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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 
formål, 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.

B

hjemstavn er både 1., 2. 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 fysik, kemi, biologi, geografi, samt musik, formning og idræt), men ellers for
bliver klasserne i videst muligt omfang i deres respektive hjemstavne.
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Mellem to skoleår
Skoleåret 1985-86 bød desværre på store problemer p.g.a. sygdom og andre omskif
telser, der periodisk kom til at gå ud over eleverne. Vi håber dog, at det lykkedes at 
råde bod på ulykkerne, så de ikke blev til varig skade.

Til de studenter, der nu forlader os, vil jeg sige tak for de tre år, vi har kendt 
hinanden (mere eller mindre godt). Jeg håber, I kan se tilbage på jeres gymnasietid 
med glæde og sige, at det var tre gode år. Selvfølgelig er det ikke rosenrødt det hele - 
og skal heller ikke være det, men alligevel: tre gode år i menneskelig og faglig udvik
ling. Held og lykke i de kommende år!

Den 8. august møder et nyt hold til 1. G. Til jer vil jeg sige hjertelig velkommen. 
Jeg håber, I vil falde til her og være med til at fortsætte den atmosfære af venlighed, 
hjælpsomhed og samarbejde, der gerne skulle hvile over skolen. Saglig argumenta
tion, fornuftig dialog, solidt arbejde, men også hyggeligt samvær skulle gerne præge 
gymnasiet.

I må ikke lade jer afskrække for meget af de mange prognoser; de bygger altid på 
(politisk) valgte forudsætninger og har ofte vist sig fejlagtige. Trods alt påvirker vi 
hele tiden vores fremtid. Der vil blive brug for dem, der vil og kan noget, og den 
brede almene uddannelse, gymnasiet giver, er den bedste baggrund for at klare sig i 
det moderne samfund: opøvelse af grundlæggende færdigheder i sprog og naturfag - 
indførelse i vores fælles arv, historie, kunst og kultur og i samtidens politiske og 
økonomiske sammenhænge - træning i at ræsonnere og planlægge----- alt dette er 
grundlaget, man må bygge på i vor tids hastigt skiftende virkelighed, hvor smidighed 
og omstillingsevne bliver stadig nødvendigere.

De specifikke faglige og tekniske færdigheder vil hele livet igennem skulle justeres, 
udvides, tilpasses, men det kan kun lade sig gøre, hvis det fundamentale er i orden.

Ansvaret er først og fremmest jeres eget. Ansvaret for jeres eget liv, men også for 
»de andres«, for helheden, for samspillet i klassen og med lærerne. Vi har også et 
ansvar for jer, men fælles ansvar er intet værd, hvis ikke hver enkelt føler sit ansvar 
og giver sit bidrag til fællesskabet.

Knud Hansen
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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 
efter 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 enspo
rede eksperter med skyklapper og mangel på fantasi.

Efter 1. G skal man foretage et grenvalg. Valgmulighederne for de sproglige ser så
ledes 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 1. G melder sig mindst 10 interesserede 
elever.

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.
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 
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 musikmatema
tisk gren lægges vægten på matematik og musik.

Alle elever har i 1. G musik. Samtidig med grenvalget efter 1. G skal man vælge 
mellem 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 og for det andet kol
lektiv vejledning.

Den individuelle eller personlige vejledning finder sted på to-mandshånd mellem 
studievejleder og elev (studievejlederen har selvfølgelig tavshedspligt). Praktisk fore
går det på en af to måder. For det første kan du tage initiativet til samtalen ved at hen
vende dig til din studievejleder i hendes eller hans træffetid, for det andet kan studie
vejlederen tage initiativet 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 repræ
senteret.

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 studenter
eksamensbeviset.

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 reeks
amination (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 årskarakter 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 tæller 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 kon
toret. Det er vigtigt at huske, at man skal dokumentere sin sygdom med en læge
erklæring.

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 tæller med i den samlede forsøm
melsesopgørelse.

Fællestimer
På gymnasiet foregår der også andet end 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 lig
nende til at optræde/tale for os. Fællestimerne kan også bruges til at forberede arran
gementer eller tage uddannelsesspørgsmål op.

Sidste skoleår bød på følgende arrangementer: »Arbejde adler«, en cabaret fra 
Husets forlags turnéteater. Foredrag: Det nye Frankrig ved Jacques Berg. Underhold
ning ved Dan Tureli og Jan Kaspersen. Valgmøde i forbindelse med kommunalvalget. 
Lysbilledforedrag (dobbelttime) »Blandt mennesker i Asien« ved Povl Markussen og 
Nanet Poulsen. Forestillingen »Jeppe på bistanden« med skuespilleren Kjeld Kirke- 
gaard. Desuden har der været afholdt en DGS/GLO-høring.

Ekskursioner og studierejser
1. Der er mulighed for, at 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. Sko
len betaler delvis rejse og logi, medens eleven betaler resten (incl. kost).

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. 
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, dvs. at rejsemålet 
skal forsyne eleverne med stof inden for faget. Stoffet skal helt eller delvis opgives til 
eksamen. Alle elever i en klasse eller på et hold skal med, for at man kan få lov til at 
rejse i skoletiden. Rejsen skal planlægges og stoffet bearbejdes både før og efter 
rejsen.

Der er ikke mulighed for at få tilskud til studierejser til udlandet, så eleverne og læ
rerne skal selv betale alle udgifter.
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K. E. Andersen 
(mat. /gym.)

Jette Anker-Møller
(eng./da.)

Peter Bancke 
(bio.)

Inge Christensen 
(ty. /gym.)

Jørgen Christensen 
(hi. /gym.)

Jens Peter Diget 
(fys. /mat.)

Tove Hansen 
(da. /rel.)

