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Velkommen til Morsø Gymnasium

Kære nye elev
Enhver skole har sin egen kultur, sin egen måde 
at gøre tingene på. Det gælder også Morsø Gym
nasium, som snart fylder 50 år. Læs hæftet her 
grundigt igennem, så vil du finde svar på de 
fleste af de spørgsmål, som du sikkert har. Vil du 
vide mere, så spørg dine klassekammerater, de 
gamle elever, dine lærere, din studievejleder, 
sekretærerne på kontoret, pedellerne, kantine
damerne og selvfølgelig rektor. Vi vil gøres vo
res til, at du må falde godt til på gymnasiet.

Skulle du føle omstillingen lidt for voldsom, 
må du trøste dig med, at erfaringen viser, at alle 
hurtigt overvinder vanskelighederne.

Der vil i de kommende år blive stadig større 
efterspørgsel efter unge på arbejdsmarkedet. Al
le vil få brug for at kunne omstille sig til nye 
vilkår og nye jobs. En solid bred uddannelse i 
sprogfag, kulturfag og naturfag er et godt ud
gangspunkt for at kunne klare sig i et omstil
lingssamfund. Gymnasiet giver dig netop en 
sådan uddannelse.

Ud over den egentlige undervisning foregår 
der en række aktiviteter på skolen, som jeg 
varmt vil anbefale, du deltager i. Det kan være 
arbejdet med elevråd, skoleblad, festforening, 
musik- og idrætsarrangementer, formningsakti
viteter osv., osv. Det vil være værdifuldt for dig 
selv at deltage - og det vil være værdifuldt for 
skolens liv.

Jeg håber, du vil få 3 gode år her på skolen. Vel 
mødt efter sommerferien. Lars Scheibel
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Kaka
Kaka, der står for Kakaduen, er elevernes skolea
vis. Den har ligget død et par år, men er nu 
vendt usvækket tilbage. Dog har den et stort 
problem, nemlig manglende interesse for bladet. 
Det gælder for såvel elever som lærere.

Det har stort set kun været redaktionen, der 
har skrevet, skønt vi flere gange har opfordret 
til, at man skriver til os. Det stof vi har fået i år, 
har vi selv skulle bede om.

Den manglende interesse, vi fra redaktionen 
har følt, har været med til at sænke niveauet, og 
det har gjort, at vi ikke har kunnet tage arbejdet 
så alvorligt, som vi gerne ville.

Et stærkt Kaka, der blev støttet af eleverne 
ville kunne bruges til mange ting, f.eks. diskus
sioner, debatter, offentliggørelse og spændende 
artikler. Desuden ville det være oplagt for sko
lens organisationer at bruge dette organ.

Det er vores håb, at Kaka vil lette og hæve sig 
over disse problemer, så Kaka også de følgende 
år kan svæve vidt over gymnasieelevernes ho
veder. Den ædle due, der netop nu samler kræf
ter til et nyt skoleår, er parat til fodring. Elever, 
lærere og hvem det ellers måtte interessere, pas 
den og plej den, og den vil altid stå som et 
lysende symbol på en fælles kommunikation.

På redaktionens vegne 
Ole Park Nielsen, 3. y.M.

Operation Dagsværk
Den 11. november 1988 afholdtes der Operation 
Dagsværk på Danmarks gymnasier og HF-kur- 
ser, og derfor også på Morsø Gymnasium.

Det er et stykke solidaritetsarbejde, som består 
i, at eleverne en skoledag går ud og arbejder 

penge ind til et skoleprojekt i et u-land. -1 år en 
skole for namibiske flygtninge. Det sker ved 
almindeligt dagsarbejde, salg af støttebreve, ind
samling ved gadeaktivitet og alt hvad der ellers 
kan give lidt penge.

Og det må så arrangeres på de enkelte skoler. 
Men det er umiddelbart letteres sagt end gjort. 
Kort sagt løb dagsværksgruppen på vores skole 
ind i en mængde forhindringer.

