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Velkommen til Bornholms 
Amtsgymnasium

T august 1991 begynder godt 300 ele- 
"Srer deres uddannelse på Bornholms 
Amtsgymnasium.

De er fordelt på 9 gymnasieklasser 
og 3 HF klasser. I de seneste år har der 
været en stærk stigende interesse for 
de gymnasiale uddannelser og skole
året 91/92 bliver den foreløbige kulmi
nation på denne tendens. Vi får et net- 
toindtag på 2 klasser og ialt vil der være 
godt 700 elever mod ca. 600 året før. 
Det er glædeligt at konstatere at ud
dannelsesviljen er så stor hos de unge 
bornholmere i dag

Det giver nogle pladsproblemer, 
men jeg føler mig overbevist om, at vi 
nok skal finde en fornuftig løsning på 
»problemerne«, ikke mindst takket væ
re et udmærket samarbejde med det 
nærliggende og netop ombyggede 
VUC.

Jeg byder jer velkommen og håber, at I 
må få nogle spændende og lærerige år 
på gymnasiet.

Ckoleåret 1991/92 bliver det år, hvor 
^vi starter en ny HF-uddannelse. I 
den nye HF-struktur sikres elverne en 
meget høj grad af valgfrihed samtidig 
med, at der åbnes mulighed for at de 
kan opnå de højeste gymnasiale niveau
er.

Skoleåret 91/92 bliver også det år, 
hvor vi skal byde velkommen til den 
nye bestyrelse. Styringen af skolen skal 
i fremtiden ske i en meget tættere kon
takt med det politiske system og det 
omgivende samfund. Det nye samar
bejde forventer vi os meget af og det er 
vort håb at samarbejdet vil resultere i at 
gymnasiet også fremover vil kunne 
markere sig stærkt i lokalsamfundet.

Teg glæder mig til at kunne byde alle 
” velkommen til et aktivt og frugtbart 
samarbejde på Bornholms Amtsgym
nasium i det nye skoleår.

Finn Pedersen
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Skolens Historie
JJornholms Amtsgymnasium er en 

meget gammel undervisningsinsti
tution. Skolen hører således til blandt 
landets tidligste, og på Bornholm er 
den ganske enkelt den ældste nuleven
de skole.

T bevarede skriftlige kilder går skolens 
"“■kendte historie tilbage til senmiddel
alderen.

23. august 1512 befalede ærkebiskop 
Birger Gurmersen af Lund på et lands- 
tingsmøde ved Aa Kirke, at der til af

hjælpning af den store mangel på præs
ter og degne på Bornholm skulle byg
ges et hus til skole i Rønne og at alle 
mænd skulle svare en skilling penge til 
skolemesterløn. Det understregedes i 
brevet herom, at det skete, fordi »der er 
ingen skole på landet, som fordum tid 
plejede at være«.

Om den her nævnte ældste skole for
tæller kilderne imidlertid intet. Men 
det er en kendsgerning, at dens kendte 
afløser kun kom i gang under store van
skeligheder.

På navigationsdirektør Bagge Wandels tegning af Rønne fra 1676 (i Det kgl. Bibliotek) 
ses skolen straks til venstre for kirken.
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I de urolige år omkring reformatio
nen (1536) ophørte dens virksomhed 
helt. Denne blev først genoptaget efter 
23. maj 1550, da et landstingsvidne for
tæller os, at den første lutherske super
intendent (biskop) af Lund, Franz 
Vormordsen, den lübske slotsfoged på 
Hammershus, Herman Boitin, og øens 
første lutherske provst, Arvid Peder
sen, gik sammen for at videreføre ær
kebisp Birgers gamle skole.

Men også herefter skulle den gen
rejste skole løbe ind i alvorlige vanske
ligheder, der helt standsede dens arbej
de. Således fandt biskop, doktor Mads 
Jensen Middelfart, 9. juli 1621 under 
sin visitats herovre skolen »intet værd 
og tom«. Den store byldepest to år tid
ligere - der havde bortrevet ca. 5.220 
bornholmere - havde ganske enkelt for
jaget børnene..

Skolen var således fra starten en la- 
tinskole for hele øen, men efterhånden 
knyttedes gradvis i løbet af det 17. og 
18. århundrede en dansk skole for Røn
ne Købstad til dens virksomhed.

Men vanskelighederne var hermed 
ikke forbi. I tidens løb har skolens for
mer gentagne gange undergået store 
forandringer, idet snart den ene, snart 
den anden afdeling har været lukket, 
ligesom skolen tilsvarende optræder 
under forskellige navne. Således degra
deredes den 1850-92 til blot at være 
»Rønne højere Realskole«, hvorved de 
to sidste klasser af latinskolen blev skå
ret væk. Navnet Rønne Statsskole fik 
skolen i 1903, da den indrettedes med 
en nysproglig og en matematisk-natur- 
videnskabelig gymnasieretning.

I 1970 dimitteredes det sidste hold 
realister fra skolen, der samtidig føjede 
et HF-kursus til sin virksomhed.

JTvor den ældste, kendte skole har 
naft sin beliggenhed vides ikke. 

Troligt er det dog, at den - ifølge det 
oprindelige formål - har været at finde 
på nordsiden af Kirkepladsen, hvor den 
kendes fra tegninger og byplaner i det 
17. århundrede.

Ca. 1790 flyttedes bygningerne til 
den nuværende plads ved byens ældste 
hovedgade, Storegade, idet rektoren 
der havde købt den afdøde byfogdes 
gård, som han udlejede til skole. På det
te sted er der næsten blevet bygget uaf
ladeligt siden. De ældste bygninger på 
stedet erstattedes i løbet af det 19.år- 
hundrede af nye, som ligeledes er ble
vet afløst.

Også i dette århundrede har bygge
aktiviteten været stor, ikke mindst si
den den tyske besættelse - hvorunder 
skolen tidvis blev beslaglagt til andre 
formål - og de efterfølgende russiske 
luftbombardementer i maj 1945, der 
medførte nogen skade på bygningerne.

Efter større ombygninger afsluttet i 
1970 og 1979 står skolen stort set fær
digbygget i sin nuværende skikkelse ef
ter tegninger af de kgl. bygningsinspek
tører K. Gottlob, Ths. Havning og H. 
Kønig.

yed lov af 6. juni 1984 overgik Stats- 
’ skolen til Bornholms Amtskommu

ne fra 1. januar 1986 og skiftede samti
dig navn til Bornholms Amtsgymnasi-

Skolens bomærke viser oprettelsesåret 
og Sct.Laurentii rist fra ærkebiskop Bir
gers sigil.
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GYMNASIET
A/Jed sit brede og almene sigte giver 

gymnasiet et godt grundlag for en 
mere spændende voksentilværelse, der 
vil være præget af øget fritid og af sti
gende krav om indsigt i og forståelse 
for de forskellige sider af tilværelsen.

Det nye gymnasie giver med sine 
mange og spændende valgfag mulighed 
for en faglig og interessebetonet spe
cialisering på højt niveau.

/gymnasiet er imidlertid ikke alene et 
tilbud om uddannelse, men rummer 

også mange tilbud uden for selve un
dervisningen.

Det er af stor betydning, at eleverne 
på Amtsgymnasiet også er aktive her. I 
det lange spisefrikvater og efter skole
tid er der mulighed for at dyrke flere 
slags sport, korsang, orkesterspil, form
ning, skak og meget andet.

Man kan engagere sig i elevrådsar
bejde, skoleblad, koncerter og fester. 
Eleverne organiserer også selv filmfo
revisninger og starter interessegrupper, 
der arbejder med f.eks. miljø, Amnesty 
International og SOS-børnebyerne. 
Også de politiske og kristelige ung
domsforeninger er repræsenteret på 
skolen.

J nogle uger i gymnasieforløbet kan 
undervisningen foregå uden for sko

len i form af ekskursioner eller studie
rejser, der går til såvel indland som ud
land. Ser man derfor gymnasiet under 
ét kan man sige, at det er et godt afsæt 
for en fremtid, der vil være præget af 
hastige forandringer i erhvervs- og be
skæftigelsesmønstret.

Uddannelsen giver en bredde, der gi
ver mulighed for tilpasning til nye funk

tioner - også senere i voksentilværel
sen.

T løbet af Ig gennemgår alle gymna- 
Asieelever, både sproglige og matema
tikere, et kursus i EDB. I det nye gym
nasie er anvendelsen af EDB integreret 
i de enkelte fag, således at man benyt
ter sig af EDB på alle niveauer.

Tporuden de valg, du har truffet før op- 
A tagelsen, rummer gymnasiet valg
muligheder efter 1. og 2.g, hvor du skal 
vælge mellem en række »valgfag på 
højt niveau« og »valgfag på mellemni
veau«.

Både fællesfagene og valgfagene på 
mellem- og højt niveau er vist på næste 
side.

Et valgfag på højt niveau er enten et 
fag med fire eller 5 timer i 2g og 5 
timer i 3g eller et fag, der med 5 timer i 
3g fortsætter faget fra 1. og 2.g.

Et mellemniveau-fag har 4 timer i 
enten 2. eller 3.g og her kan som noget 
nyt 2g’ere og 3g’ere gå på samme hold. 
Man skal i 2g vælge ét og i 3g max. 3 
valgfag - heraf mindst 2 på højt niveau.

Inger, lz
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Normaltimetal for gymnasiet

• Sprog 2 er enten fortsættersprog (tysk eller 
fransk) eller begyndersprog (fransk, tysk, italiensk 
eller russisk).

MATEMATISK linje tg 2-Í 3g
Religion 3
Oldtidskundskab 3
Dansk 3 3 4
Engelsk 3 4
Sprog r 4 4
Historie 3 3 3
Geografi 3
Biologi 3
Fysik 3 3
Kemi 3
Matematik 5 5
Musik 3
Billedkunst 2
Idræt 2 2 2
Valgfag 4-5 4-5

IALT____________ 32 31-32 31-32
• Fortsættersprog er tysk eller fransk.
**Begyndersproget er enten fransk, tysk, spansk, 
italiensk eller russisk.

SPROGLIG linje tg 2-6 3-g
Religion 3
Oldtidskundskab 3
Dansk 3 3 4
Engelsk 4 4
Fortsættersprog* 4 4
Begyndersprog** 4 4
Latin 3
Historie 3 3 3
Geografi 3
Biologi 3
Naturfag (mat-fys-kem) 3
Musik 3
Billedkunst 2
Idræt 2 2 2
Valgfag 4-5 4-5

IALT____________ 32 31-32 31-32

* Tillægges forskelligt på de to linjer

VALGFAG PÂ 
HØJT NIVEAU

lg 3-8

BEGGE LINJER. :
Samfundsfag 5 5
Musik 5 5
Engelsk 5*
lyst 5
Fransk 5
Spansk 5
Russisk 5
Italiensk 5

KUN SPROGLIG LINJE
Latin 5 5

KUN MATEMATISK
Matematik 5
Fysik 5
Kemi 4 4
Biologi 5 5

VALGFAG PÂ MELLEMNIVEAU 
________ 4 ugentlige timer i 2.g eller 3.g 
Begge linjer :

Latin* ________________
Samfundsfag___________ 
Geografi______________
Biologi______
Kemi* ________________
Datalogi______________
Teknikfag_____________  
Musik________________ 
Idræt________________  
Billedkunst____________  
Film- og TV-kundskab 
Erhvervsøkonomi
Filosofi
KUN SPROGLIG LINJE : 
Matematik
Fysik

* Tillægges forskelligt på de to linjer
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Højere Forberedelseseksamen (HF)

Hvad kræves der for at blive 
optaget?

— Prøve i fagene matematik, engelsk 
og tysk/fransk (mindst 2 af disse på 
udvidet niveau).

Sommeren 1991 (overgangsordning): 
For at blive optaget på HF-kursus skal 
du have 10-års skolegang, herunder 
mindst 2 års undervisning i engelsk og 
tysk (eller fransk), og du skal have aflagt 
følgende prøver med tilfredstil- lende 
resultat:
— Folkeskolens .udv. afgangsprøve i 

dansk
— Folkeskolens afgangsprøve i en

gelsk og tysk/fransk
— Folkeskolens afgangsprøve i reg- 

ning/matematik
— endvidere skal du have en udtalelse 

om egnethed fra din skole.

Du kan dog blive optaget på HF uden 
disse prøver, hvis du har tilsvarende ud
dannelsesbaggrund og forkundskaber, 
ligesom du selvfølgelig ikke behøver en 
egnethedsudtalelse, hvis du har forladt 
skolen for nogle år siden.

1992-
Fra 1992 kræves der ligeledes 10 års 
skolegang og egnethedsattest, men nu 
er kravene til prøver fra folkeskolen føl
gende:
— Folkeskolens udv. afgangsprøve i 

dansk

Hvordan er HF-kurset bygget op 
HF-kursus er to-årigt opdelt på 4 seme
stre. For at opnå en HF-eksamen skal 
du have en række fællesfag, 3 tilvalgsfag 
samt skrive en større skriftlig opgave.

Hvis du vælger begyndersprog som 
ét af tilvalgsfagene, behøver du kun at 
vælge ét yderligere tilvalgsfag.

Hvad skal jeg vælge inden 
optagelsen
Du skal vælge om du i HF vil have:
— Tysk eller fransk fortsættersprog
— Musik eller billedkunst som fælles

fag
— 2 af fællesfagene biologi, geografi 

eller fysik/kemi
— evt. 3. fremmedsprog
— evt. 2-årigt højniveau-fag

Du skal være opmærksom på, at et 
valgfag kun kan oprettes, såfremt til
strækkelig mange kursister vælger det 
pågældende fag.

*
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HF-fagene

2. år1. år

Biologi fællesfag 3 -
Biologi tilvalgsfag - 4
Dansk 3 4
Engelsk fællesfag 4 -
Engelsk tilvalgsfag - 4
Fransk fortsættersprog fællesfag 4 -
Fransk fortsættersprog tilvalgsfag - 4
Fransk begyndersprog tilvalgsfag 4 4
Fysik tilvalgsfag - 4
Fysik-kemi fællesfag 4 -
Geografi fællesfag 3 -
Geografi tilvalgsfag - 4
Historie 3 3
Italiensk tilvalgsfag 4 4
Kemi tilvalgsfag - 4
Matematik fællesfag 5 -
Matematik tilvalgsfag - 5
Religion - 3
Russisk tilvalgsfag 4 4
Spansk tilvalgsfag 4 4
Tysk fortsættersprog fællesfag 4 -
Tysk fortsættersprog tilvalgsfag - 4
Tysk begyndersprog tilvalgsfag 4 4

Følgende fag tilrettelægges med de angivne ugentlige timetal i første eller andet kursusår ef
ter rektors/forstanders afgørelse:

Fællesfag: Billedkunst (2), Idræt (2), Musik (2), Samfundsfag (2)

Tilvalgsfag på fællesfagsniveau: Biologi (3), Fysik-kemi (4), Geografi (3)

Tilvalgsfag: Billedkunst (4), Datalogi (4), Design (4), Dramatik (4), 
Erhvervsøkonomi (4), Film- og TV-kundskab (4), 
Filosofi (4), Idræt (4), Musik (4) Oldtidskundskab (3), 
Psykologi (4), Samfundsfag (4) og Teknikfag (4).

Fag på højt niveau:
Fag på højt niveau kan erstatte tilsvarende HF-fag. De tilrettelægges over to år. Hvis 
man allerede har prøve i et tilvalgsfag, kan man bygge et 1 -årigt fag på højt niveau oven 
på dette.
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Bent Mortensen

Tafter et langt liv i den danske gymna- 
■^sieverden gik lektor Bent Morten
sen på pension med udgangen af sep
tember 1990.

Bent Mortensen kom til Statsskolen i 
1978, på det tidspunkt hvor musikgre
nen skulle i gang, og hans store erfaring 
og aldrig hvilende entusiasme var en 
væsentlig årsag til at denne gren kom så 
godt fra start her på skolen. Med sig 
bragte Bent Mortensen gode musikfor
bindelser både til Kor 72 og Wilhelm- 
Gymnasium i Hamburg og i samarbej
det med disse 2 institutioner blev ele
verne indført i et Vredere korsamarbej
de som skolen ikke tidligere havde 
kendt til.

Selv om den rytmiske musik har et 
godt tag i mange unge, hvilket Bent 

Mortensen absolut accepterer, så er det 
alligevel den klassiske kortradition 
samt den danske sang der står Bent 
Mortensens hjerte nærmest, og netop 
dette engagerede og kvalitetsbevidste 
modstykke til nutidens mere decibel
stærke musikudøvelse har givet vor 
skoles musikliv en bredde som kun få 
skoler kan præstere.

Nu kan fynboerne i fremtiden nyde 
godt af denne musikalske ildsjæl og vi 
ønsker ham og dem mange års godt 
samarbejde - men herfra skal lyde en 
varm tak for den store indsats både for 
skolens og for øens musikliv.

Bjørn Henriksen

Louise, 3c
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Skolens udvalgsstruktur

på Bornholms Amtsgymnasium er 
der indgået en samarbejdsaftale 

mellem rektor og lærerkollegiet, der 
betyder, at Pædagogisk råd har fået 
medindflydelse på en række pædagogi
ske og administrative sager.

Pædagogisk råd har afløst det tidlige
re lærerråd, der blev nedlagt 1. januar 
1991, og samarbejdsaftalen indebærer, 
at Pædagogisk råd skal høres om bl. a. 
undervisningstilbud, time- og fagforde
lingsplaner, forsøgsundervisning, prin
cipper for ekskursioner og studierejser, 
skolens budget, større byggesager og 
stillingsbesættelser.