Knud Hansen 
(fr.)

Bent Hjerrild 
(da./fr.)
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Martin Horsted Helle-Vibeke Jacobsen Poul-Erik Jacobsen
(fr. /lat.)(eng. /fr.) (fr./lat.)

Leif Jepsen 
(fys. /ke.)

Børge Jensen 
(hi./ty.)

Ole Johansen 
(hi. /rel. /samf.)

Hans Jensen 
(samf. /hi.)

Merete Krarup 
(eng. /ty.)

Leif Kristensen 
(kemi/fys.)
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Lauge Larsen 
(samf. /geo.)

Jan Juul Larsen 
(bio.)

Christian Madsen 
(mat.)

Per Mikkelsen 
(form.)

Bente Noe 
(rel.)

Kaj Nysted 
(geo.)

Anne Marie Overbeck 
(eng. /gym.)

Margit Pedersen 
(fr. /gym.)

Mogens Pedersen 
(da./ty.)
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Claus Pindstrup 
(eng. /da.)

Ebbe Rasmussen 
(da. /gym.)

Holger Riis-Vestergaard 
(bio. /kemi)

Henning Storm 
(fys.)

Vibeke Sørensen 
(da. /form.)

Karin Thomsen 
(mat.)

Kurt Sonne Thomsen 
(fys. /mat.)

Kjeld Thorsen 
(hi. /old. /rel.)

Marianne Villaume 
(mus. /fr.)
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Frans Øvre 
(mat.)

Anna Grete Jensen 
(sekr.)

Kirsten Spanggaard 
(sekr.)

Kurt Pedersen 
(pedelmedhjælper)

Hans Nielsen 
(pedel)

Else Marie Bro 
(kantinen)

Birthe Larsen 
(kantinen)
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Lærere og administrativt personale 1985-86
Lektor Karl Ejnar Andersen, Rugvangen 34, tlf. 720576 (mat/gym).
Adjunkt Jette Anker-Møller, Bjørndrupvej 15, tlf. 724856 (eng/da).
Lektor Peter Bancke, Kløvermarken 12, tlf. 721078 (bio/geo).
Adjunkt Inge Christensen, Lyngbjergvej 7, tlf. 725025 (tysk/gym).
Adjunkt Jørgen Bach Christensen, Toftegade la, tlf. 725623 (hist/gym).
Adjunkt Jens Peter Aaen Diget, Bellisvej 10, tlf. 724389 (fys/mat).
Rektor Knud Hansen, Fredensvej 9, tlf. 721037 (fr).
Lektor Tove Hansen, Fredensvej 9, tlf. 721037 (da/rel).
Lektor Bent Hjerrild, Præstegårdsvænget 3, 7980 Vils, tlf. 767225 (da/fr).
Lektor 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, Fårupparken 45, tlf. 724196 (samf/hist).
Adjunkt Leif Jepsen, Østervang 40, Mollerup, tlf. 744220 (fys/kemi).
Adjunkt Ole Johansen, Skolebakken 39, Sundby, 7950 Erslev, tlf 746321 

(hist/rel/samf).
Adjunkt Inger Jorsal (lat/old) (orlov 1986/87)
Adjunkt Merete Krarup, Skivevej 18, Seide, 7870 Roslev, tlf. 596335 (tysk/eng).
Adjunkt Leif H. Kristensen, Dalvænget 6, tlf. 724862 (kemi/fys).
Lektor Jan Juul Larsen, Kornblomstvej 2, tlf. 722317 (bio).
Adjunkt Lauge Larsen, Refshammervej 32, tlf. 724890 (samf/geo).
Adjunkt Chr. Madsen, Ahornvej 1, Glyngøre, 7870 Roslev, tlf. 731826 (mat).
Adjunkt (kvota) Per Mikkelsen, Grønnegade 36, tlf. 725576 (form).
Adjunkt (kvota) Bente Noe, Klokkelyngen 10, 8800 Viborg, tlf. (06) 673215 (rel).
Lektor Kaj Nysted, Mosevej 35, Hundborg, 7700 Thisted, tlf. 937137 (geo).
Adjunkt Margit Pedersen, Refshammervej 32, tlf. 724890 (fr/gym).
Adjunkt Mogens Pedersen, Bjarkesvej 132, 7800 Skive, tlf. 524043 (da/tysk).
Adjunkt Anne Marie Overbeck Petersen, Fasanvej 29, (eng/gym).
Adjunkt Claus Pindstrup, Valmuevej 6, tlf. 724998 (eng/da).
Adjunkt Ebbe B. Rasmussen, Lyngbjergvej 7, tlf. 725025 (da/gym).
Adjunkt Holger Riis-Vestergaard, Granvej 47, Glyngøre, 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, Staghøjvej 17, Frøslev, 7900 Nykøbing M. (fys/mat).
Adjunkt Kjeld Thorsen, Næssundvej 461, 7960 Karby, tlf. 761214 (hist/old/rel).
Adjunkt Marianne Villaume, Græsmarken 10, tlf. 723533 (mus/fr).
Lektor Frans Øvre, Frueled 44, tlf. 724866 (mat).
Sekr. Anna Grete Jensen, Rugskellet 11, tlf. 72 07 41.
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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.

Ændringer i lærerkollegiet og det administrative personale
Pr. 1. august 1985 indtrådte adj. Torsten Pedersen igen i sin stilling efter 3 års orlov 
(midlertidig ansat ved Herlev Forsøgsgymnasium), og i kvotastilling (geografi) an
sattes cand. mag. Kjeld Hansen.

I oktober blev Torsten Pedersen sygemeldt for længere tid, og han søgte derefter 
afsked pr. 1/2-1986.1 en periode besørgedes hans timer ved kollegiale vikariater, hvor
efter de blev overtaget af cand. mag. Bente Noe.

