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Velkommen 
til
Bornholms Amtsgymnasium

Velkommen til Bornholms Amtsgymnasium
Det er med god samvittighed, vi i år siger velkommen til alle nye elever. Der 

starter 8 l.g-klasser og to l.hf-klasser. Det betyder, at vi i alt bliver 30 klasser eller 
godt 700 elever. Vi er i den heldige situation, at vi de seneste år har fået udbygget 
gymnasiet så meget, at de fysiske rammer er ved at være i orden. Pædagogikken vil 
trives på BAG, og det er også nødvendigt, når så mange unge ønsker at komme ind.

Vi glæder os til, at vi får et nyt »musikhus« nede på Hintze i skoleåret 1996/97. 
Dermed får vi samtidigt skabt mulighed for at etablere nogle fornuftige lokaler til 
film- og tv og drama. Bestræbelserne på at få samlet et velfungerende kreativt miljø 
er dermed tilendebragt.

I mange år har pædagogikken i gymnasiet været styret af, at klokken ringede efter 
45 minutter. Klokken bliver til næste år afskaffet, og timerne kommer til at ligge i 90 
minutters blokke. Det er foreløbigt et forsøg, men vores intention er at skabe bedre 
muligheder for at gøre eleverne mere medansvarlige for undervisningens afvikling. 
Lærerens rolle ændres, og det, at eleverne i højere grad skal lære at lære, kommer i 
fokus. Det er er en stor udfordring for såvel lærere som elever, men jeg håber, vi kan 
indhøste nogle værdifulde erfaringer, som vi kan bygge videre på. I næste skoleår vil 
vi samtidigt afholde 6 blokdage på fredage, hvor man på hver blokdag har et fag 6 
timer i træk. Pointen er at give fordybelsen og de udadvendte aktiviteter gode 
vækstvilkår.

Jeg håber og ønsker, at vi også i det kommende år vil få en konstruktiv faglig og 
pædagogisk dialog - lærere og elever imellem.

Finn Pedersen
Rektor
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Skolens historie
Bornholms Amtsgymnasium er en fast, at dens kendte afløser kun kom i 

gammel undervisningsinstitution. Sko- gang under store vanskeligheder.
len hører således til blandt landets tid- I de urolige år omkring reformatio- 
ligste, og på Bornholm er den ganske nen (1536) ophørte dens virksomhed
enkelt den ældste nulevende skole. helt. Denne blev først genoptaget efter

I bevarede skriftlige kilder kendes 23. maj 1550, da et landstingsvidne for
skolens historie fra senmiddelalderen. tæller, at den første lutherske superin-

23. august 1512 befalede ærkebiskop tendent (biskop) af Lund, Franz Vorm- 
Birger Gunnersen af Lund på et lands- ordsen, den lübske slotsfoged på Ham
tingsmøde ved Aa Kirke, at der til af- mershus, Herman Boitin, og øens fø. ■
hjælpning af manglen på præster og ste lutherske provst, Arvid Pedersen,
degne skulle bygges et hus til skole i gik sammen for at videreføre skolen.
Rønne og at alle mænd skulle svare en Men også herefter skulle vanskelig
skilling penge til skolemesterløn. Det heder lægge sig hindrende i vejen for
understregedes, at det skete fordi »der undervisningen. Således fandt biskop,
er ingen skole på landet, som fordum dr. Mads Jensen Middelfart under sin
tid plejede at være«. visitats herovre i juli 1621 skolen »intet

Om den her nævnte ældste skole for- værd og tom«. Den store byldepest to
tæller kilderne dog intet. Men det står år tidligere - der havde bortrevet ca.

På navigationsdirektør Bagge Wandels tegning af Rønne fra 1676 (i det kongelige Bib
liotek) ses skolen straks til venstre for kirken.
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5.200 bornholmere - havde ganske en
keltjaget børnene væk.

Skolen var således fra starten en latin
skole 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 
dermed var problemerne ikke løst. I ti
dens løb har skolens former gentagne 
gange undergået store forandringer, 
idet snart den ene, snart den anden af
deling har været lukket, ligesom insti
tutionen tilsvarende optræder under 
forskellige navne. Således degrader
edes den 1850-92 til blot at være »Røn
ne højere Realskole«, hvorved de to 
sidste klasser af latinskolen blev skåret 
væk. Navnet Rønne Statsskole fik den i 
1903, da den indrettedes med en ny
sproglig og en matematisk-naturviden- 
skabelig gymnasieretning.