For efter at arbejdet havde ligget stille i okto
ber, og vi startede hårdt op efter efterårsferien, 
en tand for sent, blev vi løbet op af vores med
eller modprojekt, Skoleprojekt Afghanistan 
(SPA). Og pludselig, 3 uger før dagsværksdagen, 
stod der 2 projekter med hvert sit formål og hver 
sine argumenter for og imod sig selv og hinan
den. Og begge i administrativt rod til knæene. 
Det gav kamp om elevernes gunst. Måske var 
det positivt, at have et alternativ, men da SPA 
var et højreorienteret projekt, gik der politik i 
sagen og Dagsværk placeredes til venstre for 
midten. Det medførte, at mange af skolens ele
ver hl sidst hverken vidste ud eller ind, en del 
sprang fra med begrundelsen: »Jeg er ikke rød« 
eller »Jeg ved ikke rigtig...«. Det vil sige, at der 
var en del, der blev tilbage på skolen den 11. 
november.

Dagsværksgruppen beklagede, at det projekt, 
der var ment så neutralt som muligt (for hvor 
finder man et neutralt u-land) gik hen og blev 
rødt. Det burde havde været solidaritet og ikke 
politik, der drev folk til eller fra OD eller SPA.

Men ikke desto mindre lykkedes det os at lavt 
et Dagsværk med samme deltagelsesprocent 
som sidst, det vil sige 40 %, og med en indtægt 
på 26.000 ki'. Der var fuld gang i arbejdspladser
ne, vi var faktisk lige ved at få for mange. Gåga
den sydede af aktivitet, en af de store succeser i 
regnvejret var boden med vafler og varm kakao.
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Der blev solgt støttebreve å 20 kroner. Der blev 
spillet musik, fra klassisk guitar i den ene ende af 
byen til rock i den anden ende.

Så på trods af alt blev det et godt Dagsværk i 
år igen. Cfi 71 oSofie Thorsen, 2x

Prytaneion 88/89
Morsø Gymnasiums festforening, der officielt 
har eksisteret siden den 6. december 1988, hed
der Prytaneion, eller i daglig tale Pryt. Navnet 
Prytaneion kommer fra det gamle Grækenland, 
hvor personer, der bragte bystaten ære, det kun
ne være sejrrige sportsmænd eller rigmænd, der 
havde givet tilskud til f.eks. teatret, som tak fra 
byen blev bespist på prytaneion, der også funge
rede som rådhus.

Pryt startede sidste år med Niveau, som spille
de utroligt godt, og efter parolen: »De første skal 

blive de sidste«, blev det første pryt det sidste, 
der ikke var lovligt. Rektor krævede, at der offi
cielt blev stiftet en forening, desuden krævede 
han, for at give tilladelse til festerne, at forskelli
ge småting, såsom polititilladelser, var i orden.

De forskellige bands har været af blandet kva
litet. Til julepryt spillede Hollywood, som mildest 
talt ikke var specielt succesfulde. Til det følgen
de pryt spillede Made in Japan, og de var simpelt
hen fede. Deres succes blev dog overgået af 
Afroband, der reggaede sig igennem karnevals- 
pryt. Karnevalspryt så ellers ud til at blive en 
kæmpefiasko, der kom 6 mennesker (1. g'ere) til 
spisning, men hen på aftenen kom der en del 
mennesker, så alt i alt, måske det økonomiske 
undtaget, må karnevalspryt 89 siges at være 
blevet en succes. Årets sidste pryt er i skrivende 
stund endnu ikke blevet holdt, men bestyrelsen 
har lagt op til at gøre sig selv mere effektive 
(igen!) og har nedsat et udvalg til forøgelse af 
nydelsen af pryt.

Udstilling på biblioteket - 
februar 1989.
Forsøg på synliggørelse 
af skolen
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Skoleregister, årsskrift 1988/89
- udarbejdet af Eva, 2. b, og Camilla, 3. x

Adresseforandring meddeles hurtigst muligt til 
skolens kontor.

Afleveringspligt. Der er pligt til rettidig aflevering 
i forbindelse med alle skriftlige opgaver.

Befordringsgodtgørelse gives, hvis afstanden mel
lem bopæl og skole overstiger 11 km. Ansøg
ningsskemaer udleveres på skolens kontor.

Biblioteket på skolen har et pænt udvalg af fagre
levante bøger. Desuden forefindes et antal 
aktuelle aviser og tidsskrifter. Biblioteket har 
åbent hele dagen - også for handelsskolens 
elever og lærere. Mogens Pedersen er bibliote
kar.

Bogdepotet er samlingsstedet for de undervis
ningsmaterialer, der udleveres til eleverne. 
Åbningstider vil fremgå af opslag. Bøger for
synes med navn, klasse og skoleår, derudover 
må der ikke skrives i skolens bøger. Og så er 
det en selvfølge, at de bindes ind.