Den 23/10 blev adjunkt Inger Jorsal sygemeldt. Hendes timer blev indtil 31/1-1986 
besørget af cand. mag. Søren Sørensen.

Den 28/10 døde adj. Jørgen Møller. For os alle på skolen var det et chok og en stor 
sorg at erfare, at han ikke mere var blandt os. Jørgen Møller, der var født i 1953, blev 
ansat på skolen i 1981 med fagene dansk og musik. Jørgen var et meget samvittigheds
fuldt og pligtopfyldende menneske, en god og loyal medarbejder og meget afholdt af 
sine elever og kolleger. Tragisk, at hans virke skulle blive så kort. Ære være hans 
minde.

En del af Jørgen Møllers timer overgik til kolleger, men fra 19/11 blev de fleste (og 
fra 1/2 1986: alle) musiktimer overtaget af cand. phil. Vibeke Blaabjerg.

Ved udgangen af oktober tog skolen afsked med lektor Britta Paludan Hansen, der 
havde søgt sin afsked p.g.a. alder efter 33 års ansættelse. Ved en lille højtidelighed på 
lærerværelset med kaffebord, gave, blomster og taler sagde lærerkollegiet og rektor 
tak for de mange års gode samarbejde og venskab. Skemaet var fra årets begyndelse 
lagt således til rette, at hendes timer umiddelbart kunne overtages af tre kolleger.

Pr. 1/2 1986 fik Kjeld Hansen stilling i Ringkøbing. Hans kvote blev overtaget af 
cand. mag. Kaare Mosdal Madsen.

Den 1/2 overtog Inger Jorsal igen sine timer, men den 24/2 måtte hun desværre igen 
sygemeldes. Hendes timer blev overtaget af adjunkt Torben Lassen (oldtidskundskab) 
og kolleger (latin) for resten af skoleåret.

I skoleåret 1985-86 har cand. scient. Tove Hylgaard gennemgået kursus i praktisk 
pædagogik i biologi.
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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.
5. 2 elever valgt af og blandt skolens elever.
6. 1 repræsentant valgt af og blandt de tekniske og administrative medarbejdere 

på skolen.
Alle medlemmer, 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.

I skoleåret 1985/86 bestod skolerådet af følgende medlemmer:
1. (til 31/12) Helga Graabæk. (fra 1/1) Frede Pedersen.
2. Margit Petersen og Johs. Jensen (fmd.).
3. Rektor.
4. Kurt Sonne Thomsen og Vibeke Sørensen.
5. Niels Olsen og Lisbeth Sandal.
6. Hans Nielsen.

Elevrådet
Elevrådet består af alle, der har lyst til at være med, og det er en god tradition, at der 
kommer mindst én fra hver klasse. Vi har undgået den traditionelle opbygning med 
formand, næstformand m.v., idet vi har prøvet at styre Elevrådet kollektivt, og det 
har stort set fungeret godt.

I år har vi været med i DGS, der er en sammenslutning af elevråd fra hele landet, 
men medlemsskabet tages op til revision hvert år ved skoleårets start. Samtidig sam
arbejder vi med de andre elevråd i Viborg amt i FællesElevrådet (FE), da mange pro
blemer er ens for os alle.
Ellers har vi bl.a. arbejdet med VAFT, mælk i kantinen, vinterferie, forholdet til 
Handelsskolen og lærernes karaktergivning. Også i skoleåret ’86-’87 bliver der nok at 
tage fat på, bl.a. er der en ny gymnasiereform på trapperne, og som noget nyt vil vi 
prøve at behandle alle sager i udvalg inden de vedtages eller forkastes af Elevrådet.

Vel mødt i ’86-’87!
Elevrådet.
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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 
medlem.

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.

To af de vigtigste områder, hvor FU har kompetence til at afgøre sager, er faciliteter 
for elever 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 formelle 
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 for tiden Kurt Sonne Thomsen. Des
uden vælges en næstformand og en sekretær. Når rådet drøfter forhold, der er af inter
esse for eleverne, kan repræsentanter for disse inviteres til at deltage i debatten, dog 
naturligvis uden stemmeret.

Biblioteket
Biblioteket rummer en ganske velassorteret samling af både faglitteratur og skønlitte
ratur. I er velkomne der hele dagen med mindre lokalerne er optaget til andre formål.

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

Vi har den aftale, at dansklærerne hvert år ved skoleårets begyndelse sørger for at 
introducere de nye elever i bibliotekets 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.
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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 1985-86 afviklet studiekredse i psykologi, italiensk sprog og kul
tur, edb og drama.

Sangkor
Skolens kor er for alle elever og lærere, der kan lide at synge, og som har lyst til at være 
sammen med andre uden for skoletiden.

Vi holder ikke nogen optagelsesprøve, da vi anser det for væsentligt, at så mange 
sanginteresserede som muligt kan være med. Lysten til at synge er altså det vigtigste. 
Under selve korarbejdet skal I nok lære at blive bedre til at beherske stemmen og gode 
til at læse efter noder (medmindre I da ikke allerede er suveræne).

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

Korets repertoire har været meget bredt. Vi har i årenes løb medvirket ved mange 
forskellige musikarrangementer, f.eks. i Lødderup, Hjerk og Vestervig kirker, i 
Bjergby og Galtrup forsamlingshuse og i Århus Musikhus. Derudover er der den årlige 
forårskoncert, hvor ikke alene korets medlemmer, men også en hel del andre elever 
medvirker.

Skolekomedie
En gruppe elever foreslog i efteråret 85, at vi skulle iscenesætte »Det 7. bud: Stjæl lidt 
mindre« af Dario Fo.