Der er nedsat en række stående ud
valg under Pædagogisk råd, og de tager 
sig hver især af konkrete sagsområder, 
der er beskrevet i en række kommisso
rier, som ligeledes indgår i samarbejds
aftalen. Disse stående udvalg er økono
miudvalget, årsprøveudvalget, funktions
og forskønnelsesudvalget, legatudvalget, 

pædagogisk udvalg time- og fagforde
lingsudvalget, rejseudvalget, udvalget for 
økonomisk støtte til elever, forældremø
deudvalget, PR-udvalget, introduktions
udvalget og AV-udvalget.

Desuden er der netop nedsat et fæl
lestimeudvalg, ligesom skolen har et 
fællesudvalg, bestående af rektor, ele
ver, lærere og pedellen, som tager sig af 
samarbejde og fællesarrangementer 
mellem skolens ansatte og skolens bru
gere.

Væsentligt for medarbejderdemo
kratiet på Bornholms Amtsgymnasium 
er også samarbejdsudvalget, der består 
af rektor og repræsentanter for skolens 
personalegrupper, og som behandler 
sager af betydning for forholdet mellem 
ledelse og ansatte for skolen, herunder 
efteruddannelse, økonomi, anlægs- og 
vedligeholdelsesprojekter.

Torben Lassen
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Studievejledningen

Jpor nogle l.g’er og 1. HF’er er det bare 
som en herlig drøm at starte på 

BAG, og for andre er det noget af et 
mareridt - for alle er det helt givet to
talt forvirrende.

For at hjælpe jer til at få styr på for
virringen, er skolen forsynet med 7 stu
dievejledere, der gerne vil hjælpe jer 
lidt tilrette.

Vi kommer og præsenterer os for jer 
i løbet af jeres første skoleuge, og efter 
en 3-4 ugers skolegang, når I har væn
net jer lidt til at være her, laver vi et 
studieteknikkursus for hver klasse på 
en 4-5 timer.

På vores skole har vi ikke nogen klas
selærer, sådan som I har kendt det i 
folkeskolen, den funktion udfylder stu- 
dievejledeme efter bedste evne.

Vi har faste kontortider, som bliver 
bekendtgjort på et opslag på studievej
lederkontorets 
dør, og så kan I 
bare komme op 
til os og snakke 
om jeres proble
mer. Det kan 
være samar
bejdsproblemer 
i klassen, van
skeligheder med 
at få planlagt 
lektielæsningen, 
tanker om frem
tidigt erhvervs
valg - eller hvad 
ved jeg - kom 

bare, så prøver vi på at hjælpe.

T Td over at have faste kontortider la
rver vi også nogle kollektive timer i 
klasserne i løbet af de 2-3 år i går på 
skolen. Her snakker vi om erhvervs
valg, studievalg, økonomi, orienterer 
om valgfag i 2.-3.g. og 2. HF og meget 
mere.

Ind imellem inviterer vi gæstelærere 
fra erhvervslivet, de kan fortælle om, 
hvordan man skriver en jobansøgning 
og klarer en jobsamtale, noget der jo 
bliver aktuelt for jer alle.

Vi vil også arrangere besøg på ud
dannelsesinstitutioner i København i 
den udstrækning, det kan lade sig gøre, 
og hvert år har vi besøg af studerende 
fra København, der kan fortælle om de
res studier, og om hvordan det egentlig 
er at være under uddannelse.

Alt i alt er det 
vores opgave 

at give jer en 
hjælpende hånd, 
og engang imel
lem et ordent
ligt spark,- det 
kan nemlig også 
være en hjælp!

Vel mødt.

Kirsten 
Mortensen, 
Studievej!.
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Pædagogiske dage

Ckolens pædagogiske udvalg arran- 
^gerede i november en arbejdswee
kend for skolens lærere.

Vi startede med et samlet møde med 
rektor Finn Pedersen om lærerrådets 
ønsker og forventninger i forbindelse 
med rektorskiftet. Derefter nedsatte vi 
arbejdsgrupper med meget forskellige 
opgaver; de beskæftigede sig bl.a. med 

nye vedtægter for pædagogisk råd og 
skolebestyrelse, de fysiske rammer på 
skolen, herunder kantine, rejseregler 
og datakurser.

Gruppernes arbejde er senere blevet 
fulgt op på almindelige lærerrådsmø
der.

Vivian Scott Hansen

Fagenes Fest

Celvom Bornholms Amtsgymnasium 
^har et fornuftigt budget, sker det al
ligevel, at der er brug for penge på om
råder, der ikke har nogen konto. Der 
kan for eksempel være brug for at yde 
økonomisk støtte til elevers studierej
ser, eller der kan komme et ekstraordi
nært kulturelt tilbud til skolen, som vi 
normalt ikke ville have råd til at tage 
imod.

På en pædagogisk week-end for læ
rerne opstod derfor idéen til at oprette 
en »Rejse- og trivselsfond«, og for at få 
penge til den arrangerede skolens lære
re og elever i fællesskab en »Fagenes 
Fest« i februar.

De enkelte faggrupper stod her for 
mere eller mindre indbringende aktivi
teter med tilknytning til faget: Bio-bar 
(økologisk restaurant), kemisk trylle- 

show, franske og spanske spisesteder, 
tysk pølse- og ølbar, danseshop, små 
koncerter, romersk taberna, loppemar
ked og meget andet.

IVæsten 1000 mennesker, mest elever 
'og deres familier, besøgte skolen i 

løbet af eftermiddagen og aftenen, som 
sluttede festligt med jazz-bal til Biskop 
Byrges Band.

Et klippekort-system gjorde, at man 
til en rimelig pris både kunne få lidt 
godt at spise og blive fortræffeligt un
derholdt.

Overskuddet blev ca. 20.000 kr. og en 
stor del af det blev brugt i forbindelse 
med forårets studierejser.

Vivian Scott Hansen
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Fra fagenes fest:

Tysk schnell Imbiß

Prøv lykken i tombolaen
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Kvalificeret vejledning i Bio-baren

Den romerske taberna
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Skoleballet

Ckoleballet er årets festlige højde- 
punkt. Igen i år var der tale om en 

gallabegivenhed. Alle mødte op i de 
mest festlige; klædedragter. Pigerne i 
elegante kreationer og drengene i det 
stiveste puds. Der blev spist musiceret, 
danset og sunget så det var en lyst. At 
rektor blev »tvunget« til at gi’ et gam

melt Elvis nummer fra scenen med 
»spade« og det hele kan næppe forstyr
re helhedsindtrykket: en utrolig dejlig 
og festlig aften.

❖

fine feststemte festdeltagere
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Fællestimer i skoleåret 90-91

Tpor nogle år siden blev fællestime
budgettet halveret, og når honora

rer og rejsegodtgørelser bliver stadig 
dyrere, er det ikke mærkeligt, at det er 
med stigende økonomiske vanskelighe
der vi søger at gennemføre skolens fæl
lestimeforpligtigelser.

Desuden er vore elever i stigende 
grad vant til voldsomme, fascinerende 
oplevelser, hvilket har medført, at der 
ikke mere er stor tålmodighed over for 
det talte ord.

Dette har gjort, at vi fremover vil sø
ge at afvikle fællestimerne på en ny må
de, idet vi vil samle dem på to emneda
ge med en lang række forskellige tilbud 
med stor vægt på den aktive elevudfol
delse.

T år var det dyreste og samtidigt højst 
""■skattede arrangement besøg af den 
moderne dansegruppe Uppercut, som 
med tre korte, meget flotte balletter 
tryllebandt eleverne. Det var vanskeli

gere for digteren Thorkild Bjømvig og 
tidligere vandværksdirektør Andrup, 
som begge i forbindelse med amtets 
vandsparekampagne talte om nutidens 
grundvands- og drikkevandsproblemer. 
Også en ung pige fra Operation Dags
værk havde svært ved at fastholde sine 
jævnaldrendes opmærksomhed - bedre 
gik det for Martine Petrod, der person
ligt engageret og med lysbilleder fortal
te om de franske atomprøvesprængnin
ger på øen Mororoa i Fransk Polyne
sien og om deres skadelige virkninger 
på natur og mennesker. En politisk 
orientering som oplæg til valget i efter
året med fortrinsvis unge kandidater 
blev fulgt med interesse og spørgelyst, 
men endnu har vi til gode at høre Mere
te Kofoed Bjørnsen fortælle om sit ar
bejde som »forligskvinde« - hun har 
simpelt hen ikke haft tid i overens
komstforåret 1991.

Jens Højmark
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Det åbne Gymnasium

T skoleåret 1990-91 fulgte vi sidste års 
succes op med en ny runde i Det åbne 

Gymnasium, som er en af Bornholms 
Amtsgymnasiums udadvendte aktivite
ter.

Formålet er at præsentere den born
holmske befolkning for nogle temaer, 
der behandles i moderne gymnasieun
dervisning.

Af økonomiske grunde er det ikke 
muligt for Bornholms Amtsgymnasium 
at lave et kursustilbud som Det åbne 
Gymnasium i eget regi, hvorfor kurser
ne er arrangeret i samarbejde med 
Dansk Folkeoplysnings Samråd og Fol
keuniversitetet.

Faget biologi tilbød:
»Genetik - Gen etik«
— Liv - hvad vil det sige at være leven

de?
— Anvendelse af de nye bioteknikker 
— Lægevidenskabens anvendelse af 

den molekylære biologi

Faget fransk tilbød:
»Hvad betyder fransk kultur i dag?«
— Frankrigs historie 1945-90
— Paris var en fest -
— De franske regioner
— Den franske kolonitid

Faget dansk tilbød:
»Nutidssproget i massemedierne«
— Meddelelsen i sproget
— Sproget i massekommunikationen
— Billedsprog og billedlæsning
— Billedet i massekommunikationen

Det blev 11 dejlige aftener med ialt ca 
150 veloplagte, lyttende og debatteren
de bornholmere.

Det åbne Gymnasium er kommet for 
at blive og til næste år tilbyder vi fagene 
tysk, billedkunst og russisk.

Jørgen Butzbach
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Gæstelærere

"Diancamaria Blundo fra handelsgym- 
"^nasiet i Pescara i Midtitalien var 
gæstelærer på skolen i 3 uger, fra den 
25. februar til den 17. marts 1991. Hen
des besøg var en del af et EF-lærerud- 
vekslingsprojekt; i samme tidsrum un
derviste Firm Thomassen på hendes 
skole i Italien.

Biancamaria er engelsklærer og un
derviste på engelsk, dels i Finn Tho
massens klasser, dels i andre. Hun hav
de videoer, lysbilleder, tidsskrifter med 
om sin hjemegn, Abruzzeme, og resten 
af Italien - og gennem dette materiale 
og diskussioner i klasserne gav hun ele
verne et levende indtryk af Italiens hi
storie og aktuelle situation samt af den 
italienske skoleverden.

Derudover overværede hun timer 
hos kollegerne, også på andre skoler, 
og deltog i skolens sociale liv, således at 
hun kunne få et all round kendskab til 
dansk skoleliv.

Biancamaria fortalte ved slutningen 
af sit ophold, at det havde været en stor 
oplevelse for hende at være her, og at 
det havde givet hende ny inspiration til 
undervisningsarbejdet i Italien. Ligele
des fik Finn Thomassen stort udbytte af 
sit ophold i Italien.

ATeronique Chasset-Deschamps fra 
’ den franske ambassades kulturafde

ling besøgte skolen den 10. og 11. april 
1991.

Hun underviste i fire klasser og holdt 
møde med fransklærerne, bl.a. for at 
ajourføre deres viden om aktuelle fran
ske samfundsforhold.

Finn Thomassen

patricia Mapanza - AFS-gæstelærer 
fra Zambia - var på skolen i januar 

og februar i specielt musik- og engelsk
timer.

Hendes beretninger om det daglige 
liv i Zambia og demonstrationer af al
mindelige sange og danse fra landet gav 
eleverne et personligt indtryk af den af
rikanske kultur, fordi de kunne stille de 
spørgsmål, som medierne aldrig besva
rer.

For mange af eleverne blev Afrika et 
mere åbent og vedkommende konti
nent.

Alice Østerbøg
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Elev fra Letland
Cidste år den 13. august tog jeg for 
iførste gang bussen til Rønne for at 
begynde mit skoleår på Amtsgymna
siet.

Jeg var kommet til Danmark to uger 
tidligere og kendte kun enkelte menne
sker i hele Danmark; Og selvfølgelig 
kun ganske få ord af det danske sprog.

Idag husker jeg at dengang var jeg 
virkelig nervøs, selvom menneskene 
virkede søde og forstående. Men jeg 
var bekymret over hvordan det ville gå 
mig med klassekammerater, med lære
re og alt det andet, som kan ske på en 
skole.

A lierede den første dag mærkede jeg 
"^en stor frihed, som jeg ikke kendte 
derhjemme. Men ærligt talt var jeg for
bavset over en hel masse ting, for alt var 
så nyt. Alle disse unge mennesker, som 
virkede sjove og ubekymrede, det talte 
sprog, jeg intet forstod af; min nye klas
se, helt nye klassekammerater, selve 
bygningen, som jeg ikke kendte og ikke 
kunne finde rundt i - ja’, det var en stor 
dag! Hvert øjeblik kom der noget nyt. 
Sådan blev det mere eller mindre ved 
hele året.

Den første uge havde jeg god tid til at 
lære mine klassekammerater og lærere 
at kende, fordi der var en masse arran
gementer som folkedans, gymnastik 
o.s.v.

Tjen første uge snakkede jeg tysk med 
klassekammeraterne, men det var 

jeg utilfreds med, fordi der var en bar

riere mellem os. Det var et fremmed
sprog både for mig og danskerne. En af 
mine kammerater blev rigtigt træt (tror 
jeg), fordi hver gang hun ikke kendte et 
ord, så begyndte hun at bladre i ordbo
gen. Men det var jo også lidt sjovt.

Efter jeg havde været på sprogskole, 
begyndte jeg at snakke dansk, og det gik 
hurtigt fremad, fordi mine kammerater 
mange gange hjalp mig med at forklare 
det, jeg ikke forstod. Og der kom en 
dag, hvor jeg forstod, hvad læreren sag
de, og så grinede mine kammerater. Jeg 
kunne pludselig lave lektier ligesom al
le andre. At lave lektier på dansk fandt 
jeg mere spændende end derhjemme. 
Også mit forhold til kammeraterne blev 
bedre, når vi snakkede dansk sammen.

Med tiden blev jeg mere og mere 
overbevist om, at unge i hele verden 
ligner hinanden meget og blandt dan
skerne kunne jeg også finde gode kam
merater og venner.

I årets løb kom jeg til at opleve en hel 
masse på gymnasiet - koncerter, fester, 
som jeg selv deltog i. Jeg var meget glad 
for skoleballet, som var rigtigt spæn
dende og nyt for mig. Jeg lærte meget 
af at være med i forskellige arrange
menter, men ligeså meget af timerne, 
hvor man altid kunne sige sin mening 
og en time blev ofte til en spændende 
diskussion. Min klasse kom jeg til at 
læse sammen med, hygge sammen med 
og dele både gode og dårlige nyheder. 
En masse ting, som jeg aldrig vil glem
me.

Kristine Cine, Letland, la.
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Studierejser

2u - Rom 91

2u var i ugen før påske på en tværfaglig 
studierejse til Rom i fagene dansk, mu
sik og historie.

Programmet indeholdt bl.a. byvan
dring i H. C. Andersens fodspor, besøg 
i Katakomberne, Mussolinis bydel 
EUR, Forum Romanum, Pompeii samt 
Vatikanet og Peterskirken.

Med sig hjem havde eleverne følgende 
indtryk:
— Turen til Rom var en stor oplevelse. 

Den larmende trafik og de snu tig
gerunger blev overstrålet af byens 
storslåethed. Til tider var man ån
deløs af storheden, og til andre tider 
var det de små detaljer, der fascine
rede een.

— Stemningen på den spanske trappe 
er bare perfekt. Lasagne, pizza og 
spaghetti i Italien er bare.... UU- 
UHMMM DEJLIGT!

— Hotellet var et kapitel for sig. Godt 
nok stod der på et skilt udenfor »all 
comfort«, men OK, toiletterne vir
kede, og der var varmt vand i haner
ne, så hva’?

— Rom by: Bilos og tilsodede bygnin
ger. Hård og svær trafik med fare 
for livet.

— En by med fortættet atmosfære. En 
by med evigt liv.

2u & Ho, Ni og TL

2u holder frokost i EUR
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ET LAND AF GÆSTFRIE MENNESKER

af Freja Ludvigsen, 2.c 1991

Triand gjorde stort indtryk på os. Det 
'"'mest imponerende var irlændernes 
utrolige gæstfrihed og venlighed, der 
gjorde det helt flovt at være dansker.

X^i ankom til Irland, forbavsede over 
’ pludselig at være i det land, vi havde 

glædet os så meget til at se, og havde 
haft svært ved at forestille os. Morten 
havde forberedt os hjemmefra, de er 
meget katolske, sagde han, spørg, men 
kommenter aldrig!

Vi skulle indkvarteres privat. Jeg 
skulle bo sammen med Helene, hos 
Mrs. Darcie. Vi havde forestillet os en 
fed gammel grim kone, der med garanti 
ikke havde en eneste lækker søn, som 
vi kunne score. Det levede desværre 
ikke rigtig op til vores forventninger.

Vi kom til byen Arklow, der er på 
størrelse med Rønne, om aftenen. Det 
skulle vise sig, at Mrs. Darcie var rime
lig ung og havde 4 dejlige børn samt en 
arbejdsløs mand, der snakkede fuld
stændig sort. Men vi var glade for fami
lien. Især moderen og børnene.

Da vi kom om aftenen, blev vi præ
senteret for et afskyeligt aftensmåltid 
bestående af en lille yderst klam por
tionspizza, som smagte som om den var 
kogt, istedet for stegt, rigtige dejlige en
gelske pommesfritter, der var store, 
melede og bløde, og som om det ikke 
kunne være nok, så fik vi baked beens 
til. Det er nok noget af det værste, jeg 
umiddelbart kan komme i tanke om!

