball 
vandt pigerne regionsstævnet, hvorefter de gik videre til finalestævner. Håndbold
pigerne nåede længst, idet de endte i landsfinalestævnet i København, hvor de spillede 
et par gode kampe, inden de gled ud af turneringen.

Er man interesseret i at deltage i disse stævner, må man endelig give besked til 
idrætslærerne, når det bliver aktuelt (se opslagstavlerne).

Skolekomedie 1983
Årets skolekomedie blev en romersk komedie, »Pseudolus«, eller på dansk »Løgn- og 
fidusius«, skrevet al Platus, en af vor egen Holbergs åndelige forfædre. Komedien 
havde undergået en let forvandling: de lange elev-u-venlige replikker var blevet erstat
tet af sange til moderne melodier, bl. a. Bellmann og Brecht, fremført af et kor i tricot 
og tylsskørter: der skal også være noget for husarerne.
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Producenterne var igen i år en skønsom sammenblanding af 1., 2. og 3. g.-elever, 
med et autoritært touch fra lærerhånd. Ønsket om at komme hinanden ved på denne 
måde var så stærkt, at det overvandt adskillige disciplinkriser undervejs.

Sceneskiftet fra den gamle lovsangssal til et rigtigt teater gav inspiration til eksperi
menter både med kulisser, lys og kostumer. Det blev hurtigt vedtaget at se stort på det 
romertypiske og lade fantasien råde frit: på Ballios hus så man hvordan.

Efter adskillige forsøg blev opførelsesdatoen i god tid fastlagt til den 28. april, men 
alligevel kom den tilsyneladende bag på de fleste, i hvert fald viste det sig ved efter
middagens generalprøve, at end ikke parykkerne passede; at heller ikke replikkerne 
passede sammen syntes ikke at berøre de forhærdede scenens mestre.

Efter at instruktøren havde høvlet 2 scenebrædder op med tænderne og grædt 4 
spande vand over, at hun ikke kunne få tid til at lære de 3 linjer, der var hende tilmålt, 
tog skuespillerne gaflen - med kantinens risret - i den anden hånd, fyldte stesolider på 
instruktørvraget og sort kaffe på sig selv og spillede komedien igennem uden afvigel
ser fra den af forfatteren vedtagne handling. At suffløren en gang imellem undrede sig 
over, hvad de kunne få sig selv til at sige, og hvor de havde det fra, er en anden sag.

Dramaet endte således i fryd og gammen og aftenen sluttede af med Pryt- 
hyggeaften til skolens eget band, der efterhånden har mange numre på programmet.

Ragnarock’n’roll
Det hele startede i en musiktime i 2.zu, da én med overbevisning i stemmen fremførte 
ideen om at lave en musical. Holdets første reaktion var stor begejstring - den næste 
dyb skepsis - og den tredie interesse for og nysgerrighed efter at se, om vi kunne lave 
en musical. Så ideen vandt gehør, og der fulgte mange og lange diskussioner. Hvordan 
skulle vi gribe det an? Hvilken musikgenre skulle vi bruge? Hvad skulle musicalen
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handle om? Skulle vi lave musik og tekst selv? Da disse og mange andre spørgsmål en
delig var gennemdrøftet, var vi blevet enige om, at vi ville bruge nogle numre fra 
50’ernes rock’n’roll musik, henlægge handlingen til 50’ernes USA og selv lave ma
nuskript og sangtekster.

Næste punkt var udarbejdelsen af en råskitse til handlingen, og da den var færdig, 
gik 2,z igang med at arbejde med manuskriptet i dansktimerne. 2.zu-musikhold gjor
de arbejdet færdigt og indarbejdede de ideer og forslag, der var kommet til i mellemti
den, og så kunne vi gå i gang med prøverne. På dette tidspunkt blev formning, idræt 
og koret inddraget i arbejdet. Formningsholdet lavede kulisserne assisteret af pedeller
ne, som iøvrigt også stod for lysopsætningen, idræt koreograferede et dansenummer 
og koret indstuderede en P&R melodi, som skulle indgå i musicalen.

På dette tidspunkt havde det til lejligheden sammensatte orkester allerede øvet me
get, og sangteksterne var næsten færdige, så det hele begyndte efterhånden at ligne no
get. Men hvad? Ja, det fik vi faktisk først svar på ved generalprøven dagen før opfø
relsen, og til alles glæde og måske forundring viste det sig,at resultatet var godt.

Der var fuldt hus i teatersalen ved opførelsen, som gik fint - bortset fra de små 
uheld som altid sker i sådanne situationer - og det var alle involverede selvfølgelig gla
de for.

Det var et stort projekt, vi gik i gang med, og det blev større og større, efterhånden 
som der kom flere ideer og forslag til. Men nu her bagefter er alle vist enige om, at det 
har været lærerigt på mange områder - og at det på trods af sliddet og kontroverserne 
har været sjovt. Vi lærte noget om tiden og dens musik og om, hvad den var udtryk 
for; om at arbejde sammen på en anden måde end sædvanligt, og vi fik mulighed for 
selv at arbejde i teatersalen og prøve at udnytte den så godt som muligt.

Det var til tider drøjt og slidsomt, men da vi med en smule vemod ryddede op dagen 
efter, var alle kontroverser og replikker som »Aldrig mere!« glemt.

Anna Marie Nør Hansen og Jørgen Møller.