Dario Fo er en meget provokerende forfatter. Han hænger gerne magthavere, poli
tikere, administratorer ud, og han piller hele tiden ved vore fordomme, påpeger dum
hed, svindel og bedrag, hvor han kan. Således også i dette stykke, hvor de groteske 
overdrivelser, paradokserne og frem for alt komikken får os til at opdage nogle af de 
uhyrligheder, vi til daglig accepterer med et skuldertræk.

Stykket foregår først på en kirkegård, hvor vi træffer nogle gravere og blandt dem 
den naive, kvindelige gravere Æneas. Da en fin herre, en »sarkofagofob«, kommer på 
besøg, er Æneas dog vaks til både at klare hans sarkofagofobi og til at støtte ham i 
hans bestræbelser på at afsløre korruption. Anden akt foregår i et nonnekloster, og 
her bliver både Æneas og »sarkofagofoben« indviklet i de mærkeligste hændelser, som 
de kommer ud af på hver sin måde - og det bliver den godtroende Æneas, som før lod 
sig binde hvad som helst på ærmet, der viser os vej ud af korruption og magtmisbrug.

Indstuderingen af stykket begyndte før jul, og frem til påske blev der øvet to efter
middage om ugen. De sidste uger var hektiske med ekstra prøver i week-end’en, lange 
eftermiddage, og stemningen svingede mellem optimisme og pessimisme. Også bag
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scenen var der travlhed; kostume- og kulissefolk havde været i gang i flere måneder, og 
i de sidste dage faldt også de praktiske ting på plads.

Stykket blev opført to gange, og den begejstrede modtagelse har forhåbentlig givet 
andre lyst til at føre traditionen videre.

Idræt
I skoleåret 1985-86 afholdtes den 13. september en idrætsdag for alle skolens elever og 
lærere. Idrætsdagen er oprindelig tænkt som en erstatning for det traditionelle regions
stævne i atletik, som der på landsbasis ikke længere er så stor tilslutning til. Ideen bag 
idrætsdagen er at samle alle elever på tværs af klasserne om forskellige idrætsaktivi
teter. I år dystedes der i fodbold, volleyball, langbold, orienteringsløb, cykeloriente
ring, atletik og styrketræning i motionscentret. 1 skoleåret 1986/87 bliver der ingen 
idrætsdag, men i stedet bl.a. en studieuge ind under jul.

Frisport
Ud over de skemalagte idrætstimer er der mulighed for at udfolde sig i de forskellige 
idrætsgrene efter skoletid. Skolen har i det forløbne år tilbudt følgende discipliner i fri
sport: Volleyball, basketball, fodbold, badminton, orienteringsløb, styrketræning 
samt musik/bevægelsesteori. Disse tilbud eller andre kan komme på tale i det nye 
skoleår, dog er der tradition for, at vi spiller volleyball fredag eftermiddag.

Der er ingen betingelser forbundet med deltagelse, bortset fra lyst, og vi vil gerne 
understrege, at deltagelse ikke forudsætter specielle evner. Tværtimod. Meningen er 
snarere, at man under afslappede former kan forbedre sig i discipliner, man måske 
ikke mestrer så godt - eller måske ikke kender. Så vær ikke bange for at prøve noget 
nyt!! 1

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 idrætsun
dervisningen er skolens deltagelse i forskellige stævner og turneringer, hvor vi mødes 
med andre gymnasier her i dette område af aladet. Disse aktiviteter foregår principielt i 
skoletiden, omend de kan trække ud på grund af langvarig transport. I skoleåret del
tog vi således i turneringer indenfor volleyball, basketball og fodbold, og det må her 
nævnes, at pigerne hjemførte pokalen i fodbold for 4. år i træk.

3z’s studierejse til Firenze 4.-12. oktober 1985
Allerede i 1 .g var klassen enig om, at man engang i løbet af gymnasietiden ville ud at 
rejse sammen. Da det i 2.g så ud til, at et tværfagligt samarbejde mellem historie, 
dansk og formning om overgangen fra middelalder til renæssance kunne munde ud i 
en studierejse, blev det bestemt, at målet skulle være Firenze. Forskydningen fra et 
religiøst verdensbillede til en livsopfattelse, hvor mennesket og de menneskelige frem
bringelser kommer i centrum, viser sig særlig tydeligt i Firenze. Dels i byens arkitektur 
og billedkunst, dels i den litteratur, der skabtes af digtere som Dante, Petrarca og 
Boccaccio.

På forhånd var de vigtigste perioder i Firenzes historie blevet behandlet, bygnings
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værker og billeder diskuteret således, at arbejdet på rejsen bestod i opsøgning af de 
gennemgåede værker, kirker, klostre, paladser, rådhuse og museer.

Når vi kom tilbage til hotellet efter mange kirker og endnu flere trapper, fik vi et lille 
indblik i, hvad 4 måneders tørke betød for den italienske hverdag - intet vand. Der var 
mere end én, der måtte skylle sæben af håret med mineralvand.

De 25 varmegrader inspirerede klassen til en i Oles øjne både uskøn og uanstændig 
påklædning, sportsshorts og T-shirt. At det heller ikke faldt i italienernes smag, mær
kede et par stykker ved en blid, men håndfast udvisning fra en kirke - 3z lod sig ikke 
rokke, nationaldragten forblev på, men utallige omklædningsprocedurer kom til at 
afspille sig forud for hvert kirkebesøg.

De fremsynede og praktiske piger i 3z lod sig ikke forhindre af varmen i at sikre sig 
mod vinterens kuldegrader og forsyne sig med uldtrøjer fra det lokale San Lorenzo 
marked i et sådant omfang, at enhver udgift blev omregnet, ikke i kroner, men i antal 
uldtrøjer.