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

Hvor den ældste, kendte skole har 

ligget vides ikke. Det er dog sandsyn
ligt, at den - med tanke på dens oprin
delige formål - har været at finde på 
nordsiden af kirkepladsen, hvor den 
kendes fra tegninger og byplaner i det 
17. århundrede.

Ca. 1790 flyttedes undervisningen til 
den nuværende plads ved byens ældste 
hovedgade, Storegade, idet rektoren 
der havde købt den afdøde byfogeds 
gård, som han udlejede til skole. På det
te sted er der siden blevet bygget næ
sten uafladeligt. De ældste bygninger 
her erstattedes i løbet af det 19. århun
drede af nye, som ligeledes er blevet 
afløst.

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

Efter gennemgribende ombygninger 
afsluttet i 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. Til den samme bygningsfase hø
rer også overtagelsen af Hintzes Gård, 
der herefter indrettedes til de musiske 
fag.

Ved lov af 6. juni 1984 overgik skolen 
fra staten til Bornholms Amtskommu
ne fra 1. januar 1986 og skiftede samti
dig navn til Bornholms Amtsgymnasi
um.

Ebbe Gert Rasmussen

Skolens bomærke viser oprettelsesåret 
og Set. Laurentii rist fra ærkebiskop Bir
gers sigil.
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Gymnasiet
Gymnasiet er fortsat en publikums

succes. På Bornholm er det mere end 
50% af en ungdomsårgang, der søger 
ind på gymnasiet, og det er meget for et 
yderområde. Generelt klarer eleverne 
sig godt og generelt er vi svært godt 
tilfredse med dem. Vi tør godt prale 
med, at eleverne er både velmotiverede 
og veldisciplinerede. Det er imidlertid 
ingen hemmelighed, at vi også kan ane 
en del problemer, som vi har været for
skånet for, men som har været en mas
siv realitet andre steder. Store læsevan
skeligheder, stort fravær og stigende 
frafald er ikke ukendte fænomener på 
Bornholm længere. Det er ikke bedå
rende varemærker, men det er proble
mer, der kan løses.

Læse-, stavevanskeligheder diagnos
ticeres ved skolestart. Vore læsepæda
gog har opnået fremragende resultater. 
Resultaterne kommer imidlertid ikke 
af sig. De kræver hårdt arbejde og de 
kræver, at problemerne bliver erkendt.

Via et nært samarbejde med folke
skolen gør vi meget for at kunne ramme 
eleverne på det rigtige niveau. Samtidig 
bestræber vi os på, at få skabt sammen
hæng i skoledagen ved at afvikle under
visningen i blokke, og vi har ligeledes 
indført blokdage. Vi råder over den fi
neste IT, og ved hjælp af ændrede pæ
dagogiske metoder har vi taget højde 
for, at gymnasiet ikke længere er et eli
tegymnasium, men snarere et folke- 
gymnasium. Gymnasiet er fortsat den 
ungdomsuddannelse, hvor de kreative 
elementer i og uden for undervisningen

prioriteres højt. Det har vi det godt 
med!

Stort frafald og stort fravær dækker i 
mange tilfælde over alvorlige personli
ge, økonomiske og sociale problemer. 
Ved hjælp af professionelle folk i og 
uden for systemet er vi ganske gode til 
at tackle disse problemer. En del fra
fald og fravær er imidlertid i mange til
fælde også udtryk for sjusk, uansvarlig
hed og forkælelse. I disse tilfælde skal 
vi i al vores godgørenhed fremover be
stræbe os på ikke at klientgøre elever
ne, men i stedet at stille krav til dem.

For at få et fornuftigt udbytte af under
visningen er det et krav:
® at du er nysgerrig
• at du møder stabilt til timerne
• at du deltager kbnstruktivt i den lø

bende evaluering af undervisningen 
® at du deltager aktivt i de demokrati

ske beslutningsprocesser
• at du er villig til at læse lektier min.

10 timer om ugen
• at du er villig til at tage ansvaret for 

egen læring på dig
Lever du op til disse krav, bliver det 
uundgåeligt sjovt og berigende at gå i 
gymnasiet.

Siger de dig li’som ikke rigtig noget - 
er det nok værd at overveje at søge over 
i anden beskæftigelse.

Der produceres hvert år massevis af 
glade, helstøbte og velfunderede stu
denter på BAG. Sådan skal det også 
være fremover.