Studieuge for 2. G
I november 1982 afholdt vi en studieuge på gymnasiet; ideen var at prøve en anden ar
bejdsform end den sædvanlige klasseundervisning. Studieugen blev afholdt, mens 3. 
G var til terminsprøve, og for at få en vis ensartethed i deltagerforudsætningerne, ind
skrænkedes ugen til kun at omfatte 2. G. Dette muliggjorde også, at planlægningen så 
småt kunne begynde inden sommerferien, og at arbejdsbyrden i forberedelsesfasen 
kunne holdes på et rimeligt niveau.

Eleverne valgte at lade den ydre form være en slags »supermarked« på grundlag af 
elev- og lærerforslag. Interessen herfor var stor, og der indkom mange emneforslag. 
Både lærere og elever valgte så et emne, de ville beskæftige sig med i ugen, men der var 
ikke lagt op til en direkte lærerstyring, og der var da også grupper helt uden lærere. De 
11 emner var: skagensmalerne, atomvåben - atomkrig, menneskets psykiske lidelser, 
vedvarende energi, legemskulturer, musik, film og video, teater, astronomi, kunstne
riske udtryksformer og nyhedsformidling.

For at få samling på de mange emner, blev det bestemt, at alle grupperne skulle 
skrive en artikel til en Studieugeavis. Denne avis blev trykt af Morsø Folkeblad og lagt 
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ind i et almindeligt lørdagsnummer af avisen. På den måde kunne Morsø Folkeblads 
daglige læsere også få et indblik i, hvad man havde beskæftiget sig med i ugens løb. 
Beslutningen om en avis førte flere ting med sig. For det første skulle den financieres, 
og det satte en del elever i gang med at skaffe annoncer. Det lykkedes at få dækket 
trykkeomkostningerne på denne måde. Desuden krævedes kendskab til den mere tek
niske side af sagen, og her fik vi hjælp af Morsø Folkeblad; vi siger tak til både annon
cører og Morsø Folkeblad.

Selve ugen forløb stort set, som den skulle. Der var livlig aktivitet, bl.a. forskellige 
ekskursioner, lange såvel som korte.

Fredag aften holdt deltagerne en fest, hvor nogle af ugens resultater blev præsente
ret; flere af grupperne havde også lavet underholdende indslag. Stemningen var god, 
og de fleste var enige om, at det havde været en udbytterig uge.

2.Y i Athen - på studierejse
Som noget nyt har Gymnasiedirektoratet åbnet mulighed for, at man i skoletiden kan 
foretage udenlandsekskursioner med fagligt indhold. I dette tilfælde gjaldt studierej
sen et enkelt fag, nemlig oldtidskundskab, men det er naturligvis også muligt for flere 
fag at arbejde sammen om et rejseprogram.

Man skal ansøge om at få sit program godkendt og foretage en faglig for- og efter
behandling af stoffet, som helst skal indgå i pensum, men derudover er man frit stiller 
m.h.t. rejseform etc. Dette giver mulighed for, at man kan benytte chartertilbud på 
den billige tid af året; prisen spiller nemlig en vigtig rolle, for eleverne skal selv betale 
alle udgifter. Den klasse, jeg var i Athen med, brugte de penge, de havde sparet op til 
en fælles ferierejse, til en studierejse i stedet for; det er nok noget, mange klasser vil 
gøre i fremtiden, for det er efterhånden ret almindeligt, at en klasse laver en fællesrejse 
i løbet af deres gymnasietid.
NB. Se også afsnittet »Ekskursioner og studierejser«. Inger Jorsal.

Man siger, at demokratiets vugge stod i oldtidens Athen. Vores længsel efter demo
krati var så stor, at vi besluttede at opsøge nutidens Athen for at lede efter spor af det
te demokrati.

Vi startede i det små i 1. G med at samle penge ind. Da vi endelig i 2. G blev enige 
om rejsemålet, tog opsparingen fart, og snart stod det os klart, at vi ville være i stand 
til at tage af sted 27. februar-7. marts. Inger Jorsal blev udvalgt og bestukket med en 
frirejse til at tage med os.

Afgang ca. 22.30 fra Skive. Vi ankom til Athen først på eftermiddagen næste dag. 
På programmet for ugen stod to heldagsture til Mykene, Korinth, Epidauros og Del
phi. Resten af tiden blev brugt i Athen, hvor vi så Akropolis, Pnyx, Agora, national
museet plus meget andet. Helhedsindtrykket var overvældende, bygningerne impone
rende og naturen storslået. Af negative sider skal dog nævnes den meget store luft
forurening, og at roderi dominerede bybilledet.

Efter at vi er kommet hjem er vi blevet klar over, hvor stort et fagligt overblik, det 
giver at se det i virkeligheden, som man ellers kun kan se på billeder. Det var også læ
rerigt at bo i en storby i en uge; da vi kom, turde vi næsten ikke gå ud af skræk for at 
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blive væk, men inden ugen var gået, var vi helbefarne i at læse et bykort og en grund
plan over en udgravning.