I historie havde klassen også arbejdet med det moderne Italien. Dette Italien fik vi 
indblik i ved dagligt at færdes i byen, gå på indkøb, spise på restaurant, se strejkende 
demonstrere og springe for livet mellem bilerne. Mest direkte mødte vi nutidens Italien 
ved et skolebesøg på et privat »nysprogligt« gymnasium - i det offentlige gymnasium 
er fremmedsprogsundervisningen så svag, at en kommunikation på f.eks. engelsk 
næppe ville kunne lykkes. Vi blev modtaget med et overdådigt kagebord og drikke
varer fra cola til rødvin. De italienske elever lavede dansk-italienske »pardannelser«, 
og så gik snakken ellers lystigt en times tid.

Det gamle Firenze blev på denne skole nærværende. Skolen var indrettet i et gam
melt »palads« med alt for mange elever på for lidt plads. Da italienerne ville demon
strere nogle danse, blev resultatet derfor, at hele flokken af hensyn til den øvrige 
undervisning måtte fortrække til pladsen foran Santa Croce kirken og der træde 
dansen og synge sange til Michaels guitarakkompagnement.

Her mødtes i øvrigt også to skoleformer; selv om dagens program på skolen var 
forbi, kunne de italienske elever ikke forlade pladsen eller lærerens tilsyn, før »det 
havde ringet ud«.

Firenzes naboby, dens gamle ærkefjende, Siena, blev besøgt. Undervejs i de lokale 
transportmidler oplevede 3z ikke bare italiensk folkeliv, men også en temperaments
fuld bilkørsel, der i bogstaveligste forstand bragte os på afgrundens rand. Vi over
levede og kan kun anbefale andre lignende strabadser.

3b i DDR og Vest-Berlin
Elever fra 3b NS og Mus begyndte deres 6-dages vinterferie i Frederik den Stores Pots
dam, hvor især den gennemrestaurerede Otto-Grothewohl-Strasse og lystslottet Sans 
Souci gjorde indtryk; men allerede efter een nat flyttede man til Berlin-DDR, hvilket 
skete særdeles langsommeligt, da man ikke alene, for at undgå at komme i nærheden 
af vest-berlinsk område, måtte køre en stor omvej, men også måtte gennemleve talrige 
togsammenbrud og togskift på ikke-ryger-banegårde. DDR-borgernes tålmodighed er 
beundringsværdig.
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Også i hovedstaden dækkedes vejbanerne af sort sovs opstået ved en blanding af 
sneen og udstødningen fra de pruttende 2-taktsmotorer.

Indkvarteringen fandt sted på ungdomshoteller, der ikke køres så strengt som de 
vesttyske vandrerhjem. Deltagerne kunne her erfare, at soldater fra Warszawa-Pagt- 
styrkerne ikke er så stygge, som Jyllandsposten og far mener.

Alle besøgte Pergamon-museet og Museum fur Deutsche Geschichte, traskede på 
pragtgaden Unter den Linden, medens de musikinteresserede desuden overværede en 
opførelse af Madam Butterfly på Komische Oper. Særlig stort indtryk gjorde Otto- 
Nagel-Museet med dets social-realistiske kunst.

Et naboland - og dog så forskelligt, så helt anderledes! Mangel på visse varer er der 
tydeligvis; men på den anden side opleves Vestens fråds ikke: Overalt spares på be
lysning, plastik bruges såre lidt, indpakningspapir måles nøje, »naturlige« følger af 
velstand som hunde (og deres efterladenskaber) ses ikke på gaderne, kulørt kiosk
litteratur sælges ikke, folk belemres ikke med reklamer for utallige slags shampoo. - 
At ellers uopnåelige luksusvarer fra Vesten så kan erhverves for hård vest-valuta viser, 
at der hersker dobbeltmoral, at fordele kan opnås af folk med forbindelser.

På den femte dag sneglede man sig igennem alt kontornusseriet og mistænkelig
gørelsen ved Grenziibergang Friederichstrasse/Checkpoint Charlie for at komme ind i 
Vesten med al dens modetøj, dyre biler, narkomaner og neon. En 3-timer busrundtur 
under fortræffelig, kritisk ledelse rundede programmet af. Om aftenen igen igennem 
Jerntæppet mod Warnemunde, mod Gedser, hjemad.

Dem med gruppevisum, billetter og de løftede pegefingre var Bente Noe, Ebbe Ras
mussen og Martin Horsted.

3u’s tur til Jugoslavien
Efter mange højrøstede diskussioner i 3u blev det vedtaget, at den planlagte klassetur 
skulle gå til Jugoslavien. De stærkeste argumenter for Jugoslavien var, at det var en 
billig rejse, og at det er et billigt land at »leve« i - og ingen blev skuffet!!!

Vi rejste natten til lørdag den 12. oktober ’85 og havde 2 døgns bustur foran os, men 
forventningerne overskyggede det udmattende. Vi blev af rejselederen hurtigt ud
nævnt til et menighedskor med Jan Bundgaard som formand.

Endelig nåede vi, søndag formiddag, vor rejses mål. Og så startede en uge med sol, 
saltvand og billig spiritus. Dagene gik med besøg på stranden, på diverse spiserestau- 
ranter og med indkøbs- og udflugtsture, bl.a. til Venedig. At der ud på de små timer 
for nogen kunne være problemer med at finde det rigtige værelse, tog vi koldt og roligt 
(det kunne jo skyldes varmen eller væskemangel!).

Efter en uge ved Adriaterhavet i et land med en pragtfuld natur, måtte vi vende 
næsen hjemad - åååååhhh, hvor var det trist!