Finn Pedersen
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Gymnasiets linjer og fag

* Fortsættersprog er tysk eller fransk

Matematisk linie ig 2q 3q Sproglig linie 19 29 3fl
Dansk 3 3 4 Dansk 3 3 4

Historie 3 3 3 Historie 3 3 3
Idræt 2 2 2 Idræt 2 2 2
Engelsk 3 4 Engelsk 4 4
Matematik 5 5 Fortsættersprog* 4 4

Fysik 3 3 Begyndersprog** 4 4
Sprog 2*** 4 4 Naturfag 3 4
Biologi 3 Biologi 3
Kemi 3 Latin 3
Musik 3 Musik 3
Geografi 3 Geografi 3
Religion 3 Religion 3
Oldtidskundskab 3 Oldtidskundskab 3
Billedkunst 2 Billedkunst 2
Valgfag 4-5 14-15 Valgfag 4-5 14-15
Ialt 32 31-32 31-32 Ialt 32 31-32 31-32

** Begyndersprog er enten tysk, fransk, spansk, russisk eller italiensk
*** Sprog 2 er enten fortsættersprog (tysk el. fransk) eller begyndersprog (tysk, 
fransk, spansk, russisk el. italiensk)

Oversigt over valgfag i gymnasiet

* betyder at valgfaget ikke har samme indhold og pensum for sproglige og mate
matikere

Valgfag på højt niveau 2g 39 Valgfag på mellemniveau (41.)
Begge linier Begge linier Kun sproglige
Samfundsfag 5 5 Latin* Matematik
Musik 5 5 Kemi* Fysik
Biologi 5 5 Samfundsfag
Engelsk* 5 Geografi
Tysk 5 Biologi
Fransk 5 Datalogi
Spansk 5 Teknikfag
Russisk 5 Erhvervsøkonomi
Italiensk 5 Musik
Kun sproglige Idræt
Latin 5 5 Billedkunst
Matematik (B-niveau) 5 5 Design
Kun matematikere Film & TV
Matematik 5 Filosofi
Fysik 5 Psykologi**
Kemi 4 5

** betyder at det ikke er afgjort, om faget tilbydes i gymnasiet
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Højere Forberedelseseksamen (HF)

HF er ikke blot en ungdomsuddan
nelse, men en almen, studieforbereden
de uddannelse for både unge og voks
ne.

På Bornholms Amtsgymnasium er 
HF tilrettelagt som et to-årigt forløb 
indeholdede de fag, du kan se på næste 
side. Fagene opdeles i fællesfag, der for 
de flestes vedkommende læses på l.år 
og tilvalgsfag, der hovedsagelig læses 
det sidste år.

En HF-eksamen med udvalgte til
valgsfag giver i princippet adgang til 
samtlige videregående uddannelser i 
Danmark ligesom studentereksamen.

ligesom du selvfølgelig ikke behøver en 
egnethedsudtalelse, hvis du har forladt 
skolen for nogle år siden.

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 kræves der for at blive 
optaget?
Fpr at blive optaget på HF-kursus skal 
du have 10-års skolegang, herunder fol
keskolens udvidede afgangsprøve i en 
række fag :
— Folkeskolens udv. afgangsprøve i 

dansk, samt 2 af fagene matematik, 
engelsk, tysk eller fransk.

— 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,

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 som begyn

dersprog
— 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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Bornholmsk middelalder
Forsideillustrationen er kunstneren 

Herluf Larsens gengivelse af sine ople
velser af middelalderen, en periode, 
der i disse år er in. Det er især tiden ca. 
1300-1500, som netop nu tiltrækker sig 
opmærksomheden.

Den middelalderlige interesse spo
res også her på øen. Sidste år opførtes 
således maleriske ridderspil på Ham
mershus. Og med ret stor sikkerhed vil 
i den forestående sommer blive indret
tet et middelåldercenter i Østerlars 
(Rågelundsgaard), ligesom man midt i 
juli vil kunne opleve et middelalder
marked på Hammershus.

Også på Bornholm var middelalde
ren en tid, der i de fleste henseender 
adskilte sig meget fra vor egen. De om
kring 8-10000 bornholmere, der den
gang udgjorde øens samlede befolk
ning, levede stort set alle som bønder 
under vilkår, der i dag kun opleves i 
u-lande. Hele livet var én uafbrudt 
kamp for menneskers og dyrs overle
ven.