Vort hotel hed Damon Hotel. Det havde seks etager, 200 senge og en bar. Sidst
nævnte var ikke helt uvæsentligt, for efter en hård arbejdsdag kan man trænge til at 
slappe af. Vi levede i det hele taget et luxusliv uden for arbejdstiden: spiste morgen
mad på hotellet, frokost og diner på restaurant. Her kunne man få et udmærket mål
tid med vin og dessert for ca. 25 kr. Den græske vin er et kapitel for sig. Grækerne til
sætter nemlig harpiks, der giver en helt speciel smag; det vænnede de fleste sig dog 
hurtigt til. Den græske mad skal bestemt ikke afskrække folk fra at tage til Græken
land; den vender man sig hurtigt til.

Når man rejser i Grækenland, møder man kun venlighed, hjælpsomhed og ærlig
hed, også i Athen; dette må i sig selv være en varedeklaration for en by med 414 milli
oner indbyggere.

Og nu til det triste, hjemturen. Belæsset med toldfrie varer stavrede vi os igennem et 
par lufthavne, ind og ud af tog og hjem i seng, dog afbrudt af et 6 timers ophold i Kø
benhavn. De seks timer var dog nær blevet skæbnesvangre for et par af os. 1 Græken
land går man nemlig over gaden for rødt, stopper for grønt, og man ignorerer fuld
stændigt bilernes horn. Det gik altså ikke i København!!

2.Y

Gedernes rejse - 3. Y i Østtyskland
T yve geder skulle rejse
O ver bro, sund og fjord.
R askt afsted de bringes ville,
S e for deres eget blik
D eutsche Demokratische Republik.
A Ideles fint de til Skive kom. Der
G ud dem sendte røden stål1.

F riske efter lang forfriskende søvn viste de
R eetablerede geder deres pas, men
E n eneste ged, nemlig Judith-ged2 havde kvaler.
D a en uselvisk Bodvar3 på arenaen kom.
A Iskens trolddom ham støtted i kampen mod
G edepaskontrollørens skrappe krav - og ind Judith kom.

L ænge kørtes der i tog, indtil gederne til Dresdens 
0 rkesløse kulde kom.
R undt i Dresden viste det sig, at
D er ikke var mange grønne enge, men mange
A Iternative, smukt dekorerede, kulturelle
G ræsgange.
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S øvnige så geder kongers slotte og det
0 nskeskønne Zwinger; der
N u rustent lå og slumrede, mens
D agens lyse tid så sin ende komme.
A Ile søvnige geder gik nu hen og sov
G anske som var de hjemme.

M åske ventede gederne
A t maden ville blive bragt:
N u her alle på vagt i linje stod.
D er gik to og der kom to, ind og ud.
A It hvad der gik var de to timer i kø.
G lade alligevel gederne til 613 gak - og drak.

T ørsten skulle slukkes
O g hjernen sløves;
R øde næser der lørdag sås.
S å til Meissens udslukte lig man tog tog.
D er gederne i sutsko dansed, og 
A fskedskage der blev spist indtil 
G ederne hjemad for.

F alske planer gederne fik hin
R uskende morgen på Lenins fod.
E n sporvognsbus, den kørte ej.
D a gik de nitten geder en tur på kunstmuseum.
A ndagtskunst det ikke var, nej 
G litrende billeder her kunne ses.

L ænge huskes der på kunsten, dog
0 jeblikket efter alle geder ville til Danmark hjem. 
R ast i Berlin blev holdt.
D e danske geder måbed - neonlys!
A ndre priser mærkes kunne.
G igantiske bygninger helt opret stod!

S øndags timer blev i toget brugt.
0 1 mange geder drak, mens
N ydelige piger strømper strak, og
D ejlige tegninger på Ostbahnhof blev lagt.
A ndre henad halv tolv »halv tolv« spilled;
G ud han stod den kække bi.
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M uskelmænd i toget trak.
A fhoppende geder kunne jo
N etop under sædet ligge.
D anmark, du yndige land, der jeg er født.
A nders And kunne atter læses, og evig
G læde alle geder følte.

S und skulle passeres,
L and skulle forbikøres,
U ngdommen sig rigtig mætte spiste.
T it, tit, titter til hinanden igen!!!

REALKOMMENTARER:
1. Metafor for DSB’s røde togvogne.
2. Poetisk omskrivning for Jytte.
3. Sandsynligvis ironisk omskrivning for Bjarke.

Wales i påsken
2. B var i påsken på en 10-dages tur til Bangor, smukt beliggende ved foden af 
Snowdonia-bjergmassivet i Nord-Wales, hvor et universitetskollegium for fjerde gang 
åbnede sine døre for elever fra Morsø Gymnasium.

Den walisiske nutid mødte vi hos elever fra Bethesda og arkæologen Dr. John LI. 
Williams, der redegjorde for det engelske kulturpres, den økonomiske underlegenhed, 
de unges muligheder og den nationale kamp i Wales. Professor Bedwyr L. Jones for
klarede sprogets trængsler og gav sine stærkt personlige meninger om dets fremtid.

Fortiden kunne vi fornemme dybt nede i de lukkede Llechwedd-skiferminer, i den 
døende mineby Blaenau Ffestiniog og på tur ad en gammel skiferbane. Et besøg på 
den imponerende smagløst ødsle pastiche-normannerborg Penrhyn fra 1827 viste, at 
det slid, der gav tusinder af arbejdere silikose og en tidlig død, ikke kom landets be
folkning til gode, men gjorde en smart mineejer til en stor lord. Alle imponeredes over 
middelalderborgene i Caernarfon, Beaumaris og Conwy, hvorfra engelske konger un
derkuede den walisiske nation.