Vi vil blot her til sidst sige, at en afslappende klassetur er noget vi kan anbefale alle, 
det er al umagen og besværet (ved arrangeringen) værd. Prøv det, og I vil give os ret.
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Prytaneion
Prytaneion, forkortet til PRYT, er gymnasiets festorganisation, m.a.o. institutionens 
mest underholdende organisation. PRYT står for organisering af PRYT-fester, hvilket 
omfatter booking, opstilling af scene, salg af øl og billetter samt oprydning efter fe
ster. Som betaling for dette har PRYT-medlemmerne visse privilegier såsom billige øl 
og en PRYT-julefrokost, som betales af PRYT’s pengekasse. Julefrokosten kan ud
vikle sig til en formidabel oplevelse. PRYT består af 14 medlemmer, som vælges ved 
afstemning. Én ting må stå klart: Uden PRYT ingen PRYT!

PRYT-året 1985-86: Vi synes selv, vi har været alsidige i valg af musik, vi mener 
nemlig, at gymnasieelever har godt af at høre andet end disco. Første PRYT den 20. 
september ’85, hvor PEYOTE spillede, et band som muligvis er noget kendte. Det var 
en bragende succes. Næste PRYT var den 1. november ’85, og her havde vi hyret et 
band fra Brønderslev, der kalder sig Otto Krankenhaus Band, og som var sjove og 
festlige. Til JULEPRYT den 6. december ’85 spillede AGATHORN, rock fra Sjæl
land, og i år havde vi også arrangeret spisning før musikken. I følge nogle var det vores 
bedste band, absolut en gentagelse værd. Traditionen tro holdt vi også KARNEVAL 
den 21. februar ’86, også med spisning. Og dansen blev akkompagneret af MONI
TORS og deres rullende rock. Så kom det avancerede. Fredag den 2. april ’86 holdt vi 
JAZZPRYT med DRAGONERNE, hyggelige mænd fra Randers.
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Men vores største succes må siges at være hygge-PRYT den 18. april ’86, hvor vi 
efter en fantastisk god skolekomedie endelig havde fået skolebandet til at spille. Nor
malt plejer hygge-PRYT at trække ca. 30 mennesker, men denne forbløffende aften 
var der ca. 150, hvilket må tilskrives skuespillet. Men skolebandet er fantastisk godt, 
og stemningen var meget HØJ!

Enhver kan vel nu regne ud, at der ligger et stort arbejde bag PRYT, og at det derfor 
er nødvendigt med opbakning og interesse fra elevernes side. Så MØD OP VED 
GENERALFORSAMLINGEN og vær med til at bestemme, hvordan næste PRYT-år 
skal forløbe.

KAKAduen
Den fritflyvende fugl KAKAduen er Morsø Gymnasiums trykte forum for såvel alvor
lige meningsytrere som karlekammerkarle af den værste slags. Duen æder stort set alt, 
hvad man fodrer den med, bearbejder føden i sit lange, slyngede tarmsystem og afleve
rer det igen i form af små sorte, profane klatter på hvidt, grønt, rødt og lyse-ditto papir 
(dette er naturligvis en stærkt forenklet model af duens stofskifteprocess, men pladsen 
levner ikke mulighed for yderligere udredninger. Interesserede bør ved selvstudium 
sætte sig ind i systemets opbygning og ved samme lejlighed yde deres klump ler til 
skaberværket).

KAKAduen er leveringsdygtig i grov-, usand-, tåbelig-, plat- og vederstyggeligheder 
af enhver art, og der føres et stort antal artikler indenfor området kommunistisk 
skrækpropaganda. Desuden udbydes karlekammersnak af absolut fæleste kvalitet 
side om side med seriøse meningstilkendegivelser (hvis det ellers kunne interessere 
nogen).

Efter Vi århundredes mere eller mindre vild flugt med tilhørende mellemlandinger 
måtte KAKAduen i foråret ’86 foretage en temmelig brat nødlanding som følge af 
chikanerier, pengemangel og almindelig forårstræthed. Men frygt ikke, thi duen vil 
atter brede sine vinger til flugt, og nye ukvemsord vil udspys af dens alt for længe til
klistrede næb (skulle den, mod al forventning, blive liggende med benene i vejret, må 
dens disciple trøste hinanden i skyggen af monumentet for den utrykte artikel, som 
afbilder to blade fra et manuskript på vej ned i papirkurven, og som står ude mellem 
rundkørslen og cykelskuret. Lyt ikke til den flok fanatiske tåber, som hårdnakket 
vedbliver at påstå, at dette så udtryksfulde monument forestiller en fugl).

Det er det nu afgåede duefodrersjaks inderste overbevisning, at KAKAduen vil gå 
på vingerne igen i det nye skoleår. Vi ønsker duen lykke på rejsen og det nye foderhold 
god arbejdslyst.

KAKA-redaktionen /Michael R. Frederiksen, 3z.
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FREDE
Frede er navnet på en såkaldt fredsgruppe, der eksisterer og har eksisteret på Morsø 
Gymnasium i ca. 2 år.

Vi oprettede den, fordi vi synes, der manglede nogen på Mors til at tage nogle af de 
mange gode ting op, som der bliver taget initiativ til rundt omkring. F.eks. markerede 
vi FN’s fredsår ’86 med en sang i gågaden. Vi har sat underskriftindsamling mod 
atomprøvesprængninger i gang på Mors.

Gruppen skulle gerne være et samlingssted for alle de forskellige meninger, der er 
om freden - eller mangel på samme.

Vi mener, det er vigtigt at snakke om de ting, der sker omkring os og gøre andre folk 
opmærksomme på det, andre gør ved vores verden.

På gruppens vegne M.R.