Bolinds er Morsø kommunes venskabsby i Sveri
ge, ca. 300 km nord for Stockholm. Gentagne 
gange har elever her fra gymnasiet besøgt 
byen og boet privat. Senere kan de så forvente 
besøg fra deres svenske værter.

Ekskursioner kan bruges som et led i undervis
ningen. Turene kan vare en eller flere dage, 
men holdes normalt inden for skoleugen. 
Skolen betaler delvist rejse og logi, eleven 
betaler resten. Alle kan deltage.

Elevrådet mødes en gang om ugen, og det er 
elevernes formelle kontakt til lærere og ledel
se. Klasserne vælger repræsentanter ved årets 

begyndelse, lige som der i elevrådet vælges en 
formand fra hver årgang, en sekretær og en 
kasserer.

Ferieplan. Skolen har vedtaget følgende ferie
plan for 1989/90:
Sommerferie: Lørdag den 24. juni-onsdag den
9. august.
Efterårsferie: Lørdag den 14. oktober-søndag 
den 22. oktober.
Juleferie: Fredag den 22. december-onsdag 
den 3. januar.
Vinterferie: Lørdag den 10. februar-søndag 
den 18. februar.
Påskeferie: Lørdag den 7. april-mandag den 
16. april.
St. Bededag: Fredag den 11. maj.
Kristi Himmelfartsdag: Torsdag den 24. maj.
Pinseferie: Lørdag den 2. juni-mandag den 4. 
juni.
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Grundlovsdag: Tirsdag den 5. juni.
De nævnte dage er inclusive. Hertil kommer 
naturligvis de lørdage og søndage, der ikke er 
omfattet af ovenstående.

Forsikringer. Siden 1. januar 1983 er skolens ele
ver ikke dækket af nogen offentligt tegnet 
forsikring.

Forældremøder holdes for 1. og 2. g. Skolen finder 
det er en god idé, at elever og forældre følges 
til disse møder.

Fotokopiering kan normalt kun foretages af lærer
ne.

Friformning er et tilbud til alle elever om at be
skæftige sig med formning i fritiden.

Frisport er et tilbud om sport i fritiden. Kræver 
faktisk intet - ud over lyst! Oprettelse af hold 
meddeles på »kommunikation« eller på op
slagstavlen.

Fællestimer afholdes for alle skolens elever. En
hver kan stille forslag til indholdet, der f.eks. 
kan være foredrag, koncerter, diskussioner, 
film. Forslag afleveres til fællesudvalget. Der 
er mødepligt til disse timer!

Fællesudvalget er kontaktudvalg først og frem
mest mellem lærere og elever. Det beskæftiger 
sig med introduktionsarrangementer, studie
uger, aktivitetsdage, fællestimer, forhold, der 
berører elever og lærernes hverdag ud over 
undervisningen. FU består af 4 elever, 4 læ
rere, rektor og pedellen. Ved henvendelse til 
en af disse, kan sager optages på FUs dagsor
den.

Glemte ting: Værdigenstande afleveres og afhen
tes på skolens kontor. Tøj og lignende udleve
res ved henvendelse til pedellen.

Gymnasieforeningen for Morsø Gymnasium er stif
tet i 1939 på initiativ af en række borgere fra by 
og land for at medvirke til oprettelsen af et 
gymnasium i Nykøbing Mors. I 1945 lagdes

grunden til en fond, hvoraf der ydes rentefrie 
lån til studenter fra Morsø Gymnasium, som 
hjælp til at komme i gang med en videre 
uddannelse.

Kantinen er normalt åbent kl. 7.45-14.00. Eleverne 
rydder selv af i fællesareal og hjemstavne.

Karakterer: Man har vedtaget at der gives stand
punktskarakterer i december og marts. I slut
ningen af april gives karakterer i de fag, der 
afsluttes. I midten af maj i de fag, der fortsæt
ter.

KFS er Kristeligt Forbund for Studerende og 
Skoleungdom. Skolens gruppe mødes i et spi
sefrikvarter om ugen; holder andagt, synger 
og beder sammen. Alle er meget velkomne!

Kommunikation afholdes for alle på skolen hver 
torsdag i det lange formiddags frikvarter. Her 
gives meddelelser og diskuteres evt. aktuelle 
forhold. Klasserne underholder på skift.