Opholdet gav deltagerne en mangfoldighed af indtryk: skøn natur, gæstfrihed etc., 
og de fik syn for sagn for, at en udlandsrejse kan være andet end Inter-Rails sammen
lignende studier af banegårde, burgerbarer og passtempler.

Turen var tilrettelagt af Martin Horsted.

En by i Rusland 1982
Med rystende knæ og bagagen i behold kom vi søndag den 17. okt. gennem den russi
ske told. Vi havde da rejst siden fredag morgen med overnatning i København, bustur 
gennem Sverige, og sejlads fra Stockholm til Nådendal i Finland. Vort mål var Le
ningrad. Her tilbragte vi fire dage, som kom til at indeholde utallige indtryk.
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Udover at besøge Leningrads historiske seværdigheder, fik vi også den store ople
velse at se en skole og en tekstil-fabrik. Skolebesøget gav os mulighed for at overvære 
undervisningen på forskellige klassetrin, og for første gang fik vi lejlighed til at udvide 
vores viden om det russiske samfund, ved at kunne stille spørgsmål til skolens forstan
derinde og elever.

På fabrikken fik vi et indtryk af de russiske arbejds- og lønforhold, og som en eks
tra oplevelse blev vi præsenteret for den russiske mode (til drengenes ærgrelse uden 
mannequiner).

Som en af turens højdepunkter fik Børge Jensen tilkæmpet sig billetter til Lenin
grads statscirkus, som bød på en helt ubeskrivelig forestilling.

Af gadeindtryk fra Leningrad kan bl.a. nævnes: store og talrige tavler med slagord 
og billeder af socialismens forkæmpere, gamle og overfyldte busser, lastbiler med kål, 
kålkiosker, militærkøretøjer, ventende mennesker og militærklædte personer.

Alt i alt var turen en uforglemmelig oplevelse, som vi virkelig kan anbefale andre, 
såfremt de ønsker at stifte bekendtskab med et helt andet samfundsmønster, end vi 
har her i landet. Det eneste, som af og til kunne være en hindring for at få 100°7o ud
bytte af turen, var de russiske engelsk-talende guider, fordi de talte meget dårligt en
gelsk.

Arrangør af rejsen var Hansas Skolerejser. Pris: 1395 kr. for rejse og fuld forplej
ning i Leningrad. Det var meget begrænset, hvad der blev brugt af lommepenge (det 
var i hvert fald ikke nødvendigt). Vores tro støtte og praktiske ledere under hele turen 
var Børge og Anna-Grethe Jensen. En stor tak til dem.

3.x
3.z’s tur til Rom
I efterårsferien tog 3.z og Hans på en 9 dages tur til Rom. Pengene til rejsen havde vi 
sparet op, dels ved kage- og konfektsalg og dels ved et ugentligt indskud. En del af 
klassen forberedte sig ved at deltage i en studiekreds i det italienske sprog.

Rejsen, som varede ca. 34 timer, foregik med tog. Efter en vellykket togtur, ankom 
vi lørdag aften til byernes by. Vort første indtryk af byen var italienernes usædvanligt 
vilde bilkørsel. Dette erfarede vi allerede på busturen fra Termini (stationen) til Pensi- 
one Forti’s, hvor vi skulle indkvarteres.

Vort næste »chok« kom den følgende morgen, da vi så morgenbordet: sukkersøde 
minitærter, uspiselige vaccumpakkede sukkerbrød samt stærk kaffe og the. Søndag 
formiddag var vi til messe i Peterskirken. Vi havde hørt, at Peterspladsen og kirken 
var enormt stor, men bekræftelsen var overvældende. Senere på ugen besteg vi (selv 
om der var elevator) de knap 500 trappetrin til kuplen i Peterskirken. Herfra er der en 
enestående udsigt over den store by. Senere søndag var vi på loppetorv, hvor man 
kunne købe alt fra skildpadder og kufferter til uægte Omega-guldurel! Vi købte en 
masse, bl.a. tonsvis af billige uldtrøjer. De følgende dage gik vi rundt og så på Roms 
øvrige seværdigheder: bl.a. Colosseum, Forum Romanum (det antikke Rom), Engels
borg, Trevifontænen og Piazza Navona.

En dag tog vi på bustur til byen Tivoli, som ligger ca. 30 km øst for Rom. Her så vi 
byens berømte Villa d’Este, som er en af Europas smukkeste renaissancevillaer. Det, 
der især virkede fascinerende var parkanlæggets springvand og fontæner. Det var iøv- 
rigt dejligt at komme væk fra Roms bilos og trængsel.
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Aftenerne tilbragte vi på diverse restauranter og barer, hvor vi udforskede den itali
enske kogekunst og de italienske vine. Roms sene natteliv så vi (med visse undtagelser) 
ikke så meget til, da vi skulle være tilbage på Forti’s inden kl. 1.

Den sidste aften tilbragte vi på Den spanske trappe. Her mødes alle glade menne
sker under sang og snak på alverdens sprog. Stemningen var enestående; der var vin, 
musik og højt humør. Dog gik der betjente omkring trappen, men vi havde i ugens løb 
vænnet os til, at de var overalt.