KFS (Kristeligt Forbund for Studerende og Skoleungdom)
KFS er et kristent fællesskab inden for den danske folkekirke, som bygger sit arbejde 
på Bibelen, Guds ord.

KFS’ formål er at forkynde evangeliet om Jesus Kristus til personlig tro og at styrke 
og opmuntre det kristne fællesskab.

Vi er en KFS-gruppe her på gymnasiet, som gerne vil invitere DIG med til vores 
andagter, hvor vi synger sammen, læser i Bibelen og taler sammen om, hvem Jesus er. 
Gennem Bibelen lærer vi Jesus bedre at kende, og vi ønsker, at flere må se Ham som 
deres Herre og Frelser og tage imod det liv i virkelig frihed, som kun Han har magt til 
at give os.

Der vil i løbet af året blive arrangeret lejre, hvor ALLE er velkomne, og hvor der er 
mulighed for at opleve et kristent fællesskab med studerende og skoleungdom fra hele 
landet.

De nærmere oplysninger om tid og sted vil blive annonceret på skolen.
Kom og vær med - du er VELKOMMEN.
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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, til
rettelæggelse 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 11 km. 
Ansøgningsskemaer udleveres fra skolens kontor.

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 20.

Bogdepotet er samlingsstedet for det undervisningsmateriale, der udleveres til ele
verne. Åbningstider vil fremgå af opslag. Husk at forsyne bøgerne med navn, klasse 
og skoleår. Derudover må der ikke skrives i skolens bøger.

DIS-rabatkort: 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.

Elevrådet, se side 19. Repræsentanter udpeget af elevrådet kan deltage i diverse udvalg 
og kan overvære dele af lærerrådets møder efter fastsatte regler.

Ferieplan for skoleåret 1986/87
(nævnte datoer inclusive):

(vinterferiens 2 hverdage opnås ved at begynde den 8. august efter sommerferien samt 
at inddrage den 21. april (påske).

21. juni-7. august incl.: Sommerferie.
18.-26. oktober incl.:
21. dec. 86-4. jan. 87 incl.:
14.-17. februar incl.:
11.-20. april incl.:

Efterårsferie.
Juleferie.
Vinterferie.
Påskeferie.

15. maj:
28. maj:
5.-8. juni incl.:

St. bededag.
Kr. himmelfartsdag.
Grundlovsdag + pinseferie.

20. juni-9. august incl.: Sommerferie.
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Forsikringer: Siden 1. jan. 1983 er skolens elever ikke dækket af nogen offentligt 
tegnet forsikring. Det henstilles derfor til hjemmene at overveje, i hvilket omfang man 
ønsker at dække sig gennem private forsikringer.

Forsømmelser noteres af læreren i hver time. Se videre side 9/10.

Forældremøder: Første møde for 1. G holdes oftest i november; 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 på kontoret.

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. Fritagelse for idrætsundervisningen kræver normalt lægeattest. 
Blanketter hertil fås på skolens kontor. Udgiften til lægeattest afholdes af eleven. Kun 
når det er umiddelbart indlysende, at eleven ikke kan deltage (synligt midlertidigt eller 
kronisk fysisk handicap), kan kravet om lægeattest frafaldes.

Frivillig musikundervisning (spec. korsang) tilbydes alle elever. Man arrangerer sig 
med skolens musiklærere.

Frivillig idræt tilbydes alle elever. Der træffes aftaler med idrætslærerne, se side 22.

Fællestimer afholdes for alle skolens elever, normalt 8 timer i løbet af et skoleår. 
Enhver 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 
introduktionsarrangementer, studieuger, aktivitetsdage, fællestimer, forhold der 
berører elevens og lærernes hverdag ud over undervisningen. Udvalget består af 4 
elever, 4 lærere og rektor. Se side 20.

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

Grenvalg foregår i 1. G omkring 1. april. Bindende tilsagn om valg af gren skal gives 
senest 15. april. Se side 7.
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Gymnasieforeningen for Morsø Gymnasium: Gymnasieforeningen er stiftet i novem
ber 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.

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 karakterer i de fag, der afsluttes; i midten af maj i de 
fag, der fortsætter. Se side 8/9.

Kommunikation afholdes for alle på skolen hver torsdag i det lange formiddags
frikvarter. Der kan man give hinanden meddelelser og evt. diskutere forhold, der er 
aktuelle.

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.

Lærerkandidater: Inden en kandidat fra et universitet eller universitetscenter kan opnå 
fast ansættelse i gymnasieskolen, skal vedkommende bestå en prøve i undervisnings
færdighed. 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.

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.

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 læremidler og inventar, fagplan, principper for skemalægninger, budget, eks
kursioner, forsøgsundervisning, årsprøver, studieuger og meget andet. Se side 20.

Mødepligt. Der er mødepligt til alle timer og afleveringspligt med hensyn til alle skrift
lige opgaver. Se side 9.
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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 én selv at få det til at slå til. 
F.eks. mm-papir og glosehæfter af alle typer udleveres af faglærerne.

Regelsamlingen indeholder alle de skrivelser, cirkulærer, bekendtgørelser og love, der 
er udsendt med henblik på undervisningen i gymnasiet. Når der er kommet nyt mate
riale, 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. Torsdag
1. 8.00- 8.45 1. 8.00- 8.45
2. 8.55- 9.40 2. 8.50- 9.35
3. 9.50-10.35 3. 9.55-10.40

Spisefrikvarter Spisefrikvarter
4. 11.00-11.45 Derefter som resten
5. 11.55-12.40 af ugen
6. 12.45-13.30
7. 13.40-14.25
8. 14.30-15.15

Rygning. Der må kun ryges i fællesarealerne i B og C samt i kantinen. I spisefrikvar
teret må der dog kun ryges de sidste 10 minutter.