Død og anden ulykke lurede vedva
rende overalt. På øens knap 1000 gårde 
var arbejdstiden lang og hård. Blev vin
teren særlig streng eller slog høsten fejl 
som følge af en udpræget regnfuld 
sommer, kom samfundet nemt ud af 
balance med hungersnød og sygdom til 
følge. Desuden truedes dets ligevægt af 
de regelmæssigt tilbagevendende epi
demier i form af bl.a. pest, som den der 
i 1350 bortrev henved halvdelen af ind
byggerne (»Den sorte Død«), Og efter
som Hammershus med Bornholm var 
pantsat af kongen til ærkesædet i Lund, 

gav dette - ligesom det rige fiskeri især 
af sild langs kysterne i sensommer og 
tidligt efterår (»fiskjed«) - anledning til 
utallige væbnede konflikter om borg og 
land. I disse kampe var den sagesløse 
befolkning gidsler. Følgen blev oftest 
store menneskelige og materielle øde
læggelser.

De høje dødelighedstal nødven
diggjorde mange fødsler, hvis ikke fa
milie og slægt - tidens eneste sociale 
sikkerhedsnet - skulle uddø. Det lå gan
ske på linje med kirkens opfattelse. 
Med sin lære hentet fra bibelen stille
des netop dette krav til et gudvelbeha
geligt liv her på jorden. Efter kristen
dommens lære og dermed hele tidens 
tankegang var Gud tilværelsens ube
stridte realitet og verdens øverste her
re. Han repræsenterede således den 
højeste grad af sikkerhed i kampen 
mod de onde kræfter. Præsten var som 
tidens højeste sagkundskab den bedste 
ekspert i de fleste af livets mangfoldige 
forhold.

Men glippede under vanskelige for
hold troen herpå, var der kun overtroen 
tilbage. Her blev især enlige kvinder 
uskyldige ofre for omgivelsernes vrede 
og uforstand. De ulykkelige skæbner, 
der endte livet på bålet til skræk og 
advarsel, er tidsalderens mange hekse
processer de sørgelige vidnesbyrd om.

Noget af dette kan opleves i middelal- 
derprojekteme.

Ebbe Gert Rasmussen
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Råd og dåd - om studievejledningen

Der er fem studievejledere på skolen. 
De fire er knyttet til gymnasiet, én til 
HF. Alle klasser har deres egen studie
vejleder i hele skoleforløbet.

Studievejlederens arbejde falder i to 
dele: Støtte til den enkelte elev gennem 
ungdomsuddannelsen, sådan at eleven 
får det størst mulige udbytte af under
visningen og gennemfører uddannelsen 
på normal tid og give eleverne kend
skab til de videregående uddannelser, 
deres indhold og optagelseskravene til 
dem. Studievejlederen skal hjælpe ele
verne til at træffe kvalificerede uddan
nelsesvalg, først ang. valgfag på skolen, 
derefter uddannelser efter gymna- 
siet/HF.

Studievejledningen foregår dels som 
kollektive timer i klassen (ca. 20 i løbet 
af gymnasiet/HF), dels som individuel
le samtaler på studievejlederkontore
ne.

I timerne underviser studievejleder
ne og andre med kendskab til uddan
nelsessystemet i videregående studiers 

opbygning, optagelsesregler, regler for 
tildeling af Statens Uddannelsesstøtte 
(SU), jobsøgning, studie- og arbejds
muligheder i udlandet og meget mere. 
Alle l.g- og l.HF-klasser får timer i no
tat- og studieteknik.

De individuelle samtaler foregår på 
studievejledemes kontorer, hvor der er 
faste tider hver uge. Her kan eleverne 
komme, når de vil, uden at blive noteret 
fraværende fra timen, og tale med stu
dievejlederen om alt, hvad der berører 
skolegang og uddannelse, direkte eller 
indirekte. Det kan være faglige vanske
ligheder, koncentrationsbesvær ved 
lektielæsning, tvivl om valg af fag og 
meget andet. Også problemer uden for 
skolen, fx boligproblemer kan behand
les i studievejledningen. Når enkelte 
elever vælger at forlade skolen inden 
eksamen, taler studievejlederen altid 
med dem om alternative muligheder.

Studievejledeme
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Akryl og bladguld
Miljøudvalget
Udvalget som arbejder på at gøre skolen sjovere, flottere og bedre.

Endnu en gang er det lykkedes os at 

leve op til vores motto. I årets løb har vi 
modtaget billeder og keramik, som 
henholdsvis Ny Carlsbergfondet og Sta
tens Kunstfond har deponeret på vores 
skole. Desuden har vi modtaget en gave 
fra de håndværkere som ombyggede 
skolen i efteråret 1995 - et billede af 
den russiske kunstner Jury Jerysjev, det 
betyder at vi har været i stand til at 
udsmykke lokaler og specielt gangarea
ler og krypten med nye oplevelser for 
Øjet.