Det var alletiders tur, og selv om det var midt i oktober, var vejret så strålende, at vi 
kunne gå i shorts og sidde på fortovsrestaurant om aftenen. Turen gjorde sammenhol
det i klassen endnu bedre, og vi kan kun anbefale kommende rejselystne gymnasieele
ver at arrangere en sådan tur. Rejsemålet er ikke det vigtigste, men derimod rejsen i sig 
selv.

3.z

Elevorganisationer:

Prytaneion
Pryt er en mangeårig og ærværdig elevorganisation, der arrangerer fester og hyggeaft- 
ner for skolens elever og lærere. Den årlige generalforsamling finder sted kort tid efter 
skoleårets start. Her vælges en bestyrelse, der i år kom til at bestå af 14 personer.

P.g.a. skolens indvielse kunne det første prytbal først løbe af stablen d. 8. okt. Her 
spillede traditionen tro den lokale gruppe »Tomoffelband«. (Det var iøvrigt deres 
foreløbige afskedskoncert!), og trods de nye og uvante omgivelser blev det en stor suc
ces med mange mennesker, god musik og et stort overskud.

Den 12. nov. var der, vist for første gang i Pryts historie, hyggeaften med folkemu
sik. Morsø Folkemusikere spillede og forsøgte derudover ihærdigt at lære os folkedan
sens mysterier. Det blev en yderst vellykket aften - især den såkaldte »kyssedans« blev 
meget populær. Der var forholdsvis mange mennesker - mon det skyldes bestyrelsens 
danseopvisning på kommunikation?

Årets julepryt afholdtes den 12. dec. med den ålborgensiske rockgruppe »Virvar«, 
der spillede god og glad musik. Det blev en fantastisk succes, da der mødte ca. 400 
mennesker op, som alle gjorde deres bedste for at leve op til gruppens navn! Forøvrigt 
viste Pryt ved denne lejlighed sit sande politiske ståsted, idet der i baren var ophængt 
plakaten: »Stauning eller Virvar«.

Den 14. jan. var der atter Prytbal og her med rock/funk-gruppen »Jacob Groth 
Band«. Der var ikke overvældende mange mennesker, men musikken var god, og folk 
havde det sjovt.

I forbindelse med 2.zu’s rock’n’rollmusical den 2. feb. arrangerede Pryt hyggeaf
ten, hvor musicalorkestret (bestående af elever + en lærer) spillede op til dans med 
50’ernes rock’n’roll, til stor jubel for de mange på dansegulvet. En meget vellykket af
ten.

Årets karneval blev også afholdt i Pryts regi den 11. marts, hvor den århusianske 
rockgruppe »Banduffe« spillede. Der blev ved denne lejlighed fremvist utroligt mange 
fantasifulde og mystisk udseende forklædninger, hvilket resulterede i kattekon- 
ge/dronningekåring! Et ægte karneval og et godt Prytbal.
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Årets sidste Prytbal den 22. april med Frede Fup er i skrivende stund endnu ikke lø
bet af stablen, men iflg. alle forudsigelser og prognoser tegner det til at blive en over
ordentlig stor succes - så det kan vist atter engang betegnes som at have været et gan
ske udmærket år for Prytaneion.

Morsø VU (Morsø Venstres Ungdom)
Efter, at Morsø VU blev genoprettet i okt.-nov. 1981 har foreningen gennemlevet en 
kraftig medlemsfremgang, så der pr. 13. april 1983 var 45 medlemmer.

Som VU’ere arbejder vi for en liberalistisk tankegang, hvor VU lægger størst vægt 
på en decentral samfundsstruktur. Herved opnår den enkelte borger størst mulig fri
hed og indflydelse på sin hverdag.

Ydermere vil VU arbejde for:
- en mere retfærdig fordeling af uddannelsesstøtten, som skal være uafhængig af 

forældrenes indkomst.
- at fremme det personlige initiativ for at skabe flere arbejdspladser, og derved be

kæmpe den stigende ungdomsarbejdsløshed.
- at sikre ungdommen gode boligforhold.
- at bekæmpe forureningen selv om prisen måske bliver nedgang i levestandarden.
- at kæmpe imod organisationer og multinationale selskabers magtmonopoler.

Som tidligere nævnt er den liberalistiske tankegang det bærende. Dette indebærer også 
ligestilling som et vigtigt punkt.

Morsø VU arrangerer virksomhedsbesøg, studiekredse, kurser og medlemsmøder, 
hvor man diskuterer forskellige former for politik.

Hvis du vil have reel indflydelse på din hverdag, så meld dig ind i Morsø VU. Vil du 
vide mere om VU, så henvend dig til en af følgende, som vil give dig oplysninger, ma
terialer m.v.

Søren K. Andersen, 3.x Carsten Hedemann 3.b Tine Agenskov2.b

SKOLEREGISTER
Administrativ inspektor er en lærer, der ud over sin undervisning hjælper rektor med 
at få skolens administration til at fungere, f.eks. udarbejdelse af skolens skema, tilret
telæggelse af prøver, udarbejdelse af skemaer til lønberegning og en mængde andet 
statistisk arbejde.

Adresseforandring meddeles hurtigst muligt på skolens kontor.

Befordringsgodtgørelse gives, hvis afstanden mellem bopæl og skole overstiger 9 km. 
Ansøgningsskemaer udleveres fra skolens kontor.