Tjen første dag tog vi til Dublin. Vi 
besøgte et enormt universitet, hvor 

vi snakkede med nogle danske stude

rende. Nogle af os gik på pub med dem 
om eftermiddagen, og de viste sig at 
være ret søde.

Vi var også så priviligerede, at over
være Irlands store nationaldag, St. Pa
tric’s Day. Det er en dag, man gør me
get ud af derovre.

Morten havde fortalt os, at vi skulle 
spørge vores familier, om vi måtte 
komme med dem til katolsk messe. Og 
selv om vores familie var lidt betænke
lige over, at vi som protestanter ville til 
en katolsk messe, fik vi lov til at tage 
med.

Moderen blev hjemme og passede 
den lille pige på 1 år, og forberedte den 
store festmiddag til vi kom hjem. Hun 
havde brugt hele dagen på at lave mad, 
lige fra hun stod op klokken 8 og til vi 
spiste klokken 14. Maden smagte som 
irsk og engelsk mad generelt smager, 
tørt og intetsigende, men i betragtning 
af hvor lang tid hun havde brugt på det, 
var det såmænd meget lækkert. Det 
sagde vi, om ikke andet. Faderen, den 
dovne arbejdsløse mand, der så fjern
syn hele dagen, kastede maden i hoved 
på under et kvarter, hvorefter han gik. 
Han gad ikke engang ulejlige sig med at 
sige tak for mad. Det synes vi var 
enormt synd for hende, så vi sad og ros
te maden i høje toner.

Efter middagen skulle klassen mødes 
nede hos Morten og Vivian. Vi var ble
vet inviteret til at deltage i dagens høj
depunkt, den store parade, der skulle 
være i byen. Og hvad var mere naturligt 
for os end at troppe op i vores bedste 
Danish Dynamite tøj? Udklædt med 
diverse klaphatte og flag malet på km- 
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deme. Det tør siges, at vi faldt en lille 
smule ud fra mængden. Det var første 
gang i byens lange historie, at der var 
danskere med i paraden, og man kan 
roligt sige, at vi tiltrak opmærksomhed. 
De andre deltagere i paraden var iført 
ens tøj, de gik på snorlige rækker, og 
var i det hele taget meget disciplinere
de. Og der kom vi, med vores flag på 
kinderne, vores klaphatte og vores to 
kæmpestore splitflag. Vi gik i en stor 
klump, og vi sang diverse danske fod
boldsange og nationalsangen, naturlig
vis. Overalt klappede folk af os, når vi 
gik forbi, men størst opmærksomhed 
høstede Morten Serritzlev, der var iført 
en klaphat, som han energisk gik og 
klappede med. Alle de må børn grinede 
og pegede på ham.

DE GÆSTFRIE IRLÆNDERE.
Det bedste ved turen, var irlændernes 
utrolige venlighed. Aldrig har jeg ople
vet så afslappede og kærlige menne
sker. Alle var interesserede i hvor man 
kom fra, hvorfor man var i Irland, og 
især hvad man synets om at være der.

Tiet regnede meget da vi var derovre, 
"^men det gør det efter sigende altid i 
Irland.

Men en dag, hvor det var høj solskin, 
aflyste vi vores planlagte besøg på Ar- 
klow Pottery, og tog op til et meget 
smukt område, der hedder Glendalo- 
ugh. Bjergsiderne var grønne og frodige 
og i dalene snoede små floder sig, lige
som jeg forestiller mig det er, i Tolkiens 
bog, Hobitten. Facinerede gik alle og 
slugte naturen med øjnene, alt var så 
smukt, så rent, så fjernt fra civilisation 
og forurening.

60% ARBEJDSLØSHED
Irland er et relativt fattigt land, i forhold 
til Danmark. Det største problem, er 

arbejdsløsheden. I Arklow er der 60% 
arbejdsløse, fortalte en lokal os. Proble
met er, at den irske stat kunyder meget 
lidt i arbejdsløshedsunderstøttelse. Og 
da gennemsnitsfamilien i Irland har 5 
børn, er det ikke meget.

Til gengæld går irlænderne ikke spe
cielt meget op i materielle goder. Dels 
fordi de ikke har råd til det, men mest 
fordi det virker, som om de synes det er 
mere vigtigt, at have det godt, og tage 
sig af hinanden.

Vi tror man er lykkelig, hvis man har 
et stort hus, en dyr bil, og dyre ting, der 
imponerer naboen, men sådan er det 
ikke derovre. Der værdsætter de men
neskelige værdier meget højere. De vil 
hellere hygge sig og gå på pub med hele 
familien, end at stresse rundt.

STORT INDTRYK AF IRLAND
Vi lavede så mange forskellige ting, 
snakkede med en masse forskellige 
mennesker, og fik et virkelig bredt ind
tryk af landet.

Vi besøgte en primary school, hvor 
Bo Fatum sang en sang på bornholmsk, 
en katolsk drengeskole, hvor inspektø
ren var en tynd ondt udseende mand, 
der, trods han blankt afviste, at de af
straffede eleverne, så ud til at slå en 
proper næve, Arklow pottery, hvor ar
bejdsforholdene var mildest talt choke
rende, så en nationalpark, med boplad
ser helt fra senmiddelalderen og op. 
Desværre styrtregnede det den dag, så 
det var lidt surt, men guiden, der viste 
os rundt var utrolig flink. Bagefter gik 
vi ind på et hotel, fuldstændig gennem
blødte og drak dejlig varm Irish Coffee. 
Hvad er mere naturligt?

Og så var der besøget på borgmester
kontoret, der ifølge borgmesteren var 
arrangeret, »to give it a touch of forma
lity«.
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Borgmesteren holdt en tale, som var 
yderst pinlig, fordi han sad og læste den 
op, og diverse andre sagde så velkom
men, formanden for Lions Club, by
rådsmedlemmerne og sådan.

Og så holdt Morten en tale og mus- 
seme sang et par sange, pressen kom og 
tog billeder af os, og så gik vi igen. Og 
hvor gik vi hen? Jamen, vi gik da lige 
over på vores stampub, Abbey Lounge.

Her tilbragte vi meget tid, når vi ikke 
var på diskothek, selvfølgelig.

Den første aften vi kom på diskothe- 
ket, vakte vi en del opmærksomhed, da 
vi hamrede ud på det kæmpestore tom
me dansegulv, og flippede helt ud. 
Stemningen på discotheket var ander
ledes end her. Den var meget afslappet. 
Folk gik rundt og hyggede sig. Når man 
kom i snak med en, hvad enten det var 
en dreng eller en pige, var de meget 

interesserede i at høre om en, og straks 
hentede de hele deres vennestab og så 
blev man ellers præsenteret for dem 
alle sammen. Og de huskede en, så når 
man kom næste dag, så kom de hen og 
hilste på en og spurgte hvordan det gik.

/^g sådan gik det til, at vi havde en 
'^vidunderlig rejse til Irland. Stem
ningen var trykket, da vi sad i flyet på 
vej hjem.

Det eneste lyspunkt vi kunne komme 
i tanke om var, at vi savnede rugbrød. 
Men det var også alt.

»is Denmark in Arklow«, var det sid
ste, den midterste datter i familien, 
Emma på 5 år, sagde til os, inden vi 
rejste hjem.

*



29

Studierejse med musik i Rom

KTu tror du måske, at en studietur 
1 ”med 21 dejlige unger til Rom bare 
er fest og ballade - men vi havde altså 
også Kirsten Solberg med, og hun er jo 
tilmed latinlærer, så hun kunne vise os, 
hvorledes Rom bedst indtages - nemlig 
liggende.

Nu var det godt nok ikke liggevogne 
til DSB (De Sarte Bornholmere), men 
frem kom vi da, og balladen ville ingen 
ende tage.

Vi fandt et kæmpe badeværelse (Ca
racallas Termer), hvor akustikken var 
formidabel - ganske vist var vinduerne 
ikke hvad de havde været, men der var 
smæk for skillingen (i hvert fald for de 
af os, der endnu ikke var blevet bestjå
let) - Vi sang på trapperne i Colosseum, 
hvor mangen en ustyrlig romer i for
dums tid har sunget svanesang i duet 
med løverne - vi kæmpede os, med vor 
tapre tilhørerskare i front frem til arnfi- 
teatret i Pompei, hvor vi aftvang dem 
flere afklapsninger - eller var det på 
grund af myggene - måske skulle vi også 
lære at danse ved lejlighed.

Efter dette arrangement var der en 
fra gruppen, der mumlede noget med 
et gammelt citat: »Se Neapel - og« det 
skulle han aldrig have sagt. Nå, med der 
kommer jo så mange mennesker nede i 
de dér katakomber og så hører de ham 
vel!

Vi overværede en temmelig katolsk 
messe til fordel for Josef, - han var nu 
ikke den eneste, der havde arbejdet 
med tømmer, men - Peterskirken er la

vet af sten - meget store sten - med og 
uden kanter - jeg anede ikke at min 
mormor var så kendt på de kanter.

Når vi ikke sov godt nok på hotellet, 
og det kunne jo godt knibe, når vi havde 
D.... med, ja, så gik vi bare i den italien
ske opera, hvor de spillede et nummer 
med en guitarist, der hed Strauss.

Vi fik også godt med motion, for ne
de i Rom har de en masse huse uden tag 
over, og så har det ét hus med tag over, 
og det er ligesom i en labyrint - man kan 
risikere at blive hængende der i 16 år - 
der sad allerede flere forstenede folk 
fast i gangene - flere af dem havde ikke 
engang tøj på - så den står nok til stor
vask, når de kommer hjem.

Der er også ret mange romere, der 
har hold i nakken - og dem har man et 
helt hus til, der hedder »Det Sixtinske 
Kapel« - dem er der nu ikke meget mu
sik i - eller også spillede de bare pauser 
hele tiden. Én gang imellem kom der 
en italiener ind og sagde, at nu startede 
der en ny pause og så var der oven i 
købet kun ståpladser tilbage. Sådan 
nogle koncerter kunne man sagtens la
ve oppe på Hammershus, hvis der da er 
nogle, der gider »prutte« om prisen 
med os, for romerne (- og de er skøre) 
fik aldrig en klink til lirekassen ud af 
det!

Tak tilTorbenog Niels fordi I turde tage 
med os!

2axuzM & Ho
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2x i Rom

2x var på studierejse til Rom med Leif 
E. Hansen og Hanne Vensild.

Turen strakte sig over 8 dage. Afrejse 
fredag d. 15.3. med båden til Køben
havn, herfra videre med bus til Rom, 
hvor man blev indkvarteret meget cen
tralt, nær Piazza Nationale. Hjem
komst søndag d. 24.3. kl. 6.30. Formålet 
med rejsen var at opleve Roms historie, 
både den antikke og den nyere, Musso- 
lini-tiden, at vandre i H. C. Andersens 
fodspor, samt opleve den katolske kir
kes historie helt fra kristen tid.

JDører alle veje til Rom? Tja, én gør.
Det fik jeg bekræftet, da jeg sammen 

med en bunke larmende elementer, og 
dertil hørende lærere, lørdag d. 
16.3.1991 »sadlede op« og begav mig 
ud på den 30 timers lange tur fra Kø

benhavn til Rom. Rom har, i al den tid 
den har eksisteret, været en storstad, 
såvel befolkningsmæssigt som kultu
relt. Vores besøg havde da også til for
mål at belyse stadens historie, sevær
digheder, religion, kultur o.s.v. I Rom 
er der meget apropos et inferno af ga
der og veje.... og en enorm mængde fa
natiske bilister.

Michael Mogensen

"Dom, billedet på storhed, forfald, 
gamle kulturer, stærke mænd og 

skønne kvinder, myter, forfølgelser, 
fremskridt, o.s.v.

Rom er fascinerende. På trods af 
bussædets efterhånden rædbrækkende

Udsigten fra Peterskirken over Peterspladsen (Foto: Simon Kof oed, 2x)
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Colosseum (Foto: Simon Koefoed, 2x)

virkning og hovedets omtågede til
stand, begyndte hjernen alligevel at 
glimte og hælde indholdet fra den lille 
kasse med navnet »Rom« ned i bevidst
heden, og historien fra republikken 
over kejsertiden til nutidens bilhelvede 
bliver gennemgået i hjernevindingerne, 
medens bussen finder vej til vores ho
tel.

Skulle de følgende dage beskrives 
bare nogenlunde fyldigt, ville det blive 
en roman i »Decameron-tykkelse«, så 
det bliver ganske kort.

Vi var rundt at se alt det vi havde læst 
om og set billeder af i historiebøgerne: 
Forum Romanum, Pantheon, Mitra
templet, Peterskirken, Colosseum, 
samt en masse andre bygninger og for
tidslevn. Det blev også til en vellykket 
tur til Pompeii.

TJet der gjorde størst indtryk på mig 
■^var størrelsen og mængden. At man 
for flere hundrede år siden har været i 
stand til at skabe de kæmpestatuer og 
enorme bygningsværker, med de primi
tive hjælpemidler, man har haft til rå
dighed, er imponerende.

Flere steder er der store indhegnede 
huller efter stoppede gravearbejder. 
Nede i hullerne kan man se en del af 
det gamle Rom: Søjlestykker og hus
mure, selv værelsesinddelingeme frem
står tydelige. I kontrast til alt dette ma
ser en strid strøm af biler, busser og 
tohjulede køretøjer sig frem oppe i ga
derne. Umiddelbart ligner det et stort 
glidende trafikkaos: bilerne parkerer, 
hvor der er plads eller næsten plads, og 
det i flere rækker ved siden af hinan
den.

Rune Torben
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TVTaria og jeg skal lave foredrag om 
"*■’"“Colosseum til i morgen.

Vi må hellere se at komme i gang, vi 
læser og skriver i 1/2 time, og så er det 
klaret. Da vi er på Colosseum hører jeg 
næsten det ophidsede publikums hujen 
og råben til de kæmpende i arenaen...

Sessan

Y/andring i Rom er trættende, byen er 
’ støvet, støjende, varm og beskidt så 

det grænser til det uudholdelige, i hvert 
fald hvis man opholder sig ude en hel 
dag. Det er et gode af de bedre at få lov 
til at sove et par timer før man skal ud 
at spise.

Maden i Rom er et kapitel for sig, for 
det første er den billig, for det andet 
smager den oftest glimrende og for det 
tredie kan man til måltidet få serveret 
en ypperlig husets rødvin til en meget 
favorabel pris. Der glider ofte op til 3 
retter mad og adskillige glas vin ned, 
inden man har fået stillet sulten og 
slukket tørsten, efter en hel dag i Rom.

Atmosfæren er som regel hyggelig på 
de små familierestauranter, der oftest 
findes beliggende i sidegader, en yderst 
letfældig betjening, krydret med et 
nedladende romersk blik og som oftest 
afsluttet med en Sambuco di Trevi på 
værtens regning.

Christian Hansen

Tsær besøget i Det sixtinske Kapel var 
"“■fantastisk. Her skabte Michelangelo 
sin berømte skabelsesfrise i loftet og 
dommedagsbilledet over alteret. Også 
her huserede restaureringen imidlertid.

På trods af dette og en tæt pakket fol
kemængde var dette et uforglemmeligt 
besøg i verdens mindste uafhængige 
stat, Vatikanstaten.

Charlotte

X/i havde godt nok hørt meget om 
’ hvor slemt det var med tyverier o.l. 

på gaden. Men at det skulle være så 
slemt som det i virkeligheden var, det 
havde jeg aldrig forestillet mig. Der 
huserer en masse små bander af sigøj- 
nerbøm, som bliver ledet af ældre sø
skende. De går simpelthen rundt i byen 
hele dagen, går hen til folk og vifter 
dem om hovedet med aviser og lignen
de, og før folk ved af det, er alle deres 
penge og værdigenstande simpelthen 
væk.

Maria

■pantheon, den bedst bevarede old
tidsbygning i Rom, rummer en del 

religiøs mystik. Det bemærkelsesvær
dige ved denne bygning er den enorme 
kuppel med en diameter på ca. 43 m. 
som den bærer. Bygningen afspejler 
den hellenistiske kosmosopfattelse. 
Mennesket har under denne kuppel 
følt sig i universets centrum omgivet af 
guder og dyretegn.

Lene

Eite; en uge i Roms centrum var det 
'“"'dejligt at komme hjem og smide sig i 
græsset og nyde stilheden, mens de 
mange indtryk blev bearbejdet i ens 
hjerne.

Torben
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LENINGRAD t/r

T marts var 2y i Leningrad. Turen var 
■^ment som en historie ekskursion, og 
til det formål ledsagedes vi af Ellen og 
Per, to lærere med kompetence på net
op det område.

Selve rejsen forløb ganske fint, bedre 
end man kunne vente sig af fire dage i 
bus. Vores humør blev båret oppe af en 
sprudlende chauffør, en fantastisk tole
rance (overfor folk, der havde lagt sig 
til at sove på ens ben) samt et socialt 
samvær, der slog alle rekorder.

Også opholdet var en succes. Efter 
den indledende begejstring over den 
billige champagne og vodka (6 flasker - 
100 dKr) havde lagt sig, var vores fester 
til at styre, og vi havde nogle hyggelige 
aftener sammen, bla. på Neva (byens 
største restaurant og turistfælde) og en 
jazz»klub« med plyssæder og balkon, 
men uden billardbord. Ellers dyrkede 
vi hinandens samvær på hotellet, der 
var meget velegnet til det formål. Hø
jest var vel stemningen da vi havde set 
Brøndby slå Torpedo Moskva på hotel
lets fjernsyn, og en elev forstøvede en 
halv flaske champagne udover den må
bende for samling, gav et lille glædes
hop og rev en lampe med sig i faldet.