Koret er et tilbud om musikundervisning i friti
den. Der øves en gang om ugen og deltages 
desuden i koncerter m.m.

Legater og lån, der kan søges fra Morsø Gymna
sium:
Morsø Jernstøberis Jubilæumslegat, 
Gymnasiforeningens studielån,
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Legater skænket af Morsø Bank og Morsø 
Sparekasse.
Ansøgningsblanketter fås på kontoret og afle
veres til rektor senest den 10. maj.

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

Lærerrådet består af skolens lærere. Formanden 
vælges af lærerrådet. Det beskæftiger sig med 
en lang række forhold vedrørende skolens 
funktioner, f.eks. anskaffelser og fornyelser af 
læremidler og inventar, fagplan, principper 
for skemalægninger, budget, ekskursioner, 
forsøgsundervisning, årsprøver, studieuger 
m.m.

Mødepligt er der til alle timer. Fravær kan forkla
res på en seddel, der afleveres til kontoret. 
Fritagelse fra idrætsundervisningen kræver 
lægeattest, undtaget er dog tilfælde, hvor det 
er umiddelbart indlysende, at eleven ikke kan 
deltage. Udgift dl lægeattest afholdes af ele
ven. Fritagelse i øvrigt kan gives ved helt 

specielle lejligheder på skolens kontor. Enhver 
form for fravær indregnes i den samlede for
sømmelses opgørelse! Ved stort fravær mod
tager eleven normalt en mundtlig advarsel. 
Ved fortsat fravær gives en skriftlig advarsel, 
hvorefter yderligere forsømmelse medfører 
indberetning Hl Direktoratet for Gymnasie
skolerne og HF. For elever i 1. og 2. g kan dette 
betyde, at man mister muligheden for opryk
ning i næste klasse. For 3. g'ere, at man enten 
ikke indstilles til eksamen, eller at man indstil
les til eksamen i fuldt pensum i samtlige fag.

Oprykning. Ved skoleårets afslutning behandler 
lærerforsamlingen elevernes standpunkter 
og kan råde en elev til at gå om eller ud. Den 
endelige afgørelse ligger hos eleven og - hvis 
denne er under atten - forældrene.

Opslagstavlen ved indgangen til kontoret bruges 
til meddelelser fra administrationen om bl.a. 
læreres fravær, skemaændringer og eksamen. 
Det er en god idé, at følge med i opslagene !

Papir udleveres ved skoleårets start. Yderligere 
forbrug må dækkes af eleven selv.

Pryt er skolens festforening.
Regelsamlingen indeholder alle de skrivelser, cir

kulærer, bekendtgørelser og love, der er ud
sendt med henblik på undervisningen i gym
nasiet. Når der er kommet nyt, kan man på 
opslagstavlen se, hvad det drejer sig om. Dele 
af regelsamlingen kan lånes ved henvendelse 
på kontoret.

Ringetider:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag:

1. 8.00- 8.45
2. 8.55- 9.40
3. 9.50-10.35
4. 10.45-11.30
5. 11.55-12.40
6. 12.45-13-30
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1 repræsentant for det tekniske og admini
strative personale.

Stipendier. Når man er fyldt 18 år er man beretti
get til at søge støtte fra Statens Uddannelses
støtte (SU) efter gældende regler. Oplysnin
ger fås hos studievejlederen.

Stole hænges op efter sidste time af hensyn til 
rengøringspersonalet!

Studiekortet er et specielt identitetskort for elever 
på skolen. Kortet er obligatorisk ved deltagel
se i fester og lignende på skolen. Kan desuden 
være nyttigt som dokumentation for, at man 
er uddannelsessøgende i andre situationer.

Studiekredse afholdes efter normal skoletid og 
består af en lærer + min. 10 elever.

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
4. 10.50-11.35
5. 11.55-12.40
6. 12.45-13-30
7. 13.40-14.25
8. 14.30-15.15

Rygning er kun tilladt i det afmærkede område 
nederst i kantinen.

Skemaændringer bekendtgøres på opslagstavlen.
Skolerådet har som funktion at formidle kontak

ten mellem forskellige grupper med tilknyt
ning til gymnasiet. Sammensætning: 1 amts
rådsmedlem
2 forældrerepræsentanter
Rektor
Formanden for lærerrådet + yderligere en 
lærer
2 elever valgt af og blandt skolens elever

Studieteknik underviser studievejlederen i ved 
begyndelsen af 1. g. Faglærerne supplerer den 
generelle vejledning.