35

Biblioteket, det sted, hvor en stor del af skolens enkelteksemplarer af bøger findes. 
Endvidere fremlægges de tidsskrifter, aviser o.l., skolen abonnerer på. Se iøvrigt side 
23

Bogdepotet er samlingsstedet for det undervisningsmateriale, der udleveres til elever
ne. Åbningstider vil fremgå af opslag. Husk at forsyne bøgerne med navn, klasse og 
skoleår.

DIS-rabat-kort: Alle gymnasieelever kan få et DIS-rabatkort. At være forsynet med et 
rabatkort giver en række fordele, f.eks. kan du få rabat på forskellige tog- og flyrejser 
både i ind- og udland. Man får fat i et DIS-rabatkort ved at indsende et pasfoto, 20 
kr. og en attest på, at du går på Morsø Gymnasium til DIS-rejser, Skindergade 28, 
1158 København K.

Elevforeningen: Prytaneion - også kaldet Pryt - arrangerer fester og hyggeaftener for 
elever og lærere. Se også side 33.

Elevrådet se side 21. Repræsentanter udpeget af elevrådet kan deltage i diverse udvalg 
og kan overvære dele af lærerrådets møder efter fastsatte regler.

Forsikringer: Fra 1. jan. 1983 er skolens elever ikke dækket af nogen offentligt tegnet 
forsikring. Det henstilles derfor til hjemmene at overveje, i hvilket omfang man øn
sker at dække sig gennem private forsikringer.

Forsømmelser noteres af læreren i hver time. Se videre side 8.

Forældremøder: første møde for 1. G holdes omkring årsskiftet; andet møde holdes i 
marts, hvor emnet er grenvalget og elevernes muligheder efter endt eksamen. Der
udover holdes møde for 2. G i februar. Skolen finder, at det er en god ide, at elever og 
forældre følges ad til disse møder.

Fotokopiering kan normalt kun foretages af lærerne. Hvis denne regel skal fraviges, 
må der indhentes speciel tilladelse.

Fravær forklares på en seddel, der afleveres på kontoret. Sedlerne skal være under
skrevet af en værge, indtil man fylder 18 år..

Fritagelse for undervisning kan kun gives ved helt specielle lejligheder. Tilladelse skal 
indhentes hos rektor eller dennes stedfortræder. Fraværet indregnes i elevens samlede 
forsømmelsestal. I legemsøvelser kan man efter en skriftlig anmodning - enten fra 
hjemmet (indtil man fylder 18 år) eller fra eleven selv - fritages en uge ad gangen. Dog 
højst i 4 sammenhængende uger. Derefter skal man møde med en lægeattest. Blanket
ten dertil udleveres på kontoret. Elever, der ikke er varigt fritagne, skal som hoved
regel overvære undervisningen. I religion kan man blive fritaget, hvis man tilhører et 
trossamfund uden for folkekirken.
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Frivillig musikundervisning (spec. korsang) tilbydes alle elever. Man arrangerer sig 
med skolens musiklærere, se side 24.

Frivillig idræt tilbydes alle elever. Der træffes aftaler med idrætslærerne, se side 24.

Fællestimer afholdes for alle skolens elever, normalt 8 timer i løbet af et skoleår. En
hver kan stille forslag til sådanne fællestimer, der kan omfatte foredrag, koncerter, 
diskussioner, film, teater o.l. Evt. forslag afleveres til fællesudvalget.

Fællesudvalget er kontaktudvalg mellem lærere og elever. Det beskæftiger sig med in
troduktionsarrangementer, studieuger, aktivitetsdage, fællestimer, forhold der berø
rer elevens og lærens hverdag udover undervisningen. Udvalget består af 4 elever, 4 
lærere og rektor. Se side 21.

Glemte ting: værdigenstande afleveres og afhentes på kontoret. Tøj o.l. udleveres ved 
henvendelse til pedellen.

Grenvalg foregår i l.G omkring 1. april. Bindende tilsagn om valg af gren skal gives 
senest 15. april. Se side 6.

Kantinen: Er normalt åben kl. 7.45-14. Eleverne rydder selv af i fællesareal og hjem
stavne.

Karakterer: Man har vedtaget, at der gives standpunktskarakterer i december og 
marts. I slutningen af april gives årskarakter i de fag, der afsluttes; i midten af maj i de 
fag, der fortsætter. Se side 7.

Kommunikation afholdes for alle på skolen hver torsdag i det lange formiddagsfri
kvarter. Der kan man give hinanden meddelelser og evt. diskutere forhold, der er ak
tuelle.

Legater: se stipendier.

Lærerforsamlingen består af alle skolens lærere. I forbindelse med karaktergivning 
mødes lærerne for at diskutere elevernes standpunkter.

Lærerrådet består af skolens lærere. Formanden vælges af lærerrådet. Det beskæftiger 
sig med en lang række forhold vedr. skolens funktioner f.eks. anskaffelser og fornyel
ser af lærermidler og inventar, fagplan, principper for skemalægninger, budget, eks
kursioner, forsøgsundervisning, årsprøver, studieuger og meget andet. Se side 22.

Mødepligt. Der er mødepligt til alle timer og afleveringspligt af alle stillede opgaver. 
Se side 8.
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Oprykning. Ved skoleårets afslutning behandler lærerforsamlingen elevernes stand
punkter og kan råde en elev til at gå om eller ud. Den endelige afgørelse, om en elev 
ønsker at fortsætte i næste klasse, ligger hos eleverne - eller hvis eleven er under 18 år 
- hos eleverne og forældrene.