Skemaændringer - se godt efter på opslagstavlen.

Skolerådet beskæftiger sig med forbindelsen mellem skole og hjem. Se side 19.

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.

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

Stipendienævnet meddeler oplysninger om ansøgerens studieegnethed og studie
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aktivitet. 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. Stipendienævnets afgørelse kan indankes 
for Statens Uddannelsesstøtte, over hvis afgørelse der kan klages til Ankenævnet. 
Stipendienævnets arbejde udføres i overensstemmelse med love og bekendtgørelser og 
de af Statens Uddannelsesstøtte udarbejdede regler, der tilstræber sikring af en ens
artet praksis.

Studiekort. Et specielt identitetskort for elever på skolen. Kortet er obligatorisk for 
alle, der ønsker at deltage i fester og lignende på skolen, men kan desuden være prak
tisk i mange situationer, hvor det er af værdi at kunne dokumentere, at man er uddan
nelsessøgende.

Studiekredse, se side 21.

Studieteknik gives i begyndelsen af 1. 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 opslags
tavlen. - Derudover holder studievejlederen timer om studieteknik, grenvalg, studie- 
og erhvervsorientering, adgangsbegrænsning, støttemuligheder m.m. for hele klassen. 
Se side 8.

Telefon. Mønttelefon til brug for elever findes ved kantinen.
Skolens kontor modtager ikke besked til enkelte elever, med mindre det drejer sig om 
meget vigtige og presserende meddelelser fra hjemmet.

Udmeldelse skal foretages skriftligt og bør ske efter samtale med studievejleder og 
rektor. 1 forbindelse med en evt. udmeldelse skal man huske at aflevere bøger og bus
kort og at afmelde evt. SU-støtte.

Udtalelser kan gives til de 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.
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Studentereksamen 1985
a
Tine Filskov Andersen 
Mette Kirstine Christensen 
Lene Frank
Tove Grøn
Jette Hangaard
Hanne Virenfeldt Høgh 
Gertie Kolding Jensen 
Gitte Nørgård Jensen

Jens Wilhelm Jensen 
Jytte Dølrath Kristensen 
Lars Klit Work Kristensen 
Karin Kildahl Laugesen 
Lisbeth Hedegård Lauritsen 
Knud Moesgaard 
Helle Futtrup Nielsen

Birgitte Nim
Jytte Møller Nørgaard 
Annette Pedersen 
Marianne Just Rosenvinge 
Hanne Sørensen 
Marianne Vihøj-Nielsen 
Gitte Weibel

b
Tine Agenskov Elly Klit Jensen Ulla Linde Nielsen
Bettina Bak Else Mark Jensen Birgitte Olesen
KarenDinitzen Karen Marie Nygaard Jensen Britta Sterregård Pedersen
Lene Arup Ellingsøe Lissy Dahlgaard Jensen Lene Bech Pedersen
Peter Lykke Fick Else Johansen Elisabeth Vigh Riis
Jette Maibritt Hansen Jeanette Løjstrup Dorthe Rohwer
Lene Hansson Else Meyer Niels Herman Thrane
Charlotte Dahl Jensen Søren Vejling Mikkelsen Jan Tøttrup
Dagny Susanne Jensen Inge Møller

X
Jannie Boel Povl Yde Hove Else Marie Tange Nørgaard
Jan Stelsig Dahlsgaard Lars Jensen Allan Sørensen Overgaard
Anita Bjørg Dalegaard Leif Jensen Michael Larsen Pedersen
Dorthe Jensen Dam Jørgen Mortensen Lise-Lotte Sø
Dorte Lilmose Hansen Lene Rokkjær Nielsen Lene Visby
Birgitte Holm Inge Nikolajsen Frank Møller Aarestrup
Rasmus Kristian Holm Karin Dissing Nygaard

y
Karen Margrethe Christensen Claus Vestergård Nielsen Jens Peter Søndergaard
Anni Espersen Ellen Meinertz Nilsson Søren Varberg Thomsen
Søren Jensen Peter Pinholt Anna Thøgersen
Lene As Kirk Lone Poulsen Lise Vestergård
Mikael Frank Klitgård Søren Poulsen Vagn Balling Villadsen
Marlene Lauritsen Kim Andersen Rasmussen Bo Westersø
Troels Laursen Charlotte Sejten

z
Annemarie Dal Jette Kristensen Kent Roer
Thomas Heitmann Kurt Lindgren Christian Tybjerg Smed
Vivi Heltborg John Riis Mortensen Kirsten Svenningsen
Jesper Jensen Jens Møller Jens Rørbæk Sørensen
Hanne Knudsen Frank Nielsen Svend Sørensen
Hanne Busk Kolding 
Bente Høgsberg Kristensen

Ivan Riis Nielsen Trine Toft

u
Lars Boesen Jens Hesselager Jens Rønn Olesen
Henrik Bro Kirsten Riis Korsgaard Bodil Brunsgaard Pedersen
Susanne Lysdahl Christensen Bodil Bjerregård Kristensen Lars Røgild Pedersen
Tom Fisker Susanne Torp Kristensen Lene Serup
Dorthe Pedersen Hald Ole Gørtler Laustsen Else Kjærulff Torp
Helle Pedersen Hald Søren Kristian Madsen Else Vendelboe
Finn Søltoft Hangaard Peter Meloan Kirsten Villadsen
Bente Hansesgaard Åse Nielsen Thomas Berthold Ørnstrup
Lars Gebhard Helm



Forside: Per Mikkelsen.
Fotos fra skolekomedien: Niels Hjerrild. 

Skolens formningselever står for de grafiske tryk. 
Morsø Bogtrykkeri Offset.