Studievejlederen giver eleverne individuel vejled
ning vedrørende spørgsmål af studiemæssig, 
økonomisk, social og personlig art. Studievej
lederen har selvfølgelig tavshedspligt. Der er 
en bestemt vejleder tilknyttet hver klasse og 
der gives timer om studieteknik, grenvalg, 
studie- og erhvervsorientering, adgangsbe
grænsning, støttemuligheder m.m. Træffeti
der kan ses på opslagstavlen.

Telefon (mønt-) findes ved kantinen. Skolens 
kontor modtager kun i specielle tilfælde be
sked til enkelte elever.

Udmeldelse foretages skriftligt og bør ske efter 
samtale med studievejleder og rektor. I denne 
forbindelse skal man huskes at aflevere bøger 
og buskort, samt at afmelde evt. SU.

Udtalelser kan gives til elever, der forlader skolen 
uden eksamen. Alle kan få attest på, at de er 
elever på skolen, og ligeledes få udskrift af 
eksamensprotokollen med de opnåede karak
terer.
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Studentereksamen 1989
3a
Andersen, Marian Nedersee
Bak, Jesper Morten
Christensen, Lillian Lundgaard
Christensen, Majbritt Ahrenkiel K.
Christensen, Rikke Balck
Dich, Lisbeth
Dissing, Lisa
Hansen, Ulla
Hollund, Pia
Jensen, Anna Lank
Josefsen, Connie Kjærgaard
Mikkelsen, Niels Lysgaard
Møller, Hanne
Møller, Solvej Irene
Nielsen, Helle Buchhave
Nielsen, Kari Anne
Petersen, Ilse
Poulsen, Allan
Poulsen, Birgitte
Vestergaard, Stinne
Østergaard, Karen-Lise Djemes

3b
Andersen, Susanne Klausen 
Hedegaard, Lene 
Heinrichsen, Michael
Jensen, Berit Egelund 
Jensen, Charlotte 
Jensen, Lone Bilstrup 
Jensen, Marianne
Johansen, Christina Toftdahl 
Kristensen, Jette Mary 
Kærgaard, Anna-Marie
Lages, Tem
Meyer, Jette Bomholt
Nielsen, Bettina
Pedersen, Jeanne Søgaard 
Pedersen, Lone Krogh 
Sund, Jeanette
Søndergaard, Henrik Hansen 
Therkildsen, Maria-Lise-Lott 
Thomsen, Jacob 
Touborg-Jensen, Lise Hvidkjær 
Ulriksen, Anne Soon 
Vestergaard, Annemarie
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3x
Ahm, John Frank 
Andersen, Mikael 
Elg, Camilla
Fick, Kristian Lykke 
Fog, Mads Kromann 
Hangaard, Lene 
Holmstrøm, Michael 
Jensen, Frank Rothaus 
Jeppesen, Hanne 
Kristensen, Martin Bjerregaard 
Kvist, Dorte Kjærulff 
Larsen, Michael
Larsen, Rudi
Mikkelsen, Kristian Holmstrøm
Mikkelsen, Lisbeth 
Mortensen, Tina Riis 
Nielsen, Claus Svane 
Nielsen, Frank Kruse 
Nielsen, Mette 
Nørgaard, Lene 
Petersen, Morten Christopher 
Sørensen, Jens Søndergaard 
Sørensen, Lotte
Vestergaard, Flemming Sørensen

3y
Andersen, Bente
Andersen, Lone Bak
Bach-Frederiksen, Martin
Buchhave, Søren
Carlsen, Christian
Hansen, Torben
Iversen, Tina
Jacobsen, Poul Smed
Jensen, Gunner
Madsen, Jeanette Kjeldahl
Møller, Gitte Bach
Nielsen, Anders Østergaard
Nielsen, Anette
Nielsen, Morten Overgaard Eskelund
Nielsen, Ole Park
Nørgaard, Anne Marie
Nørgaard, Helle Luise Tange
Olesen, Tina
Pedersen, John Bech
Thingstrup, Tina Tøt
Thomsen, Kenny
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3z
Bakmann, Charlotte Trend 
Bak-Mikkelsen, Peter 
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