Dagtimerne var reserveret til de kul
turelle aktiviteter. Vi styrtede rundt i et 
hæsblæsende tempo for at se alle de 
klassiske seværdigheder og de dermed 
forbundne sortbørshajer. Vi så bl.a. 
Isak-katedralen, Peter-Paul-fæstnin- 
gen, Leningrads Bymuseum, en skole 
og Vinterpaladset, og ind imellem be
søgene ekviperede vi os i militærtøj for 
en mindre formue samt vekslede penge 
til rubler til den tidobbelte kurs. Enkel
te blev da også taget ved næsen af de 
snedige hajer, og stod pludselig med en 
femtedel af det aftalte beløb (eller det 
korrekte beløb i en eller anden ube
stemmelig sydlandsk valuta).

Mest vellykket på turen var vel besø
get på Det Skandinaviske Fakultet på 
Leningrads universitet. Her blev vi 
konfronteret med en flok unge russere, 
der næsten snakkede bedre dansk end 
os selv, og iøvrigt var utroligt spænden
de at snakke med. Det udvildede sig, og 
nogle af dem kiggede over på hotellet 
samme aften til en af de utroligt hyppi
ge hyggestunder.

Alt i alt - en fed tur med fede menne
sker til en fed by. Og det var vel i grun
den ikke så galt.... Kalle, 2y
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Ekskursioner 1990-91
Jpra 1/10 til 5/10 var 358 elever fra 2g, 

3g og 1HF og 23 lærere på eks
kursioner i københavnsområdet.

Fra 19/11 til 21/11 var 79 elever fra 
valgfagshold og 5 lærere på ekskursio
ner i københavnsområdet.

Fra 29/4 til 30/4 var 150 elever fra lg 
og 4 lærere på biologiekskursion på 
Bornholm.

Der ud over har et antal klasser væ
ret på halv- og heldagsekskursioner på 
Bornholm i løbet af skoleåret.

Et meget stort antal institutioner, 
virksomheder, museer osv. er besøgt, 
ligesom en lang række undervisnings
relevante temaer er behandlet før, un
der og efter ekskursionerne.

TAen meget omfattende ekskursions
aktivitet er et udtryk for at vi på 

Bornholms Amtsgymnasium anser eks
kursioner for at være et væsentligt pæ
dagogisk værktøj idet:
— ekskursioner i høj grad medvirker 

til at ryste eleverne sammen.

— lærere og elever oplever nye sider 
af hinanden på ekskursioner, dette 
kan medvirke til nedbrydning af 
den traditionelle lærerrolle,

— en ekskursion ofte vil være en god 
optakt til et undervisningsforløb, 
idet eleverne bliver præsenteret for 
fænomener fra »det virkelige liv«, 
som de skal arbejde med i den mere 
teoretiske del af undervisningen,

— en ekskursion, der indlægges som 
afslutning på et undervisningsfor
løb, allerede under forløbet vil være 
motivationsskabende, idet eleverne 
ved, at det de laver skal kunne hol
de til en konfrontation med »det 
virkelige liv«.

Ekskursioner er med andre ord af stor 
betydning for det sociale klima i klasser
ne, og et af de bedste midler vi kan 
bruge i vor stræben efter at få undervis
ningen gjort mindre teoretiserende og 
mere virkelighedsnær.

Jørgen Butzbach

2x på geografiekskursion til Nexø Havn
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Musik-kalender 1990-91
TAette skoleår har atter været mættet 

med musikalske begivenheder fra 
almindeligt godt gammeldags kor til 
bigband, jazz band, Steffen Brandt, TV 
2 (som ikke har noget at göre med det 
lokale TV 2, som havde meget at göre 
med »Sans Prix«, som ikke havde no
get at göre med en vaskeægte musikal).

Første større arrangement, som mu
sik deltog i, var introduktionsugen for 
nye elever. Der blev traditionen tro af
sluttet med fest for nye elever med svin
gende toner fra Biskop Byrges Band. 
En anden fast tradition var skoleskovtu
ren til Kyllingemoren 14 dage senere, 
hvor Biskopperne atter underholdt.

I slutningen af september drog samt
lige Musser med følgeskab af biskop 
Byrges Band til Hamburg. Dette er kun 
traditionen tro hvert andet år, mens 
resten af årets aktiviteter hører tradi
tionen til hvert år, nemlig to julekoncer
ter, hvor den anden efterfølges af bal til 
Biskoppernes lystige toner.

Juleafslutningen havde som ny, men 
allerede fast tradition skolens Big Band 
som underholdning.

T^et nye år indeholdt mange nyskabel- 
^ser. Først den stort anlagte »Fage
nes Fest«, hvor der var musikalsk under
holdning i sammenlagt 12 timer. Et par 
dage efter underholdt Onsdagskoret 
ved orienteringsmøde for kommende 
første g’ere.

Som et spændende tilbud kom Stef
fen Brandt, TV 2 og underviste 2.mus- 
serne i to timer.

Ugen før påske gik turen til Rom 
med Fars Musser. Godt 14 dage efter 
hjemkomsten havde Onsdagskoret 
koncert i Aa Kirke - ikke at forglemme 
Siile, Hattie m.fl. Atter godt en uge se
nere blev det stort anlagte »Melodi Sans 
Prix« i samarbejde med Bornholms TV 
2 fyret af i Festsalen.

4 dage efter havde vi den første for
årskoncert, hvor vi som noget nyt efter 
pausen opførte en musikal på engelsk 
med både sang, dans, lille orkester og 
masser af lys. Anden forårskoncert blev 
traditionen tro afsluttet med stor fest til 
Biskop Byrges Band.

Skoleåret sluttes af med translokatio
nen med forskellige former for musik.

Margrit Skott
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ÅRETS TEATEROPLEVELSE
DE TRE KLAPHATTE af Miguel Mihura.

Arbejdet på ef
terårets dra

mahold munde
de d.l.- 3. marts 
ud i 3 opførelser 
af spansk absurd 
teater anno 1932: 
Den pæne unge 
mand falder den 
sidste nat før sit 
bryllup i kløerne 
på en omrejsen
de dansetrup. En 
af dansepigerne 
fascineres ligeså 
meget af hans 
borgerlighed 
som han af per
spektivet om at 
leve som jonglør 
med sine tre 
klaphatte - netop 
anskaffet til brylluppet. 
Så de får ikke hinanden i enden.

Simationen og replikkerne trækkes 
ud i det absurde, så både aktørers og 
publikums maver kilder af latter.

Om arbejdet med indstuderingen:
»Da manuskriptet blev præsenteret var 

det bare alle dage og et enormt knokkel, 

der tog al vores 
energi. Vi øvede til 
vi var ved at besvi
me og skændtes sä 
det bragede....men 
det var fedt at væ
re skuespiller og 
prøve sig selv afog 
overskride sine 
grænser. Og ikke 
mindst se de andre 
overskride de- 
res...og på den 
måde komme tæt
tere på dem. Efter 
blod, sved og tårer 
- og en del panik 
på falderebet var 
det det store sus at 
have premiere og 
spille for publik
um. Fuldstændigt

berusende.....«(Maren)

At spille teater giver os mulighed for at 
spille alle de roller vi også har lyst til at 
prøve. Så vi går igang igen, når vi er 
parate.

Alice Østerbøg.
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Fra opførelsen af De tre Klaphatte



38

IDRÆT
Q kolens idrætsaktiviteter udøves som 
^obligatorisk idræt, frivillig idræt ef
ter skoletid (frisport) samt ekskursio
ner.

RENGENE har trods stort arbejds
pres efter gymnasiereformen, holdt 

gang i frisport indenfor såvel basketball 
(onsdage kl. 16-17.30) som volleyball 
(fredage kl.14-16). Med udgangspunkt i 
disse aktiviteter har vi i overensstem
melse med en mere end 10 årig tradi
tion deltaget i gymnasieskolernes bold- 
spilstumeringer. Her mødes hold fra de 
fleste af landets gymnasier, til fornøjeli
ge sportskampe og festligt samvær.

I basketball var vi først i København 
med et ungdomshold (født efter 72) for 
at se om vi kunne kvalificere os til VM 
for gymnasiehold. Vi klarede os flot- vi 
blev nr.3 ud af 4 i indledende runde ! I 
gymnasieskolernes ordinære turnering 
deltog vi med både et 1G og et 2G/1HF 
hold i København. Efter gode kampe 
måtte vi se os besejret af Nørre Gymna
siums gode klubspillere.

I volleyball måtte vores 2G/1HF 
hold se sig besejret allerede i et indle
dende stævne i København, mens 
3G/2HF holdet gik videre til en mel
lemrunde. Dette stævne afvikledes i 
Roskilde i foråret og her måtte vi se en 
langvarig tradition for deltagelse i fina
lestævnet brudt. Vi mødte et alminde
ligt skolehold fra Rødovre som vi slog, 
men så mødte vi Himmelevs hold.... et 
hold bestående af bl.a. flere landsholds
spillere. Det var en oplevelse at få så 
mange bank. Det var jo de kommende 
danmarksmestre,

Talere klasser har været på lokale eks- 
x kursioner til såvel golfbanen, ro
klubben, rideskolen, m.fl.

En enkelt klasse (2u) har i oktober i 
samarbejde med dansk og geografi sej
let Mølleåen tynd i kano. Et lidt dårligt 
udtryk, for den fremherskende kurs var 
zig-zag og resultatet en bredere å. Det 
lykkedes et enkelt hold med en særlig 
dreven styrmand (m/k), at finde den 
ubestridt længste vej mellem to punk
ter på hver sin side af Lyngby sø ! Et 
andet hold afsøgte bunden for liv. Det 
eneste de fandt var resten af den kano’s 
besætning. Oplevelserne blev i øvrigt 
forstærket af vejrgudemes vedholden
de forsøg på at fylde kanoerne ovenfra. 
I kraft af denne vejrtype fik vi i øvrigt en 
demonstration af vandrensningens ef
fektivitet langs mølleåen. Direkte over
løb fra renseværket nær Fuglevad kræ
vede ikke nærmere biologisk analyse, 
men gav en fornuftig baggrund for 
forståelse af umådeholden alge- og 
sivvækst i området. Vi så ingen ørreder.

PA/MA

piGERNE deltog, traditionen tro, 
også i år i Gymnasieskolernes vol- 

leyballtumering med 3 hold, et i hver af 
de grupper,der spilles i. Stævnet fore
gik i år på Kildegård i Hellerup og vi 
vandt alle kampe. Hold 3, piger fra 3g 
og 2HF, gik videre til mellemrunden på 
Borupgård, som de også vandt, hvilket 
gav en tur til finalestævnet i Silkeborg. 
Her blev det til en 3. plads - flot!

Frisport: På pigesiden har vi i år til
budt volleyball, workout og rytmisk 
gymnastik. Årets tilløbsstykke blev 
workout og rytmisk gymnastik, hvor der 
deltog ca. 40 elever.
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Musical - et trærfagligt projekt med 
engelsk, musik og idræt. Her deltog 1c, 
lu, lq, 2b, 2T og en gruppe piger fra 
frisport med dans. Alt i alt var 120 ele
ver involverede i stykket. Det blev et 
meget spændende projektarbejde med 
»Earth Child« en amerikansk ung- 
domsmuscical, der er lavet af »World

Peace Foundation«. Der blev arbejdet 
med projektet fra før jul til forårskon
certen. Stykket blev opført ved den før
ste forårskoncert og for 7.-10. klasses 
elever fra Søndermarksskolen og Pri
vatskolen dagen efter.

LJ - IA

Helene, 3b
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Nye fag i gymnasiet

Datalogi i gymnasiet.

Fagets placering:
Den nye gymnasiestruktur er kendeteg
net ved, at der er kommet nye fag ind i 
fagrækken, og at en lang række fag har 
fået status som valgfag.

Datalogi er et af de nye fag, og det 
optræder som tilbud på mellemniveau. 
Elever som ønsker det, kan vælge data
logi mens de går i 2.g eller mens de går 
i 3.g. Det er tænkt som et fag, der hen
vender sig til elever både på den mate
matiske og den sproglige linie.

Hvem er det, der vælger datalogi? 
Lige nu er det første hold elever ved 
afslutningen på det etårige forløb, og et 
nyt hold er snart klar til at starte det 
næste. Imens kan vi begynde at vurdere 
de første erfaringer.

Når vi sammenligner det reelle og 
det formelle, ser vi tendensen til at fa
get vælges i 2.g, og at det stort set kun 
er elever fra matematisk linie, der har 
valgt faget. Der er også en kedelig ten
dens til, at det er drenge, der har for
håndsinteresse for datalogi.

Man kan foreløbig kun gætte på, 
hvorfor faget kun har haft appel til en 
så snæver gruppe, og hvorfor der er for
skel på fagets image og dets indhold.

Fagets indhold:
Man må ikke tro, at brugen af særlige, 
spændendende og vidtløftige program
mer spiller nogen rolle i datalogi. Træ
ning i anvendelse af almindelige pro
grammer til f.eks. tekstbehandling fore
kommer slet ikke. De evner og anlæg, 

der skal opøves, drejer sig om at kunne 
analysere og syntetisere, dvs at opløse et 
problem i småproblemer og sætte løs
ninger på småproblemer sammen til 
løsninger på store problemer. Man skal 
kunne se, hvornår småproblememe la
der sig løse med en maskine, og hvornår 
dette vil være håbløst. Man skal kunne 
analysere sproglige udtryksformer og 
se, om de er entydige eller kan være 
tvetydige. Desuden skal der skabes en 
forståelse for baggrunden for alle data
maskiner og tilhørende programmer.

Det praktiske forløb:
I det første forløb har det meste af ar
bejdet foregået ved datamaskinerne og 
i timerne. Det har været koncentreret 
om konkrete opgaver, der skulle løses 
og beskrives i et antal rapporter. Der 
blev stillet opgaver om opbygning af 
ekspertsystemer og opgaver om tolk
ning og oversættelse af sprog. I opgave
kategorien »frit valg« var der størst in
teresse for emnet kryptologi, der hand
ler om, hvordan man kan sikre »brev
hemmeligheden«, når informationer 
udveksles gennem elektroniske syste
mer. Det har været glædeligt og op
muntrende at modtage rapporterne, 
fordi de blev afleveret med direkte eller 
indirekte udtryk for, at løsningen af op
gaverne havde givet oplevelser og er
kendelse på områder, man ikke alene 
var kommet ud på.

Aksel Jørgensen
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Billedkunst

Ml navneforandringen fra form- 
^ning til billedkunst har faget sam

tidig fået en styrket position i gymna
siet.

Tidligere var det et valgfag i konkur
rence med musik. Nu er det et obligato
risk fag, som man desuden kan vælge 
på mellemniveau med deraf følgende 
mulighed for at komme til eksamen i 
faget.

De 11 hold (både HF og gymnasie) 
har i årets løb arbejdet med mange for

skellige tekniker, bl.a. grafik, oliema
ling, skulptur og tegning, samt studeret 
kunstens udtryk og udvikling gennem 
tiderne.

For de elever, der ikke får nok billed
kunst gennem den skemalagte under
visning, er der mulighed for at arbejde 
mere og evt. på egen hånd én gang om 
ugen i frivillig billedkunst.

*
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Pionérholdet: kemi på højt niveau.

JJer har i mange år eksisteret kemi 
på højt niveau, men kun som for

søgsgren, der ikke er blevet tilbudt på 
Bornholms Amtsgymnasium.

Efter gymnasiereformen kunne ma
tematikerne vælge det som en toårig 
overbygning på l.g obligatorisk niveau 
(mellemniveauet som étårigt forløb en
ten i 2. eller i 3.g svarer til de gamle 
mFNM-grene og er derfor ikke noget 
nyt).

Foruden det traditionelle mellemni
veaustof omfatter undervisningen reak
tionskinetik, termodynamik, elektroke
mi, bio-organisk kemi og miljøkemi 
samt kendskab til moderne avanceret 
analyseudstyr, og der er skriftlig eksa
men i faget. Det lykkedes at få et lille 
hold oprettet.

Kemi på højt niveau kræver:
1) megen abstrakt tænkning,
2) stor kreativitet og
3) udpræget praktisk sans - samtidigt - ! 

imellem blive modbevist - (!).

Udadvendte aktiviteter:
2 .g: Introduktionsmøde for kommende 
l.g’er, hvor et Spektrofotometer (»ma- 
skinkemisk« apparat) blev undersøgt i 
alle leder og kanter for at finde ud af, 
hvorfor det ikke virkede efter hensig
ten; »aspiranterne« (med forældre) så 
da også tilpas imponerede ud.
3 .g: Ekskursion til Kemisk Værk Køge 
(kemi i tons i stedet for i gram), H.C. 
Ørsteds Instituttet (avanceret maskin- 
kemisk apparatur) og Ferrosan (kvali
tetskontrol, forskning & udvikling). Der 
rettes hermed en tak til medarbejderne 
på de nævnte virksomheder, der tog sig 
så venligt af os, og som sørgede for, at vi 
fik et særdeles godt fagligt udbytte af 
ekskursionen.
»Fagenes Fest«: 2.+ 3.g højniveau op
førte et »KEMISK TRYLLESHOW«. 
Der var 5 forestillinger à ca. 40 minutter 
og vi tjente knap 800 kr. ind på denne 
aktivitet.

Holdet gik ufortrødent til værket med
krum hals; selv 
når en meget 
skrabet vejled
ning blev udle
veret med be
skeden: »Find 
selv ud af res
ten!«, lykkedes 
det alligevel at 
få apparater sat 
op og reagenser 
blandet sam
men, så ke
miens love kun
ne eftervises. 
Og en gang

- »Rid længere borte, Du! vi er’ jo et heelt Regiment.«

IVår man ser 
’på elever

nes valg i l.g 
de to gange 
siden første 
gang, har ke
mi på højt ni
veau fået 
større og stør
re søgning. 
Pionérholdet 
være hermed 
takket for 
indsatsen - !