Opslagstavle (ved indgangen til administrationen). Her vil man kunne finde en række 
oplysninger fra skolens administration f.eks. om læreres sygdom o.l., skemaændrin
ger, eksamen, korsang, idræt, meddelelser fra studievejledere. Prøv dagligt at kaste et 
blik på opslagene for at se, om der er kommet nyt.

Papir udleveres ved skoleårets start. Derefter er det op til en selv at få det til at slå til. 
F. eks. mm-papir og glosehæfter af alle typer udleveres af faglærerne.

Regelsåndingen indeholder alle de skrivelser, cirkulærer, bekendtgørelser og love, der 
er udsendt med henblik på undervisningen i gymnasiet. Når der er kommet nyt materi
ale, kan man på opslagstavlen se, hvad det drejer sig om. Man kan låne dele af regel
samlingen ved at henvende sig på kontoret.

Rektor er skolens pædagogiske og administrative leder.

Rengøring: Af hensyn til rengøringspersonalet hænges stolene op efter sidste time.

Ringetider: Man.,tirs., ons. og fre.
1. 8.00- 8.45
2. 8.55- 9.40
3. 9.50.10.35
Spisefrikvarter
4. 11.00.-11.45
5. 11.55-12.40
6. 12.45-13.30
7. 13.40-14.25
8. 14.30-15.15

Torsdag
1. 8.00- 8.45
2. 8.50.- 9.35
3. 9.55-10.40 
Spisefrikvarter 
Derefter som resten 
af ugen

Rygning. Der må kun ryges i fællesarealerne i B og C samt i kantinen.

Skemaændringer - se godt efter på opslagstavlen.

Skolerådet beskæftiger sig med forbindelsen mellem skole og hjem. Se side 20.

Stipendier - Når man er fyldt 18 år er man berettiget til at søge støtte fra Statens Ud
dannelsesstøtte (SU) efter gældende regler. Oplysninger gives af studievejlederne. Se 
endvidere om stipendienævn, lån og legater side 22.

Studiekort. Fra 1983 har skolen indført et specielt identitetskort, et »studiekort«, for 
elever på skolen. Kortet er obligatorisk for alle, der ønsker at deltage i fester og lignen
de på skolen, men kan desuden være praktisk i mange situationer, hvor det er af værdi 
at kunne dokumentere, at man er uddannelsessøgende.
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Studiekredse se side 24.

Studieteknik gives i begyndelsen af l.G af studievejlederen. Faglærerne supplerer den 
generelle vejledning.

Studievejlederen giver eleverne individuel vejledning vedrørende spørgsmål af studie
mæssig, økonomisk, social og personlig art. Se efter din vejleders træffetid på 
opslagstavlen. - Derudover holder studievejlederen timer om studieteknik, grenvalg, 
studie-og erhvervsorientering, adgangsbegrænsning, støttemuligheder m.m. for hele 
klassen. Se side 7.

Telefon til brug for elever findes ved kantinen.

Udmeldelse skal foretages skriftligt og bør ske efter samtale med studievejleder og 
rektor. I forbindelse med en evt. udmeldelse skal man huske at aflevere bøger og bus
kort og at afmelde evt. SU-støtte.

Udtalelser kan gives til elever, der forlader skolen uden eksamen. Alle kan få attest på, 
at de er elever på skolen, og kan ligeledes få en udskrift af eksamensprotokollen med 
de opnåede karakterer.

Studentereksamen 1982
a.

1. Hanne Bryld Graversen
2. Gitte Høgh, Glyngøre
3. Charlotte Haaning
4. Elsebeth Klæstrup Jensen.
5. Mogens Jensen
6. Hanne Lynggaard Kjeldsen, Jørsby
7. Mariane Cecilie Kristensen, Jørsby
8. Heidi Søndergaard Larsen, Sejerslev
9. Hanne Lauridsen, Glyngøre

10. Yvonne Viola Nielsen, Sillerslev
11. Ida Noe, Durup

12. Karen Kjær Odgaard, Elsø
13. Else Bloch Præst, Durup
14. Marianne Ringgaard, Karby
15. Maibritt Aggerholm Skipper, Durup
16. Marianne Spanggaard, Glyngøre
17. Susanne Wiirtzen Søgaard,

0. Assels
18. Laila Søndergaard
19. Steen Bjørn Søndergaard, Durup
20. Lene Noppenau Sørensen, Vils
21. Maite Thostrup, Glyngøre
22. Jette Tøttrup
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b.
1. Inger Vrou Andersen, Vium
2. Dorthe Ballegaard, Tøving
3. Henriette Bay, 0. Assels
4. Karin Christensen, 0. Assels
5. Gunver Frederiksen, Erslev
6. Nina Jeppesen, Seide
7. Bo Jørgensen, Åsted
8. Jytte Laumark-Møller, Durup
9. Elsebeth Henny Madsen, 0. Assels

10. Inger Nørlem Madsen
11. Gitte Skovgaard Mortensen
12. Marianne Mondrup Nielsen, 

Glyngøre

c.
1. Birgitte Halse Andersen
2. Lotte Berg
3. Jens Berner-Magnusson, Karby
4. Karen Marie Dalgaard, Galtrup
5. Lone Daugaard
6. Ingrid Dissing, Fjallerslev
7. Jette Leegaard Fuglsang, Redsted
8. Birthe Møller Hansen, Erslev
9. Anne Vibeke Hein