Lise Nielsen 
(Kemi-Lise)
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Naturfag

T forbindelse med gymnasiereformen 
""■ønskede man at styrke naturviden
skaberne på den sproglige linie.

Dette blev bl.a. gjort ved at indføre 
fællesfaget naturfag, hvor faglige be
greber og arbejdsmetoder fra fysik og 
kemi skal inddrages i et integreret sam
spil med matematik.

Tiet obligatoriske stof kan inddeles i:
Atomer, energi, kosmologi, miljø, 

kemiske reaktioner, sandsynligheds
regning og statistik, tal og vækst. Disse 
områder søges bl.a. belyst med ud
gangspunkt i dagligdags fænomener og 
emner som elever og lærer finder egnet 
og relevant. I undervisningen spiller 
eksperimenter en fremtrædende rolle, 
således at eleverne får et konkret for

hold til fysiske og kemiske fænomener. 
Efter 3 ugentlige timer i l.g og 4 ugent
lige timer i 2.g, er det målet, at eleverne 
er i stand til at vurdere og tage stilling 
til problemer af matematisk og naturvi
denskabelig art, som de møder i andre 
fag, i medierne og i deres øvrige daglig
dag. I 3.g er det endvidere muligt at 
vælge matematik, kemi eller fysik på 
mellemniveau.

Naturfag regnes som et svært fag af 
de fleste elever, men indtil videre har 
det været en succes - set i forhold til 
matematikfaget som naturfag erstatte
de i forbindelse med gymnasierefor
men.

Naturfagslæreme.



44

Teknikfag

T det år som er forløbet, kan meget 
"siges omkring teknikfag. Men én ting 
er sikkert, det har i hvert fald ikke væ
ret svært for skemaplanlæggerne at fin
de ledige lokaler. Ud over pedellerne 
er skolen »støvsuget« for andre, når un
dervisningen er henlagt til 9. og 10. ti
me. Ja, ikke engang rengøringspersona
let har vi haft mulighed for at komme i 
kontakt med.

Lad dette være sidste gang, at et fag 
giver sig i kast med et sådan eksperi
ment. Nogle af eleverne har mødt kl. 8 
om morgenen, og uden mellemtimer 
haft undervisning til og med 10. time.

De stakler, selv om der i undervisnin
gen selvfølgelig er forsøgt taget hensyn 
til det. Men alligevel.

Omkring selve forløbet
Efterårets projekt omhandlede Mejeri
teknologi, med fokus på ost. Det var et 
rent lærervalg, da jeg ikke havde fået 
nogen klar tilkendegivelse fra eleverne 
på min henvendelse om foråret.

Det viste sig at være lidt uheldigt, da 
ingen af dem brød sig om ost. Men vi 
kom da igennem det, og det blev afslut
tet med en projektrapport.

Forårets projekt har haft hovedover
skriften Keramik. Min vurdering er, at 
det har været en mere puds og end po
sitiv oplevelse, at arbejde med dette 

område. Når jeg som lærer ikke rigtig 
har noget bagland fra universitetet at 
støtte mig på, og eleverne ikke rigtig 
har gjort sig klart, hvad de vil med om
rådet, blev en ikke ringe del af forløbet 
som en gang famlen i blinde. Men det 
lykkedes dog at komme igennem, og 
(forhåbentlig) modtager jeg snart deres 
projektrapport for foråret.

Sammenfatning
Som jeg ser det i dag, kan man spørge: 
»Var det blot en svær fødsel, eller endte 
det i en abort?«

Min vurdering er, at selv om fødslen 
var svær, så kan det på længere sigt 
godt resultere i et nyt spændende fag i 
gymnasiet (og HF). Der er nogle meget 
interessante perspektiver i både ar
bejdsmetode, målsætning og tværfag
lighed som er værd at arbejde videre 
med, hvorfor jeg anbefaler, at vi fort
sætter med at udbyde faget.

rpil slut en hilsen til eleverne. Jeg hå- 
ber I finder ovenstående i overens

stemmelse med jeres opfattelse af vir
keligheden. Og så vil jeg sige, når det 
sene undervisningstidspunkt tages i be
tragtning, har I klaret jer pænt.

Søren Nielsen
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Skak
Qkak er også en af aktiviteterne ved 
^Bornholms Amtsgymnasium. Des
værre kunne vi i foråret 91 ikke deltage 
i holdskak ved regionsmesterskaberne, 
da der var sammenfald med såvel stu
dierejser som terminsprøver.

Derimod fik skolen et særdeles godt 
individuelt resultat, idet Peter Bjørn- 
toft opnåede en delt 2. plads ved DM i 
Odense efterår 90.

Da Peter går på skolen (mindst) et år 
endnu, er chancen for »Bingo« der må
ske i efteråret 91.

I såfald er der deltagelse ved NM for 
første gang nogensinde for Bornholm.

Men husk alligevel, at skak er for al
le.

Frank Nielsen

Uddrag fra Bornholms Tidende 10.11.90:

Peter Bjørntoft (siddende) i en afgørende dyst i A-rækken. 
Peter Bjørntoft vandt rækken, mens Jakob Mejlvang 
(stående) blev nummer to

Der var så tyst og stille på 
Bornholms Centralbiblio
tek, da de sidste, afgørende 
kampe blev spillet, at man 
kunne høre den berømte 
knappenål falde på gulvet.

Da mesterskabets sidste 
spil var slut, brød jublen til 
gengæld løs, og så blev der 
ellers snakket skak.

Bornholmsmester i A- 
rækken blev Peter Bjørntoft 
med 7 point ud af syv muli
ge. Nr. 2 blev Jakob Mejl
vang med 6 point og nr. 3 Al
lan Ipsen med 5 point. Alle 
tre spillere er fra amtsgym
nasiet.
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ABC-INFORMATION
(kan læses af alle - også ældre elever)

Adresse:
Bornholms Amtsgymnasium,
Søborgstræde 2, 
3700 Rønne

Skolens tlf.

Telefax 
Pedel tlf.

56 95 06 28
56 95 06 24
56 95 06 38
56 95 03 28

Lærerværelse tlf. 56 95 38 77
Elevtelefon 56 95 31 44
Eleverne kan ikke tilkaldes eller træffes 
på skolens telefon.

Adresseændring:
Hvis du i løbet af skoleåret skifter adres
se, er det vigtigt, at du med det samme 
meddeler kontoret din nye adresse.

Affald:
Husk at smide affald i affaldsspandene. 
Se under Genbrug.

Av-inspektor:
Har tilsyn med skolens AV-materiel.
Det varetages af:
— Adjunkt Bent Peder Holbech: vi

deo, film, båndoptagere, overhead
— Kopirummet er udskilt af AV-in- 

spektoratet

Batterier:
Brugte batterier skal lægges i beholde
ren til batteriindsamling i forhallen.

Biblioteket:
Ligger på l.sal ved lærerværelset. På 
biblioteket er deren ret stor bogsamling 
(især bygget op til lærernes brug, men i 
de senere år også suppleret med elev

venligt materiale). Lokalet, der underti
den benyttes til grupperum kan åbnes 
ved henvendelse til bibliotekarerne ad
junkt Lene Demidoff og adjunkt Jan 
Nicolajsen. Det er vigtigt, når man an
vender biblioteket, at man sætter bøger 
på plads efter brug og er nænsom i an
vendelsen af lokalet. På grund af lokale
mangel anvendes biblioteket underti
den til undervisningslokale.

Bilparkering:
Da der kun er meget få parkeringsplad
ser på skolen, må evt. bilkørende elever 
parkere i de nærliggende gader. Vær 
opmærksom på evt. parkeringsforbud, 
og parker ikke for tæt ud for de enkelte 
huses gadedøre.

Bogdepotet:
En service for eleverne. Bogdepotet i 
kælderen har åbent i 3 frikvarterer om 
ugen. Hvilke, det drejer sig om, varierer 
fra år til år, men de gældende åbnings
tider er slået op på opslagstavlen med 
meddelelser fra kontoret. I bogdepotet 
kan du til meget fordelagtige priser kø
be nogle af de nødvendige materialer til 
det daglige arbejde. For tiden koster en 
ternet eller linieret standardblok 7,00 
kr., et ringbind 13,00 kr., en brevordner 
20,00 kr., ti faneblade 10,00 kr. og 3 1/2" 
DD-disketter 6,50 stykket - Rent røver
køb!

Brugerbetaling:
Som et led i regeringens spareprogram 
er der indført brugerbetaling på visse 
skoleuddannelser. Det betyder, at ele- 
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ver selv skal betale for visse bøger og 
undervisningsmidler.

Bøger:
Vores fælles problem og ansvar.

Som du garanteret ved, skal der i dis
se år spares på alle områder, og dette 
gælder også for vores skole. Det bety
der, at vi ikke kan købe så mange nye 
bøger, som vi gerne ville. Blandt andet 
derfor er det særdeles vigtigt, at du er 
meget omhyggelig med de bøger og det 
øvrige materiale, du får udleveret. Det 
vil sige, at bøgerne skal bindes omhyg
geligt ind, og at der kun må skrives i 
dem efter lærerens anvisning.

Findes der noget mere irriterende, 
end at få udleveret en laset og overmå
let bog? Nej, vel! Og tænk på, at du og 
skolens øvrige ca. 700 elever, enten de 
nu er HF’ere eller gymnasieelever, får 
udleveret for adskillige tusinde kroner 
bøger hver!

De bøger du får udleveret, er dit per
sonlige ansvar!

Cykler:
Skal anbringes i cykelkælderen, hvis an
det ikke udtrykkeligt er angivet. Cykel- 
stativerne på parkeringspladsen må ik
ke benyttes i skoletiden af eleverne.

Depositum:
For at begrænse dobbelttilmeldelser på 
de 16-19åriges uddannelser skal derved 
tilmeldingen (både for gymnasiet og 
HF) betales et depositum på 300 kr., 
som vil blive tilbagebetalt efter endt eksa
men. Beløbet tilbagebetales ikke, hvis 
man forlader uddannelsen i utide.

Drama:
Drama eksisterer ikke som fag på sko
len, men kan oprettes som studiekreds.

Ekskursion:

For tiden har vi flg. ekskursions ordning 
her på skolen:
Ig og 2g: april/maj
3goglHF: sept/okt.
Studierejser (d.v.s. rejser til udlandet) 
skal godkendes af rektor, Pædagogisk 
Råd og KS-forvaltningen.

Elevorganisationer:
AI Amnesty International gruppe 
DGS Danske Gymnasieelevers Sam

menslutning
GLO Gym.elev. Landsorganisation 
KFS Kristel.Forbund for Studerende 
LAK Landsorg. Af Kursusstuderende 
Veset som arrangerer elevfester 
De fleste aktiviteter annonceres ved 
mandagsmødet eller ved opslag.

Elevråd:
Elevrådet har gennem repræsentation i 
Pædagogisk Råd, fællesudvalg og skole
bestyrelsen mulighed for at deltage i 
vigtige beslutninger for skolen. Elevrå
det skal høres om en del sager, bl.a. 
noget så afgørende som holdudbud.

Ferier Og Fridage: (de nævnte 
dage incl.)
Sommerferie til 11.8.1991
Efterårsferie: 12.-20.10.1991
Juleferie: 22.12.1991-1.1.1992
Vinterferie: 29.2.-8.3.1992
Påskeferie: 11.4-20.4.1992
Sommerferie: 23.6.1992

Forsømmelser:
Der er mødepligt til undervisningen og 
pligt til at aflevere skriftlige opgaver. 
Ved mange forsømmelser kan man bl.a. 
risikere at blive indstillet til eksamen i 
alle fag og med stærkt forøget eksa
menspensum. Ligesom man kan risike
re slet ikke at blive indstillet til eksa
men.



48

Folder:
Skolens kontor udgiver hver den første 
i måneden en folder, hvori der bl.a. gives 
besked om de vigtigste begivenheder i 
månedens løb. Den er vigtig at gemme 
- visse meddelelser bliver kun givet gen
nem folderen. Vis den gerne hjemme.

Forældremøder:
Der afholdes normalt for hele skolen et 
forældremøde pr. år. På dette møde kan 
forældrene bl.a. få lejlighed til at tale 
med skolens lærere. Herudover afhol
des i efteråret et møde for lg-forældre- 
ne, hvor der er lejlighed til at træffe 
klassens lærere.

Frisport:
Her på skolen har både drenge og piger 
mulighed for at dyrke frisport. Pigerne 
dyrker volleyball og rytmisk gymnastik, 
mens drengene harvolleyball og basket
ball. Vi deltager hvert år i gymnasiesko
lernes landsdækkende turneringer i 
boldspillene, så de faste deltagere på 
holdene får mulighed for nogle gode og 
fornøjelige ture »over«.

Frivillig Musik:
Tirsdagskoret øver som navnet siger om 
tirsdagen i skoletiden af hensyn til de 
elever, som kommer ude fra øen og i 
forvejen bruger megen tid på at komme 
til og fra skole.

Onsdagskoret øver onsdage kl. 19- 
22. Koret tæller ca. 60 syngende, delvist 
disciplinerede elever af flere køn.

Skolens Big Band består af elever og 
lærere.

Fællestimer:
Skolen afholder ca. 8-10 fællestime ar
rangementer årligt. Fællesudvalget be
stemmer indholdet af disse timer. Som 
regel er de for hele skolen, men under
tiden kun for visse klasser. Der er mø
depligt til disse timer.

Fællesudvalget:
Formidler det praktiske samarbejde 
mellem elever, lærere og administra
tion. Der afholdes normalt møde en 
gang om måneden. Fællesudvalget be
står af 4 elever, 4 lærere, 1 TAP samt 
rektor som formand.

Genbrug:
Skolen har gennem de seneste tre år 
samlet to store containere med gen
brugspapir pr. uge. Det er flot, men det 
kan blive endnu bedre. Derfor en opfor
dring til alle på skolen: Vær med til at 
papirservietter, kladdepapir, aviser m.m. 
kommer i genbrugscontaineme. Samti
dig sparer vi renovationsafgifter. Disse 
penge kan udmærket bruges til andre 
opgaver på skolen!

Hintze:
Den gamle købmandsgård i Toldbodga
de blev købt af Amtsgymnasiet i 1978, 
og der har vi lokaler til formning og 
musik samt idrætsplads. Desuden har 
elevrådet lokaler her.

Inspektor:
Er rektors nærmeste medarbejder og 
stedfortræder. Inspektor: Adjunkt 
Niels Ebbesen Nielsen.

Klassebokse:
På gangen uden for kontoret har hver 
klasse en boks, hvori der lægges post 
m.m. til klasserne.

Knallerter og Motorcykler:
Skal parkeres i de afmærkede båse på 
parkeringspladsen langs drengesalen. 
Af hensyn til brandfaren må der ikke 
stilles knallerter og motorcykler i cykel
kælderen.

Kontor:
Skolens kontor er åbent hver dag. Her 
kan I henvende jer og rette forespørgsel 
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om alt, hvad I er i tvivl om, og sâ vil en 
af kontordamerne, Inger Jørgensen, 
Bitten Leth og Birgit Staffensen kunne 
hjælpe jer. Under kontoret sorterer 
skolens trykkeri, som ledes af Susanne 
Marker.

Krypten:
I krypten, som ligger under festsalen, er 
der en kantine for så mange af skolens 
elever, som vi nu kan få plads til - og det 
er ikke alle. Der findes en varmdriks- og 
en kolddriksautomat. Desuden er der 
salg af kaffe, the og madder i ti-frikvar- 
teret.

I middagsfrikvarteret kan der købes 
mælk, yoghurt, frugt, sodavand og an
dre lækkerier.

Man skal selvfølgelig rydde op efter 
sig før man forlader kantinen, men for 
at fjerne eventuelle efterladenskaber 
før rengøringen kan starte, bliver der 
på skift en klasse med ansvaret for den
ne oprydning.

Laboratorieøvelser:
Når klasserne er på mere end 17 elever, 
vil de normalt blive delt ved laborato
rieøvelser i naturfag, fysik, kemi og bio
logi. Dette betyder, at en del af dette 
laboratorie arbejde kan blive henlagt til 
sent på eftermiddagen eller kl 7-8 om 
morgenen.

Pædagogisk Råd:
Udtaler sig om en række af skolens for
hold, bl.a. årsprøver, legater og valg
hold. Elevrepræsentanter kan - uden 
stemmeret - deltage i møderne i Pæda
gogisk Råd. Bestemmelserne udelukker 
imidlertid elevers tilstedeværelse ved 
visse punkter.

Mandagsmødet:
Hver mandag kl. 10.40 er der møde i 
festsalen for alle skolens elever. Her 
kan enhver, som har besked at give, som 

vil minde om noget, som vil skælde ud 
etc. få ordet. Mødet varer kun frikvarte
ret (som ¡øvrigt denne dag er forlænget 
med 10 min.), så der er kun plads til de 
korte meddelelser. Det er meget vigtigt 
at møde op til mandagsmødet, da der 
ofte bliver givet besked om væsentlige 
ting.

Opslagstavler:
På skolen er der mange opslagstavler. 
På tavlen i nordfløjen (ved opgangen til 
kontorer og lærerværelse) opslås alle 
de officielle meddelelser, f.eks. hvilke 
lærere der er fraværende og hvilke ske
maændringer der evt. er foretaget. Det 
er klogt daglig at slå et slag forbi denne 
tavle - der kunne stå noget af interesse 
for dig. Her er også elevrådets tavle.

Der findes også andre opslagstavler, 
mere »lokale«: Studievejledernes, his- 
torielæremes, samfundsfaglæremes, 
geografilæremes etc.

Su-opslagstavlen findes på lærergan
gen.

Papiraffald:
Skal lægges i de grønne skraldespande, 
så det går videre til genbrug. Hvis papi
ret er vådt, skal det lægges i en af de 
almindelige affaldsspande.