10. Ellen Søndergaard Jespersen, Flade

x.
1. Flemming Hølledig Futtrup, Ørding
2. Preben Bangsgaard Gade, Bjergby
3. Pauli Allan V. Høvighoff
4. Grethe Iversen, Tåbel
5. Helle Jensen, Glyngøre
6. Kjeld Jensen, Vestervig
7. Leif Hein Jørgensen, Vestervig
8. Torben Jørgensen
9. Ole Kristensen, V. Assels

10. Steen Gaardsted Kristensen, Åsted
11. Søren Østergaard Madsen,

0. Assels

13. Morten Konge Nielsen, Seide
14. Margit Kildahl Pedersen, Durup
15. Jytte Irene Sloth, 0. Assels
16. Charlotte Haich Søgaard, Skarum
17. Karin Sørensen, Seide
18. Lisbeth Bach Sørensen
19. Lene Vibeke Luther Timm, Ørding
20. Helle Toft, Roslev
21. Benny Bak Zinglersen, Roslev
22. Bente Soelberg Østergaard, Frøslev
23. Randi Heide Østergaard

11. Jane Knudstrup
12. Randi Therkildsen Koch, Karby
13. Marianne Svenning Kristensen
14. Nina Nyby Kristensen, Redsted
15. Gitte Lauridsen, Vestervig
16. Susanne Lyngs, Bedsted
17. Agnes Roslev Nørgaard, Frøslev
18. Anne Marie Vejstrup
19. Anita Ravnholt Wiirtz, Frøslev

12. Birgit Mølgaard, Sæby
13. Anne Meinertz Nilsson
1'4 . Ebbe Drejer Pedersen, Erslev
15. Mette Juul Pedersen, Vils
16. Ingrid Søndergaard Poulsen, Hurup
17. Karin Skræm, Villerslev
18. Elin Kanstrup Svenningsen,

Villerslev
19. Birgit Søndergaard, Tæbring
20. Inger Toft Thøgersen, V. Hvidbjerg
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y.
1. Jørgen Albøge, Rybjerg
2. Hanna Krog Bak, Sundby
3. Anders Stordal Ebbesen, Bjergby
4. Dorthe Espersen, Harre
5. Gitte Kaldal Hansen
6. Kim Lilmose Hansen
7. Kirsten Hesselager, V. Jølby

z.
1. Bodil Olesen Boli, Redsted
2. Lisbeth Christensen, Storup
3. Niels Aarup Ellingsøe
4. Helle Berg Gravgaard
5. Hanne Pedersen Hald, Tæbring
6. Claus Erik Jensen, 0. Assels
7. Lars Henrik Jensen
8. Leif Skov Jensen

8. Margit Holst, Fårtoft
9. Lars Ligaard Jensen

10. Niels Ole Jensen, Thorup
11. Bente Marie Møller, Tøving
12. Leif Søndergaard, Frøslev
13. Susanne Bandholm Søndergaard
14. Claus Trøst Sørensen, Karby

9. Laust Krejberg, Tæbring
10. Frank Larsson
11. Michael Østerlund Madsen
12. Susanne Mikkelsen
13. Kaj Ove Højer Nielsen
14. Karsten Roslev, Lødderup
15. Ingrid Barbara L. Pedersen, Karby
16. Karl Einer Poulsen

u.
1. Birgit Andersen, Fur
2. Else Friis Børsting, Åsted
3. Helle Morgen Dalstrup, Karby
4. Steen Trærup Hansen, Durup
5. Kurt Lindberg Iversen, Tæbring
6. Ole Steen Jakobsen
7. Karsten Lank Jensen, Vodstrup
8. Lene Jeppesen, Hjerk
9. Anna-Esther Johannesen, Fur

10. Ellis Strøm Kristensen, Åsted
11. Arne Lindgren, Sallingsund

12. Else Marie Futtrup Mikkelsen, 
Jørsby

13. Elin Riis Nielsen, Vils
14. Flemming Bendsen Nielsen, 

Sejerslev
15. Niels Melgaard Nielsen, Roslev
16. Poul Marinus Nielsen, Sejerslev
17. Jens Larsen Jensen Toft, Nr. Dråby
18. Poul Kjær Torbensen
19. Hans Kristian Trans

v.
1. Birgitte Andersen, Erslev
2. Frede Blåbjerg, Erslev
3. Kirsten Marie Bovbjerg, Erslev
4. Elsebeth Hovmøller Christensen, 

Ørding
5. Hans Jørgen Møller Hansen,

0. Assels
6. Elin Jensen, Solbjerg
7. Jette Hansen Jensen, Lødderup
8. Frederik Glintborg Kjeldbjerg, 

Bjergby
9. Jens Ole Rom Knudsen

10. Per Kappelgård Kristensen,
0. Jølby

11. Michael Lindtoft, Frøslev
12. Peder Nedergård, Højriis
13. Leif Nørgaard, Legind
14. Lone Nedergaard Pedersen
15. Kenneth Pilemann, Mollerup
16. Mads Peter Sommerlund, Sundby
17. Ellen Ulrik Sørensen, 0. Jølby
18. Lene Vestergaard
19. Henrik Villadsen
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