Pedel:
Pedellen er den person, der skal sørge 
for at alt det praktiske på skolen kan 
forløbe glat. Det kan han kun gøre, hvis 
han hele tiden bliver holdt underrettet 
om, hvad der skal ske på skolen.

Ønsker man at holde prøve på en re
vy, holde et møde eller hvad som helst, 
så husk som hovedregel - spørg pedel
len først. På den måde vil alting komme 
til at gå lettere.
Pedellen: Jøm Lund,
Pedelmedhj.: Olaf Rømer,

Jens Chr.Kofoed.
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Rengøring:
Rengøringsdamernes arbejde er at gøre 
rent - ikke at rydde op efter jer. Sørg 
derfor for, at klasser og andre lokaler 
efterlades i opryddet stand. Læg papir
affald i grønne genbrugscontainere, 
som findes overal t på skolen og alt andet 
affald i de almindelige papirkurve. Sæt 
stole på plads efter sidste time.

Ringetider:
8.00 - 8.45
8.55 - 9.40

10.00 -10.45
10.50-11.35
12.15 -13.00
13.10-13.55
14.05 -14.50
15.00-15.45
15.55 -16.40

Skolebestyrelsen:
Består af et medlem valgt af amtsrådet, 
2 forældre, rektor, formanden for Pæ
dagogisk Råd, 1 lærer, 1 gymnasieelev, 
1 HF-kursist og 1 TAPer. Skolebestyrel
sen formidler sammen med Pædagogisk 
Råd samarbejdet mellem skole og hjem, 
medvirker ved byggeri og indretning af 
skolen og udfærdiget ordensreglerne.

Sne:
Hvis det er så voldsomt snevejr eller 
fygning at udkørsel frarådes, må elever
ne selv afgøre om det er forsvarligt at 
risikere helbred eller lange ventetider 
ved busser for at komme i skole. Lærer
ne vil i sådanne situationer være på sko
len og »beskæftige« de fremmødte ele
ver, men selvfølgelig ikke i klasser med 
betragteligt fravær undervise i stof, som 
indesneede elever også skal bruge til 
eksamen.

Statens Uddannelsesstøtte:
Til elever over 18 år i gymnasiet og HF 
kan der ydes støtte fra Statens Uddan

nelsesstøtte, og den gives dels i form af 
stipendium og dels i form af lån.

Ansøgningsblanketter med vejled
ning er lagt frem ved klasseboksene på 
kontorgangen.

Stole:
Kan i nogle klasser sættes op i et stativ 
under bordene. Husk at gøre det efter 
sidste time i et klasselokale. Stole, som 
der ikke er ophængningsstativ til, skal 
blot blive stående ved bordet.

Studiekredse:
Studiekredse kan oprettes i emner, der 
ligger uden for skolens fagrække, når en 
lærer og 12 elever er enige om det. Stu
diekredsen skal anerkendes af fællesud
valget.

Studierejser:
Alle eleverne får så vidt muligt tilbud 
om en studierejse af ca. én uges varig
hed, som oftest til udlandet, i foråret 2.g.

Eleverne betaler selv studierejsen, 
og for at den ikke skal blive for dyr, 
fastsætter skolebestyrelsen, elevrådet 
og pædagogisk råd et maksimumbeløb, 
der dækker rejse, kost, logi og entreer, 
men ikke lommepenge.

Maksimumbeløbet var i 1989 2.500 
kr.; beløbet pristalsreguleres.

I 2. og 3.g kan endvidere afholdes 
andre studierejser, fortrinsvis i Dan
mark, ofte går de til København.

Selve rejsen i Danmark er gratis, i 
København indkvarteres eleverne i re
gelen privat, men der må påregnes ud
gifter til busser, entreer m.v. - antallet 
af rejser og udgifternes størrelse af
hænger af elevernes ønsker og de fagli
ge behov for at rejse. Samlet kan alle 
rejser for den enkelte elev næppe over
stige 3.500 kr., for mange elever vil be
løbet blive mindre.

Studievejledningen:
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Til hver klasse er knyttet en studievejle
der, som skal støtte den enkelte elev til 
at få det størst mulige udbytte af skole
gangen.

Studievejlederen hjælper eleven 
med at løse alle problemer, som påvir
ker skolegangen. Studiemæssige, socia
le, økonomiske og personlige ting kan 
altid snakkes igennem med studievejle
deren. Desuden skal klasserne have 
kendskab til uddannelsessystemet og 
valgmulighederne inden for uddannel
se og erhverv.

Det er også studievejlederen på HF 
og i gymnasiet, der arrangerer oriente
ringen om valgfagsmulighederne.

Skolen har for tiden 5 studievejlede
re, som har faste kontortider, hvor ele

verne kan komme uden at blive regi
streret fraværende fra undervisningen.

Desuden får alle klasser ca. 20 timers 
kollektiv vejledning i løbet af skoleti
den.

Transport:
Folketinget har vedtaget, at elever på 
bl.a. gymnasierne og HF selv skal betale 
en del af deres transportudgifter. I 
1991/92 betyder det, at eleverne selv 
betaler de første 175 kr.pr. md., mens 
Amtet betaler det overskydende beløb 
til buskort. Hvad beløbet bliver i skole
året 1991/92 er endnu ikke kendt.

*
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Legater
Henders Legat
Afdøde lektor K. V. Hender fra Kalund
borg har i fundatsen til sit legatfond bl.a. 
betænkt elever fra Bornholms Amts
gymnasium ved den årlige legatudde
ling.

Legatet uddeles i nogle portioner på 
ca. 8.000 kr. til gymnasieelever og HF- 
ktirsister, når de dimitteres fra skolen. 
Det er en betingelse for modtagelse af 
legatet, at ansøgeren agter at fortsætte 
sine studier ved ét af Danmarks univer
siteter eller højere læreanstalter med 
embedseksamen for øje.

Ansøgninger, hvori der også skal gø
res rede for ansøgerens økonomiske 
forhold, sendes hvert år inden en fastsat 
dato i april til skolens kontor.

Der blev i 1990 uddelt 4 portioner:
— Birte Friis, 2q
— Jonna Nielsen, 3b
— Rie Langhof Jensen, 3a
— Peter Kyhn Nielsen, 3b

Fløystrups Legat
I henhold til fundatsen for maleren 
Knud Fløystrups mindelegat uddeles 
dette legat årligt, og skal tilfalde én eller 
flere værdige og trængende mandlige 
studerende fra Bornholm til gennemfø
relse af studier ved universitetet eller 
læreanstalt eller til gennemførelse af 
anden uddannelse.

Skriftlig ansøgning sendes til legatets 
administrator, landsretssagfører Erik 
Kragh Lauritzen, Vester Voldgade 90, 
1552 København V. Sammen med an
søgningen udbedes skatteattest, kopi af 
eksamensbeviser, udtalelser fra skole, 
universitet, læreanstalt eller lignende, 
ansøgningsfristen var i 1990 den 26. maj

1990.
Der blev i 1990 uddelt 3 portioner:
— stud.mag. Anders Holm Rasmussen 
— stud.mag. John Munch-Hansen 
— stud.mag. Morten Winkler

Studentergården
Til J. N. Madvigs værelse på Studen
tergården i København er der fortrins
ret for studenter fra Bornholms Amts
gymnasium, og indstillingsret for Born
holms Amtsgymnasiums rektor i forbin
delse med amtmanden over Bornholms 
Amt. Til værelset er knyttet et lille legat. 
Ansøgeren skal have bestået forprøve 
eller l.del af sin embedseksamen med 
1.kar akter.

Andre legater
Ved translokationen 1990 har følgende 
elever modtaget legater:
Lektor Berthelsens legat:
— Aviser til eleverne
Major Lundorfs legat:
— Peter Harteg, 3z
Kjeld Frederiksens mindelegat:
— Frederik Aakerlund, 3y
Stampes legat:
— Mie Lyholmer, 3c
Moltkes legat:
— Martin Ellehøj, 2c
Stipendiefonden:
— Thomas Arendt, 3y
Karl Madsens legat:
— Charlotte Thunberg Jespersen, 3a
Lunds legat:
— stud.mag. Ulla Munck

*
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Eleverne
Gymnasiet og HF-kurset

1a
Aakerlund, Ane Merete 
Andersen, Katrine Rieck 
Andersen, SARA Munck 
Burgedahl, Janus Giese 
Cine, Kristine 
Corlin, Eva
Dam, Sara Lisette
Fick, Niclas
Gulstad, Verena Elisabeth 
Hansen, MORTEN Marcher 
Hansen, Nana Schiøtt 
Jensen, Majken Hjorth 
Jensen, Sanne Egebjerg 
Johansen, Cindy
Jæger, Trine Elisa Hartvig 
Jørgensen, Rikke
Kipp, Joe Kristian
Klyver, Anne Krestine

Hiorth
Kofod, Dorte Clement
Lund, Anna Marie
Pedersen, Stina Glavind Dal- 

gaard
Petersen, Jeanet
Rosenmeier, Cecilie
Schiko, Anne CHARLOTTE 
Thors, Jakob Mathias

1b
Albrecht, Pia Helene 
Andersen, Ann-Christin

Sommer
Asmann, Kristine Læssøe 
Clausen, Annette Bonnie 
Clausen, Rikke
Dam, Robert Kjær 
Espersen, Monika Folkmann 
Hansen, Rie Lykke 
Holm, Lone
Iversen, Susanne
Jackson, Thomas Kure 
Jensen, Mai-Britt Naumann
Jensen, Rikke Skov 
Karlsen, Mikkel Bræstrup 
Kofod, Tine
Larsen, Lotte Lindstrøm 
Larsen, Mette Borresen 
Leidcker, Mette 
Lind-Holm, Heidi 
Madsen, Pernille Ryskov 
Mogensen, JACOB Kjæmpe 
Petersen, CAMILLA Louise 
Poulsen, Rikke Brandt

Robins, KAS HAN Peter 
Thomas, Katie Lynn 
Thomsen, Rasmus

1C
Andersen, Linda 
Bech, Karina 
Bondorff, Trine 
Bøving, Paula Selina Ji 
Christensen, Line Borne

mann Baudtlr
Dam, Birgitte
Dam, Christina
Hansen, Palle Erik 
Hansen, Philip 
Harild, Andreas Arboe 
Jakobsen, Lara Juhl 
Jensen, Jeppe Engel 
Jensen, Kann Hjort 
Kongshjelm, Lars 
Kønigsfeldt, Mette Ann 
Lind, DORTHE Vibeke 
Lyng, Nina Merete 
Nielsen, Maiken Møller 
Nielsen, Rikke 
Nordberg, Mikkel 
Olsson, Malene Diana 
Paulsen, Cathrine 
Pedersen, Anette
Sode, Michael Abildgaard 
Westh, Mie Rømer

1X
Andersen, Heidi 
Bech-Hansen, Ann Shannet

Thorsen
Bjørkmann, Sine 
Christensen, Iben Karina 
Deleuran, Tino Breckling 
Hansen, Lotte Myler 
Hansen, Pia Schalburg 
Holmgren, Annette 
Jensen, Mette 
Jensen, Stefan Funch 
Jørgensen, Stine Juel 
Kirknæs, Jakob 
Kohring, Ronni
Larsen, Anne-Mette Tox- 

værd
Mogensen, Anne Mette 
Mogensen, Brian 
Mortensen, Ann-Camilla 
Mortensen, Jesper Stegmann 

Nielsen, Morten Sjøberg 
Oldenborg, Brian 
Olsson, David Dam 
Pedersen, Katrine Brandt 
Petersen, Martin Lindberg 
Ravn, Thomas
Sørensen, Lisbeth Aaberg

iy
Andersen, Jesper Markman 
Bendtsen, Jon
Christensen, Britt Maria Jen

sen
Engell-Kofoed, METTE So

fie Elleby
Hudlebusch, Tina 
Iversen, Marianne 
Iversen, Thomas Sandø 
Jensen, Katja Marvil 
Jensen, Mikkel Andreas 
Juul-Pedersen, Thomas 
Jørgensen, JONAS Petter

Adelin
Jørgensen, Vivi Schack 
Kofod, Mikkel Sonne 
Larsen, Mie 
Mogensen, Jens Holm 
Munch, Anne Lundqvist 
Nygaard, Maibritt 
Olsen, Kristian Tuve 
Petersen, Marianne Nygaard 
Pihl, Hans NICOLAI 
Rasmussen, Anja 
Rosenberg, Kenny Domald 
Schmidt, Johnnie 
Sonne, KENN Brian 
Stender, MADS Jørgen

1z
Christiansen, Heino Lund- 

berg
Dahl, Martin
Evensen, Michael 
Folkmann, Katrine 
Gjerløv-Christensen, Inger

Birgitte
Grønnegård, Henriette 
Haspang, Simon Sebastian 
Hauschildt, Mikkel 
Holm, Karina Marcher 
Jensen, Per Leegaard 
Jørgensen, Birgitte Munch 
Klausen, Michael
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Lind, Anders Dam 
Lykkegaard, Jakob 
Nielsen, Janne 
Olsen, Anne METTE Kure 
Pedersen, Marie Christine

Munk
Pedersen, MIKKEL Henrik 

Westh
Pihl, Jan
Probst, Jonas Malthe
Sode, Charlotte 
Thinggaard, Anne 
Turman, Jacob Borup 
Werner, Klaus

1u
Andersen, Michael Hjernø 
Andersen, Ole
Erdland, Poul 
Friis, Gunnar
Hansen, Christina Kofoed 
Hansen, Jakob Lundager 
Hansen, Mette Enggård 
Holflod, NIELS Henrik Ro

sendahl
Jakobsen, Søren 
Jespersen, Pia Kjær 
Klausen, Mette 
Marker, SUSSI Rie 
Mortensen, Frank Finne 
Møller, Thomas Fini 
Nielsen, Jesper Nyholm 
Nykjær, Trine
Pedersen, Hans-Jacob 
Pedersen, Mikkel Wandahl 
Pedersen, Ture Wahlgren 
Rasmussen, TRINE Stein

hauer
Rømer, Kristoffer 
Sommer, JAKOB Peter

2a
Andersen, Hanne Birgitte 
Bennett, Natasha 
Christensen, Kikki Førsteliin 
Dam, Regina 
Grønnegaard, Line 
Hansen, Majbrit Grønvall 
Hansen, TANJA Christine 
Holm, Signe Rømer 
Johannsen, Ditte Kofoed 
Klyver, Gertrud Hjorth 
Kofoed, DORTHE Julie

Krøier
Kofoed, Kristine Brandt 
Larsen, MARIANNE Kristi

na
Larsen, Signe Hammer 
Mogensen, Annette Bjørk 
Munk, Helle Sandal 
Nielsen, Dorthe

Nielsen, Katrine Schow
Pedersen, Sonja Kim
Schow, CHARLOTTE Hele

ne Kofod
Sonne, Bodil
Sørensen, Lotte
Sørensen, Margit Holst
Wichmann, CHRISTINA 

Agnete
Winge, Christina Jessen

2b
Andersen, Joan 
Andersen, KRISTOFFER 
Frank Rosenq.
Andersen, Lone
Andreasen, Karina Kors- 

gaard
Christensen, Nana Gees 
Essemann-Beck, Christina 
Gulstad, RIKKE Hanne 
Helms, LOTTE Kristine

Kaalund
Herrera, CARINA Sofía 
Høst, GUSTAV Peter 
Jacobsen, Maja Enemark 
Jacobsen, ZIZI Camilla Bæ

rild
Jensen, Pia
Johansen, Pernille
Krake, Kathrine
Lind, Birgitte
Madsen, INGA Britt 
Nielsen, Anja
Nissen, Malene
Pauck, TANJA Elisabeth 
Pihl, NINETTE Joan 
Reimick, Anesoñe Hyldig 
Sobrevilla, Deni 
Stentoft, Katinka 
Svendsen, Mona Wiborg 
Toft-Petersen, SASCHA Lo- 

vise

2C
Arendt, Johanne KIRSTINE 
Badsted, Malene 
Birkebæk, SANNE Bolette 

Schou
Bjerregård, Per Holm 
Fatum, Bo Ferdinand Muxoll 
Gay, Susan Shernel 
Holm, KARI Heiner 
Ipsen, Jacob Kofod 
Ipsen, SINJA Gitte 
Jacobsen, Helene Mehl 
Jakobsen, Hasse 
Jensen, Henrik Askou 
Jensen, Jane Rønne 
Jensen, Nina Dam 
Kaas, Malene

Kure, Linette Højer 
Larsen, Pernille Kofod 
Ludvigsen, Freja Alrune J. 
Mogensen, ANJA Karina 
Mogensen, Katrine Sivebæk 
Nitzsche-Tollet, Nikolas 
Sindballe, Nanja Liv 
Viborg, Gitte Rønne 
Østerbøg, David Christoffer

2X

Andersen, SØREN Bo 
Butzbach, Rune Steenstrup 
Christensen, Ann Charlotte

SESSAN
Frikke-Schmidt, Kristian 

Drejer
Gjerløv-Christensen, SI

MON Asger
Hansen, Kristian Kjærgård
Hansen, Torben
Koefoed, Simon Lund
Kofoed, Lene
Køster, Kasper Nicolas Koch 
Mogensen, Michael 
Mortensen, Rikke
Munch, Helene
Müller, Helle Borgen
Pedersen, Kasper
Pedersen, MARIA Ulrikke
Pind, Mikkel
Schiøtt, Morten
Sode, Christian
Svendsen, Andreas Skov- 

gaard
Svendsen, Martin Kofoed
Thorsen, CHARLOTTE Eli

sabeth

2y
Andersen, Kirstine Aaker- 

lund
Bjørntoft, Peter 
Boss, STEEN Kenneth 
Brandt, Lars 
Geoffroy, Simon
Hansen, KATRINE Marie 
Hansen, Pia Møller 
Hartelius, Morten 
Hollensen, Jesper
Jensen, Mette 
Jørgensen, Aslak 
Jørgensen, KALLE Jakob 
Kielkowski, Tomasz 
Kjær, Michael
Kofoed, Thomas Alling 
Munch, Katja 
Nielsen, Heino Bohn 
Nielsen, Mette Steenberg 
Pedersen, Anna Hald 
Probst, DAVID Malthe
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Schou, Heidi
Sheye, SIMEON Falk 
Sonne-Hansen, Steen 
Svendsen, Emil

2z
Brandt, Karina
Christensen, Morten Meyer 
Engell, Thomas 
Folkmann, Annette
Hansen, Lars Kristian Wich

mann
Hess, CARSTEN Rudi 
Holm, Mikkel
Ipsen, Rikke Kofod 
Jensen, Dorthe Dalbæk 
Knudsen, Kenneth Dahl 
Koefoed, Peter Lund 
Kofoed, Annette Nissen 
Kolthoff, Allan
Lind, Heinrich Agerboe 
Mogensen, Jens DITLEV 
Nielsen, Katrine Ligaard 
Nielsen, Marlene 
Olsson, Helle
Pedersen, Uffe Glavind Dal- 

gaard
Pml, Charlotte 
Thorsen, Bjarke 
Vensild, Troels

2u
Andersen, Lotte 
Bager, Anders 
Becker, Rene 
Boeskov, Tue Seifert 
Carlsen, Trine Frølund 
Christensen, Heidi Frigård 
Erdland, Olaf 
Friis, Dorthe
Hansen, Lenni Halkjær 
Hansen, Rasmus Brehe 
Hansson, Jesper Ingemann 
Holm, Heidi
Ipsen, KJELD HENRIK

Sommergård
Jørgensen, Jacob 
Kofod, Jens Brandt 
Lynggaard, Jonas 
Madsen, BONITA Desiree

Fjorder
Nielsen, Helle
Nielsen, Kristian Westerdahl 
Nielsen, Tina Haahr 
Rasmussen, Morten Heiberg 
Trnka, MALENE Elise 
Wittenkamp, Henrik

3a
Arent, Peter Otto 
Bruun, Camilla 
Christensen, Lars Hald 
Christiansen, Dorte 
Clausen, Dorte 
Flinck, Birgitte 
Grønnegaard, Heidi 
Ipsen, KATRINE Lykke 
Jensen, Laila
Johansen, Josefine Horsner 
Jørgensen, Charlotte 
Larsen, Pernille 
Ludvigsen, CaMILLE

Blomst Jacobsd.
Marcussen, Jesper Bang 
Molin, Theis
Naber, Hanne 
Nordberg, Espen
Sommer, CHRISTINA Mar

grethe

3b
Chantelou, AJA Kristine 
Ferneborg, Mikkel Jon 
Hansen, Grethe Tornberg 
Hertz, Karen Westman 
Jensen, Pia Sjøholm 
Jørgensen, Lone Stein 
Kofod, DORTHE Margre

the Absalon
Kramp, Morten
Kristiansen, Helene Høm 
Olsen, Susanne Tuve 
Pedersen, JIMMI Rene 
Rasmussen, VERA Elisabeth 
Sørensen, Alex
Thorborg, Hjørdis
Vadstrup, Janne Linnebjerg

3c
Andersen, Rikke 
Christophersen, Merete Møl

ler
Ellehøj, Martin
Jensen, Lenett Christin Ko

foed
Johansen, Heidi Scheel Ha- 

gelskjær
Jørgensen, Jesper Nellemann 
Kofod, Pernille Holm 
Larsen, Ayoe Vivian 
Larsen, Helle Sonne 
Mortensen, Louise 
Nielsen, Tove Møller 
Olsen, Heine Lehman 
Skarsholm, SUNE Skjold 
Sørensen, Marina Kofoed 
Thomsen, Rikke 
Tøstesen, Kasper

Vejby, Maren Teglgård

3x
Andersen, Mogens Folk

mann
Bech, Lene Seifert
Helwig, Keith Alexander

Stuart
Ipsen, Annie Haahr
Juul, Jeppe
Kofoed, Kristian
Larsen, Lars
Pedersen, HENRIETTE

Hee Young
Stadier, Nikolaj
Stenbæk, Mikkel
Svendsen, ANDERS Gustav
Truelsen, Ricco
Wemberg-Møller, Kristoffer
Wolff-Petersen, Jacob

3y
Didriksen, Mette Nybo 
Henriksen, Bo Juel 
Holm-Jensen, MARLENE

Birgitte
Jakobsen, Tue
Kaj, Annette Ipsen 
Lissau-Jensen, Jonas 
Madsen, BENT Ancher 
Mejlvang, Jakob 
Nelson, Inga Kirsten 
Oiling, KAREN Maria Jør

gensen
Pedersen, Flemming Villy 
Pedersen, Rasmus Kofoed 
Rasmussen, Morten 
Scharff, Jakob
Skarsholm, Sigrid Vester- 

gaard
Spang, Jesper 
Truelsen, Rene

3z
Andersen, Birgitte Brink 
Andersen, Esge Brandt 
Andersen, Heidi Horst 
Brandt, Kathrine 
Hedegaard, Danny 
Jensen, Ann-Christin 
Jørgensen, Henrik Munch 
Koefoed, Ann-Sofie Noor

man
Kristoffersen, Anne 
Larsen, Nils Philip Hjorth 
Lindholm, Nikolaj Rud 
Møller-Sørensen, Peter

HASSE
Nielsen, Jakob Skov
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Nielsen, Rikke Holm
Olsen-Hjelmsø, IBEN Char

lotte
Pedersen, Simon Due
Petersen, Thomas Yong Berg
Pihl, STINE Margrethe
Poulsen, Birgitte
Sterup, Tina
Stæhr, RUNE Harris

3u
Anker, Søren 
Appel, RASMUS Christian 
Christensen, Bent 
Hansen, Christine Reichel 
Hansen, METTE Christine

Voigt
Holmberg, Tanja 
Jensen, Merete 
Jespersen, Mads Jakob 
Kjellberg, Susanne 
Kjøller, Anders Peter Vibe 
Kjøller, Karina Kühne 
KiøUer, MARTIN Erik 
Kjøller, THORA Alexandra 
Madsen, Birgitte Elisabeth 
Madsen, Brian Ancher 
Madsen, Laila Steenberg 
Munk, Vibeke Lund 
Nielsen, Richardt Bomø 
Pedersen, KIM Steen 
Rasmussen, Nell 
Westh-Jensen, Pernille

10
Bergendorff, Una 
Dahl, Kathrine 
Dideriksen, Marianne 
Hammer, Michael 
Hansen, Per Bøgeholm Berg 
Holm, Gitte
Ipsen, Allan
Ipsen, Mette Helt
Jensen, Iben
Kjøller, Malene
Kofod, Lene Holm 
Kokseby, Mikael 
Mogensen, Lotte Mørch 
Munch, Dorte Christine 
Pedersen, Annette Dam 
Pedersen, Claus Tue 
Petersen, Piet Gorm 
Sieverts, Line Kjøller 
Skovgaard, Christine Boss 
Størup, Lina Maria

lp
Bergstrøm, Anders 
Boesen, Lenette 

Hansen, Henrik Engel 
Jakobsen, Linda Westh 
Jensen, Annette Skov 
Jensen, Tinie 
Larsen, Claes Nygaard 
Laursen, Mikael Johannes 
Mogensen, Xenia Margrethe 
Pedersen, Karin
Råhlin, Malene 
Sjøholm, Anja 
Steffensen, Christian 
Sørensen, Kenneth Peter

Broo
Trip, Irene

iq
Ambrosen, Tina Skovgaard 
Dalsjø, Anne Sofie 
Ekvall, EVA-LOTTE 
Hansen, Dorthe Steenberg 
Holmberg, Mette 
Jensen, Nomi Kronberg 
Jensen, Rene Hjortegaard 
Jensen, Stine Junker 
Jørgensen, Rene Holm 
Kjellberg, Philip 
Kofod, Rikke Boel 
Kramp, Jesper 
Larsen, Annette Müller 
Lund, Jan Andreas 
Lund, Linette Kirsten 
Nordkvist, Kenneth 
Pedersen, Britt Eva 
Rønne-Madsen, Charlotte 
Steinlein, Karina 
Sørensen, Jakob Paldan 
Uldall, Rie 
Uldall, Rikke

1r
Andersen, Karina Grønbech 
Andersen, Kenneth Ricky

Tork
Brandt, Yvonne
Espensen, Wiwian Bugge 
Gornitzka, Vivi Lillie 
Hansen, Heidi Juul 
Hansen, Inge Emmely 
Jensen, Dorthe Holst 
Larsen, Janus 
Larsen, Mai-Britt 
Madsen, Anne Mette Lau- 

trup
Nielsen, Lise Østergren 
Nielsen, Rikke Stoltz 
Nielsen, Sanna Elisabeth 
Nielsen, Simon Sandbye 
Parmark, Lea
Pedersen, Lars Vesterlund 
Pedersen, Miriam Haahr 
Rasmussen, Kim Helge

Svenningsen, Helle Birgitte 
Vesth

20 (VUC)
Andersen, Kirsten Munch 
Grøn, Kaj
Markmann-Hansen, Kirsten
Mahler, Mette Holmen
Pedersen, Anne
Nielsen, Erik Svedstrup

2p
Carlsen, Pernille Borre 
Christensen, Helle Nyvang 
Gren, Vinni
Henriksen, Ole
Jespersen, Heidi Joan 
Knudsen, Pernille Metty 
Kofoed, Anja 
Lind, Jakob Broberg 
Munk, Anne Mette Forsberg 
Nielsen, Peter Jan Vedel 
Norbye, Hasse
Pedersen, Julie SOOK FAL

KENBERG
Pedersen, Lissi
Pedersen, Marianne Dam 
Rasmussen, Anja Franciska 
Rosenqvist, Jesper Kjer 
Sørensen, Birgitte Skovgaard

2q
Christensen, Mette Munch 
Dantoft, Pernille West 
Falkenberg, Anni
Green, Torsten
Hansen, Clea Benoni Adler
Hansen, Ditte Øhlenschlæ

ger
Hylsberg, CharLOTTE
Ipsen, Allan
Johnsen, Lene Ingrid
Jørgensen, Steen Guldbæk
Larsen, Dorte Gylling
Larsen, Niels Enk
Lassen, Henriette
Lauenborg, Jesper Schøne- 

wolf
Nielsen, Sune Cordua 
Olesen, Jens Hjorth 
Pedersen, Bjarne Glud 
Thorsen, Jeanette Bidstrup

2r
Andersen, Sofie Schultz 
Hansen, Dorte Kofoed 
Hansen, Mia Thorup
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Hansen, Pernille Bue
Holm, Anne Marie Svendsen 
Jensen, Lars Christian 
Jespersen, Sine Marie Strøm 
Koroed, Torben
Kofoed, Vinnie Sys

Lind, Rikke Birch 
Nielsen, Michael Letholm 
Nielsen, Nicoline Heiner 
Pedersen, Michael Anton 
Petersen, Anders Hiort 
Thorsen, Anette Filsø

Tranberg, Tania
Velasquez, Carolina

Elevrådet
T starten af skoleåret var elevrådet 
■*"samlet til et elevrådsseminar. Stedet 
var henlagt til Gildalen, som dannede 
ramme for sammenkomsten. Selve se
minaret blev åbnet med et elevrådsmø
de, hvor vi ville få klarhed over, hvor
dan elevrådet styres og hvordan vi kun
ne tænke os at elevrådet skal se ud i 
fremtiden.

En meget vigtig ting ved dette semi
nar var at lære hinanden at kende samt 
lære noget om hvilken rolle elevrådet 
spiller på skolen.

'M"atten mellem tirsdag d. 30/04 og 
11 onsdag d. 1/5 var skolen bosat af 
omkring 150 elever. Grunden til dette 
var at vi ville gøre opmærksom på de 
urimelige krav som er pålagt eleverne 
på bl.a. Bornholms Amtsgymnasium. 
Vi er utilfredse med at vi skal betale 
fotokopiafgift samt befordringsafgift. 
Aktionen var forberedt og udført via 
elevrådet og blev dækket af de lokale 
medier.

Rasmus Hansen, elevrådsformand
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Eksaminer 1990
Gymnasiet

3a
Signe Kofoed Hansen, Ferskesøstræde 26, 3730 Nexø
Anne Gerd Jensen, Peter Ipsensvej 12, 3700 Rønne
Pia Råhauge Jensen, Lærkene 7, Vestennarie, 3700 Rønne
Rie Langhoff Jensen, Købmagergade 23, 3730 Nexø
Charlotte Thunberg Jespersen, Gartnervænget 2, 3760 Gudhjem
Tine Klausen, Rosenørns alle 3, 3751 Østennarie
Pernille Høyer Kofod, Willumsvej 2,3700 Rønne
Kathrine Anker Kofoed, S imb legardsvej 3, 3782 Klemensker
Janie Lykke Larsen, Damløkkevej 4 a, 3790 Hasle
Anne-Katrine Liid, Østervang 61, 3700 Rønne
Karin Elisabeth Madsen, Grønvangen 9, 3700 Rønne
Pia Markussen, Kapelvej 39, 3700 Rønne
Britt-Marie Mogensen, Midgårdsvej 61,3700 Rønne
Annette Nielsen, Jernbanevej 5, 3782 Klemensker
Hanne Julie Nielsen, Østervang 11, 3700 Rønne
Iben Elise Nielsen, Lobbæk Hovedgade 42, 3720 Åkirkeby
Mette Olsson, Borgergade 19, vær. 8,3700 Rønne
Hedda U. Chr.Thinggård Rasmussen, Søndergade 28, 3700 Rønne
Hanne Vesth, Saltunavej 10, 3751 Østennarie

3b
Marianne Boss, Ålekrogen 4,3730 Nexø
Helle Rømer Dahl, Kirkevej 8, 3790 Hasle
Zakia Camilla Elvang, Aspevej 6, 3751 Østermarie
Dorthe Espersen, Jernbanegade 33, lejl. 4, 3720 Åkirkeby
Iben Schou Hansen, Gartnervangen 15, 3700 Rønne
Marie Scott Hansen, Grønnegaoe 7, 3700 Rønne
Tina Holm, Østergade 30,3720 Åkirkeby
Karen Helene Schou Jensen, Grammegardsvej 12,3720 Åkirkeby
Marlene Skov Jensen, Søndergade 20,3782 Klemensker
Heidi Jørgensen, Pistolstræde 2, 3700 Rønne
AVIAJA Tine Kleist, Kannikegårdsvej 33, 3730 Nexø
Bent Kure, Højvangsparken 22, 3700 Rønne
Kirstine Marie-Louise Lind, Spellingevej 2, Rø, 3760 Gudhjem
Trine Lykkegaard, Gefionsvej 7, 3700 Rønne
Helle Elleby Mogensen, Kløvermarken 6, 3730 Nexø
Jonna Marianne Nielsen, Løkkegade 8, 3760 Gudhjem
PETER Franz Kyhn Nielsen, Ingefærløkken 5, 3700 Rønne
Thomas Idon Nielsen, Sveasvej 32, 3700 Rønne
Nadja Nitzsche-Tollet, Nørresand 4, 3760 Gudhjem
Kristina Linnea Roos Pedersen, Havnebryggen 8, 3740 Svaneke
Pernille Sonne Pedersen, Storegade 21 a, 3700 Rønne
Kim Rasmussen, Østergade 11, vær. 7, 3700 Rønne
Ditlev Frederik Wedell-Wedellsborg, Aspevej 3,3751 Østermarie

3c
Sebastian Christophersen Campion, Åkirkebyvej 3, 3700 Rønne
Ane Engelbrecht Christensen, Grønvangen 6, 3700 Rønne
Saskia Gees Christensen, Plantagevej 9, 3720 Åkirkeby
ANNE Louise Eskildsen, Stangevej 15, 3760 Gudhjem
Helene Halse, Bøgeløkken 9, 3700 Rønne
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Gitte Qvistgaard Hansen, Kong Gustafsvej 14, 3730 Nexø 
Mariane HELENE Jackson, Varpeløkken 2, 3700 Rønne 
Lars Møller Jensen, Åbakken 3,3700 Rønne
Mie Lyholmer, Købmagergade 33, 3730 Nexø
Merete Roulund Marquardsen, Sigtemøllevej 20,3720 Åkirkeby
Linda Munk, Smålandsvej 1, lejl.7., 3700 Rønne
Rikke Pristed Lunau Nielsen, Haslevej 40, 3700 Rønne
Julie Slott Olsen, Østervang 29,3700 Rønne
John Haagen Rasmussen, Løsebækgade 5,3770 Allinge
Kamilla Rye, Skovgade 18, 3740 Svaneke
Mette Aaby Svendsen, Dyndegårdsvej 7, 3782 Klemensker
Vigga Louise Svensson, Haslevej 40, 3700 Rønne
Klaus Vesløv, Blykobbevej 47, 3700 Rønne

3x
Anne Najarak Albinus, Mejerigaden 21, Bodilsker, 3730 Nexø 
Lars Holmgren Andersen, Bøgeløkken 1, 3700 Rønne 
Thomas Kofod Bentsen, Syrenvej 38, 3720 Åkirkeby 
Jens Christian Biem, Kalkværksengen 2,3730 Nexø 
Kjartan Steenstrup Butzbach, Søborgstræde 5, 3700 Rønne 
Ann Evensen, Nyker Strandvej 85,3700 Rønne 
Chalotte Fick, Humleløkken 14, 3700 Rønne 
Anja Agerlin Hansen, Skovløkken 4, 3720 Åkirkeby 
Jens Rømer Hansen, Blykobbevej 34, 3700 Rønne
Marianne Danielsen Jensen, Havnebakken 18, Tejn, 3770 Allinge 
Maiken Adelsten Jørgensen, Ahlstrandsvej 4,3700 Rønne 
Martin Jørgensen, Gefionsvej 4, 3700 Rønne
Steen Kildesgaard, Silkegade 10,3700 Rønne
Steen Lindgaard, Ålbret Wolfsensgade 16, 3740 Svaneke
Tasja Marianne Lyng, Østergade 24, 3770 Allinge 
Rasmus Maahr, Dyrlæge Jiirgensensgade 1,3740 Svaneke 
Helle Munk Nielsen, Hovedgaden 12, Lobbæk, 3720 Åkirkeby 
Jette Skovgaard Nielsen, Simblegårdsvej 23, 3790 Hasle 
KAREN Ann Olorenshaw, Malkestien 24, 3760 Gudhjem 
Pernille Paisen, Grevens Dal 14,3760 Gudhjem
LAILA Susanne Rømer, Bagergade 5 B, 3700 Rønne 
Anne-Dorthe Vad Sørensen, Købmagergade 25, 3730 Nexø

3y
Thomas Gunner Arendt, Søborgstræde 11, 3700 Rønne
Troels Bentzen, Jordbærdalen 9, 3700 Rønne
Lars Michael Brandt Christensen, Almegade 55, 3700 Rønne
Per Schou Christensen, Vibevangen 1, 3700 Rønne
Christina Dahl, Årsdalevej 12, 3730 Nexø
Rikke Soße Nordlund Hansen, Skarvigen 4,3740 Svaneke
Thomas Sügaard Hansen, Tjørnevænget 6, 3730 Nexø
Jens Martin Holm, Rønnevej 23, 3730 Nexø
Rikke Margrete Ingvorsen, Svalhøjvej 35, 3790 Hasle
Steen Zoffmann Jensen, Storegade 26, 3700 Rønne
Jonas Karstoft Jeppesen, Skovløkken 1, 3700 Rønne
Morten Jørgensen, Skovgade 15, 3740 Svaneke
HELENE Christin Kjøller, Toftelunden 26,3790 Hasle
Jakob Kiirstein, Nørreløkke 17, 3700 Rønne
Mikkel Wichmann Larsen, Sdr. Landevej 49, 3730 Nexø
Flemming Lau, Brøddegade 31, 3760 Gudhjem
Lise Lotte Vævest Madsen, Kumlehøjvej 1, 3790 Hasle
Jo Bech Pedersen, Hallemarksvej 1, 3700 Rønne
Anders Bartholin Rasmussen, St. Torvegade 64, 3700 Rønne
Lennart Kvist Sørensen, Klemens Storegade 54, 3782 Klemensker
Nicolaj Morandi Thomsen, Kirkevej 12, 3760 Gudhjem
Mads Randbøll Wolff, Søndergade 16, 3700 Rønne
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3z
Torben Grønvall Espersen, Vibevænget 2, 3730 Nexø
Jakob Schack Glæsner, Slåenvej 1, 3700 Rønne
Janus Hjøllund Hansen, St. Torvegade 64, 3700 Rønne 
Torben Vesth Hansen, Bedegadevej 31, 3782 Klemensker 
PETER Andreas Harteg, Borgergade 12, 3700 Rønne
Jes Weinreich Holm, Eriksvej 25, 3700 Rønne
Annika Skov Ipsen, Pluggegårdsvej 19, Nyker, 3700 Rønne
Susanne Schou Jensen, Rugmarken 3, 3700 Rønne
Søren Kjøller Jensen, Mikkelegade 11, Tejn, 3770 Allinge 
Kenny Birkner Jørgensen, Jens Kofoedsvej 13, 3700 Rønne
Jakob Kildorf, Søndre Landevej 19 B, 3730 Nexø
Jacob Bjørn Kofoed, Duebjergvej 2, 3790 Hasle
MALENE Sunn Larsen, Østervang 51, 3700 Rønne
Anne Jul Mogensen, Strædet 3, Tejn, 3770 Allinge
Janus Juul Pedersen, Nybyvej 29, 3720 Åkirkeby
Jeanette Holm Pedersen, Smålyngsvej 12, 3720 Åkirkeby
Jacob Schiøtt, Blykobbevej 27, 3700 Rønne
Camilla Schmeltzer, Silkegade 7, 3700 Rønne
Per RASMUS Sommer, Østre Sømarksvej 13, 3720 Åkirkeby
Michael Edvin Stegmann, Købmagergade 46,3730 Nexø 
Mikkel Andreas Thomassen, Sdr. alle 43,3700 Rønne

3u
Niels FREDERIK Aakerlund, Kanegårdsvej 23,3700 Rønne
MIE Rikke Andersen, Lindealle 8, Nyker, 3700 Rønne
Camilla Bjørkmann, Østervang 45,3700 Rønne
Stine Meyer Christensen, Smallesund 100, 3700 Rønne
CAMILLA Kathrine Fink, Kildebakkestræde 11, 3730 Nexø
Malene Funch, Skomagerstræde 1 B, 3770 Allinge
Lotte Holm, Smedegade 30, 3720 Åkirkeby
SØREN Mehl Jacobsen, Søndergade 21, 3700 Rønne
Jeanett Stoltz Klausen, Kampeløkken 29, 3770 Allinge
Kristian Kragh, Boulevarden 9, Balka, 3730 Nexø
Anders Lemvig, Købmagergade 8, 3730 Nexø
Jesper Boe Lærkesen, Snellemark 22,3700 Rønne
MARTIN Andreas Mogensen, Smedegårdsparken 14, 3700 Rønne
MORTEN Egon Munk, Ternevangen 1, 3700 Rønne
Stine Kærulf Møller, Bolbyvej 4, 3782 Klemensker
Tim Nielsen, Stettestræde 28,3700 Rønne
PELLE Carlo Nilsson, Borgergade 12, 3700 Rønne
Jacob Juul Pedersen, Nybyvej 29, 3720 Åkirkeby
IDA Elisabeth Seeger, Ægirsvei 20, 3700 Rønne
Kristian Mailand Simonsen, Toldbodstræde 3, 3770 Allinge
Thomas Wernberg-Møller, Søndergade 14, 3700 Rønne 
3x

HF-kursus

2p
Heini Læssøe Asmann, Haslevej 87, 3700 Rønne
Susanne Porsgård Christensen, Smålandsvej 1,10„ 3700 Rønne
Therese Due, Larsensvej 10, 3760 Gudhjem
Kirsten Schjellerup Funch, Langedebyvejen 17, 3730 Nexø
Anette Brandt Hansen, Møllegade 43, 3700 Rønne
Karina Schou Hansen, Hovedgaden 62B, 3730 Nexø
Lissen Frimand Hansen, St. Torvegade 2,1,3700 Rønne
Vibeke Krogh Hansen, Aavej 6, 3700 Rønne
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Dorthe Maria Skou Haxø, Slagtergade 9, 3700 Rønne
Jeanet Jensen, Østerled 21, 3700 Rønne
SØREN Peter Jensen, Østergade 9, 3700 Rønne
Anette Kaas, Sejrsvej 34, 3700 Rønne
Camilla Krahl, Søstien 2, 3700 Rønne
Miriam Kühn, Sorgenfrivej 15, 3700 Rønne
Vivi-Ann Elisabeth Moberg, Storegade 56, 3782 Klemensker
Hanne Birgitte Nybo, Haslevej 107, 3700 Rønne
Lone Margrethe Pedersen, Almindingsvej 31,3720 Åkirkeby
Kim Steffensen, Stengade 4,3700 Rønne
Allan Pedersen Stenbye, Højmark, Skråvej 2,3790 Hasle 
Lisbeth Vinther Sørensen, Grønvangen 10, 3700 Rønne 
Berit Bruun Terkildsen, Skagelfaldsvejen 7,3720 Åkirkeby

2q
Tina Skovgaard Andersen, Randkløvevej 28, 3751 Østermarie 
Kira Bergendorff, Louise ni undvej 5, 3751 Østermarie 
Diana Caliesen, Østervang 65,3700 Rønne
Trine Møller Dorow, Gavlegade 15,3740 Svaneke
Julie Rømer Engeil, Paradiset 5,3700 Rønne
Birthe Friis, Munkegade 12, 3730 Nexø
Camilla Gammelgaard Hansen, Sdr. Lyngvej 9,3782 Klemensker 
Charlotte Hansen, Buen 1,3700 Rønne
Mikkel Boye Hauger, Stettestræde 24, 3700 Rønne
RIKKE Charlotte Hessellund, Segenvej 39, 3720 Åkirkeby 
Tine Charlotte Kaas, Årsdalevej 30, 3740 Svaneke
Marlene Koefoed, St. Munkegård, 3720 Åkirkeby 
Eva Tøt Nielsen, Østervang 87,3700 Rønne
Dorte O’Neill Povlsen, Almindingsvej 23, 3720 Åkirkeby 
Jeanett Vejdi Riis, Østervang 83, 3700 Rønne
Lotte Sterup, Plantagevej 1,3730 Nexø
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Skolens personale

Hattie Andersen, adjunkt (1989) 
engelsk lu, 2qr, 3xyzu EN/4 
musik lu, Iq

Kirsten Sonne Andersen, lektor (1975) 
studievejledning la, 2a, 2z, 3a, 3z 
dansk lx, 3u 
oldtidskundskab 3b, 3u

Per Andersen, adjunkt (1982)
geografi 2u
idræt Iby, lu, 2cz, 2u

Viggo Andreas Andersen, adjunkt (1990) 
religion 3c, 2r
dansk la, lc, Ir

Ellen Mehl Augustesen, adjunkt (1981)
fransk 2y, 2pqr
historie 2y, 3u

Sören Bentzen, adjunkt (1990) 
fransk 2x
matematik 2u, 3xyzu

Lone Bruun Beyer, lektor (1971) 
engelsk 2a, 2x, lq, 3ac

Kaare Borchenius, adjunkt (1983) 
fysik ly
matematik 2pqr, 3s 
naturfag la
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Jørgen Steenstrup Butzbach, studielektor (1970) 
geografi 2a, 2c, lp, lq, 3g

Einar Carstensen, lektor (1988) 
fysik 2y, lopqr 
matematik 3xyzu 
naturfag 2c

Gorm Christensen, lektor (1990) 
biologi la, Ix, lo, lp 
idræt lax, lop, lqr

Jens Christensen, adjunkt (1989) 
biologi lz, lq, 2pqr 
kemi2xyzu

Asbjørn Christoffersen, adjunkt (1988)
Fransk 2ayz
historie la, ly, 3y, lq, 2q

Lene Dimidoff, adjunkt (1986) 
latin lc
oldtidskundskab 3a, 3c, 3y, 3z 
historie 2c, 3a

Olav Elvang, lektor (1975) 
biologi lc, lu, Ir, 2g3g, 3xyzu

Hans Henrik Fæster, adjunkt (1975) 
religion 3a, 3u, 3x 
dansk 3c, 3y

Søren Gilkær, adjunkt (1979)
engelsk la
spansk 2b, 2cx, 2pr
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Leif Erik Hansen, adjunkt, inspektor (1980) 
dansk Iz, 2x 
samfundsfag 2g3g

Per Thule Hansen, lektor (1972)
russisk 2y, 3by 
historie lx, 2a, 3c, lr

Peter Skovgaard Hansen, lektor (1972) 
studievejledning lo, lp, Iq, lr 
geografi 2b, 2z, lr

Svend Aage Hansen, årsvikar (1990) 
samfundsfag lo, lp, Iq, lr, 2opqr, 2ab 
geografi lo

Vivian Scott Hansen, lektor (1974) 
studievejledning lc, lx, ly, 2b, 2c, 3b, 3u 
fransk lz, lopq, 2c

Ole Hartelius, lektor (1972) 
spansk lb, lex, 2u, lopqr

Bent Peder Holbech, adjunkt (1977) 
studievejledning lb, lu, 2u, 2x, 3x 
musik lz, 2axzu, Ipr

Poul Hviid, årsvikar (1977) 
psykologi 2pqr

Gorm Hylsberg, lektor (1970) 
matematik lz, 2x, Iq 
idræt 2x



65

Jens Højmark, studielektor (1974) 
dansk 2a, 2c, 2r 
idræt 3ax

Tage Sven Jensen, adjunkt (1977)
fysik Ix, 2z 
matematik lo 
naturfag lb

Per Jensen, adjunkt (1990) 
engelsk lb, 1c, lr 
billedkunst bkM

Aksel Jørgensen, lektor (1973)
fysik 2u, 2x 
matematik 2z 
datalære dlM

Arne Richard Jørgensen, lektor (1954)
tysk lq, ly, 2a, 2zu

Asta Jørgensen, lektor (1966) 
engelsk lop, 2pr 
latin lb

Else Jørgensen, adjunkt (1978)
tysk lr, lc
idræt 2pqr, lb, Ixz, lyu, 2a

Gitte Ebbe Jørgensen, årsvikar (1990)
idræt lp, lq, lr

» «

Inger Jørgensen, sekretær (1966)
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Lis Jørgensen, årsvikar (1974) 
idræt lc, 2b, 2c, 2xu, 2yz, 3ax, 3by, 3c, 3z

U1 Svend Jørgensen, adjunkt (1982) 
engelsk Ix, 2z, lopqr, 3abc

Carl Wiirtzen Kjelgaard, lektor (1989) 
fysik 2opqr 
matematik Ix, 2y

Inger Lise Kofoed, adjunkt (1990) 
studievejledning 2p, 2q, 2r 
dansk ly 
tysk lo, lb, 3g

Jens Christian Kofoed, pedelmedhj. (1984)

Helle Pia Korsner, adjunkt (1990) 
dansk lo, lp 
idræt idM, la, lo

Thor Lund Kure, adjunkt (1980)
samfundsfag 2xzu
geografi 2x, 2y

Herluf Larsen, årsvikar (1990)
Billedkunst 3b, 3c, 3x 
formning lo, lp

Torben Friis Lassen, adjunkt (1980) 
dansk 3b, 3x 
historie 2u, 2p, 2r
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Claus Hjort Lauritzen, (1990) 
musik lb, lx, ly

Bitten Leth, sekretær (1988)

Claes Christian Ludvigsen, lektor (1975) 
historie lb, lo 
samfundsfag 3abcxyzu SA

Jørn Lund, pedel (1968)

Ivar Preben Lærkesen, adjunkt (1979) 
religion 2q 
dansk lb, 2b, 2q

Birger Axel Madsen, adjunkt (1988) 
fysik lz, 3xyzu FY 
idræt 2by, 3u 
naturfag 2b

Susanne Marcher, sekretær (1990)

Kirsten Mortensen, lektor (1973) 
studievejledning lz, 2y, 3c, 3y 
engelsk lz, 3xyzu 
russisk lby

Jan Kragh Nicolajsen, adjunkt (1986) 
engelsk 2u, 2y 
tysk 2opr, 2b
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Anna Egede Nielsen, adjunkt (1984) 
fysik lu 
matematik 3xyzu 
naturfag lc

Erik Klinge Nielsen, adjunkt (1977) 
dansk lu, 3z 
engelsk ly

Frank Nielsen, adjunkt (1974)
dansk Iq
tysk la, 2c

Lise Nielsen, lektor (1980)
kemi ly, 3xy 
naturfag 2a

Niels Ebbesen Nielsen, adjunkt, inspektor (1980) 
religion 3y, 2p
dansk 2u

Søren Nielsen, adjunkt (1983) 
biologi lb, ly, 2xyzu 
teknikfag 2g3g

Finn Pedersen, rektor (1990) 
samfundsfag 2bcy

Kenn Erik Pedersen, årsvikar (1989) 
dansk 2p 
tysk lp, lx

Preben Petersen, årsvikar (1990) 
matematik lp, lr
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Ebbe Gert Rasmussen, lektor (1967) 
religion 3b
historie le, 2b, 2z, 3b, 3x

Nina Riise, årsvikar (1990) 
kemi lu, lx, Iz, 2m3m

Olaf Romer, pedelmedhj. (1968)

Lars Serena, årsvikar (1990) 
billedkunst 3a, 3u, 3y, 3z

Lisbeth Severin, årsvikar (1990) 
erhvervsøkonomi 2g3g

Kirsten Solberg Rasmussen, adjunkt (198 
latin la
musik la, 2bcy, 3abcxyzu

Morten Ziebel Serritzlev, adjunkt (1977)
engelsk 2c, 3abc
idræt lcz, 3by, 3cz

Hanne Mailand Simonsen, årsvikar (1972) 
formning 2qr

Margrit Ingegerd Skott, adjunkt (1985) 
engelsk 2b, 2opqr 
musik lc, 2pqr
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Birgit Staffensen, sekretær (1987)

Finn Thomassen, lektor (1978) 
dansk 2z
fransk 2a frB, 3g FRB 
oldtidskundskab 3x

Per Bøgeskov Thomsen, adjunkt (1990) 
matematik lu, ly

Hanne Vensild, lektor (1973) 
religion 3z 
historie lu, lz, 2x, 3z, lp

Alice Østerbøg, adjunkt (1976) 
dansk 2y, 3a 
fransk lc, 2cz

Ilse Aarup, adjunkt (1986) 
fransk la, 3abcx 
idræt 3g idM, 3u

Mads Horn, adjunkt på prøve (1991) 
I pædagogikum

*





TRANSLOKATION
Årsafslutningen finder sted lørdag den 22. juni 1991 kl. 10.00. 

Elevernes forældre og andre interesserede er velkomne.

DET NYE SKOLEÅR
Det nye skoleår begynder mandag den 12. august 1991.

Der er møde i Pædagogisk Råd kl. 9.00.
Nye gymnasieelever og nye HF-kursister begynder kl. 11.00.

Alle andre elever møder kl. 10.00.

Rønne, maj 1991