Den udbygning og ombygning der er 
foretaget på skolen gennem det seneste 
år har øget vægpladsen betydelig og har 
dermed skabt behov for udsmykning. 
Derfor har det været dejligt, at vi har 
modtaget så meget kunst.

Kunstværkerne som Ny Carlsberg
fondet har beriget os med er af Sven 
Dalsgaard, Lars Nørgaard og Jørgen 
Teik Hansen. De to sidstnævntes vær
ker er blevet hængt op i de nye klasse
lokaler nr. 20 og 21. Lars Nørgaards 
billede »Seksualmønster« er en iscene
sættelse af kampen mellem de kræfter 
der ligger udenfor mennesket og men
neskets ironiske afstandtagen til de 
samme kræfter. Beskuerens egen ople
velse er en vigtig del af billedets ud
sagn. Jørgen Teik Hansens billede 
uden titel er en dejlig glad oplevelse af 
farverne gul, blå og rød. Sven Dals- 
gaards billedserie, der består af 8 bille
der i akryl og bladguld med titlen »22 
karat«, er en overraskende sammen

sætning af billedelementerne. Dals
gaard anvender en blanding af natura- 
iistiske elementer med geometriske 
symboler og skrifttegn, altid gådefulde 
og fyldt med humor.

Billederne og keramikken fra Sta
tens Kunstfond er fordelt således at bil
lederne er ophængt på sydgangen og 
keramikken opstillet i lysnicherne i 
krypten.

Statens Kunstfond har deponeret ke
ramiske arbejder af følgende kunst
håndværkere: Sten Lykke Madsen, 
Kim Holm, Niels H.Lauesen, Richard 
Manz, Inger Thing og Gutte Eriksen 
samt 9 raderinger af Poul Skov Søren
sen. Hans billeder er tydeligvis inspire
ret af Palle Nielsens grafik. Hans huse, 
skibe og landskaber kan i nogle tilfælde 
opleves som en form for forfaldsæste
tik, men også som en slags portrætter af 
en følsom og nænsom karakter

Desuden har vi i april haft Gymna
siernes Vandreudstillling med værker 
af kunstnerne Didder Geisler og Lars 
Høeg.

Miljøudvalget består af 6 lærere 
valgt af pædagogisk udvalg, samt en 
elevrepræsentant. Til udvalget er knyt
tet en inspektor fra administrationen og 
pedel Gunner Thomsen. Derudover er 
der knyttet to konsulenter til skolen 
nemlig kunstneren Tonning Rasmus
sen og arkitekt Knud Harild.

På udvalgets vegne
Hanne Vensild
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Pædagogisk Råd
På Bornholms Amtsgymnasium har vi 
en samarbejdsaftale mellem rektor og 
lærerkollegiet, der betyder, at Pædago
gisk råd har medindflydelse på en ræk
ke pædagogiske og administrative sa
ger.

Samarbejdsaftalen indebærer, at 
Pædagogisk råd skal høres om bl. a. un
dervisningstilbud, 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 de konkrete sagsområ
der, der er beskrevet i en række kom
missorier, som ligeledes indgår i samar
bejdsaftalen. Disse stående udvalg er 
administrationsudvalget, eksternt ud
valg, miljøudvalg, udvalg for pædago

gisk udvikling, udvalg for introduktion 
og fællestimer, legatudvalg samt års
skriftudvalg.

Desuden har skolen et fællesudvalg 
bestående af rektor, elevrepræsentan
ter, pædagogisk råds formand og pedel
len, som tager sig af samarbejde og fæl
lesarrangementer mellem skolens an
satte og skolens brugere.

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 på skolen, herunder 
efteruddannelse, økonomi, anlægs- og 
vedligeholdelsesproj ekter.

Pædagogisk råd
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Introugen
Den første uge af skoleåret kører ikke 
efter det normale skema for l.g og 
l.HF.

Ca. halvdelen af tiden har man de 
skemalagte timer, men resten af tiden 
laver man forskellige andre aktiviteter, 
med det formål at lære hinanden og 
skolen at kende. Her følger et resume 
af sidste introuges aktiviteter.

Mandag mødte de glade og forvent
ningsfulde nye elever i festsalen. Efter 
velkomsten skulle klasserne sammen 
med en lærer og en »gammel« elev ud 
til et lokale for at få skema, bøger osv. 
På vej ud til lokalet blev de nye budt 
velkommen af de gamle med den mun
tre og kærlige hilsen »Putte!!«. Heref
ter var første dags projekt at lære hin
andens navne, binde bøger ind og drik
ke sodavand.

De følgende dage begyndte med et 
morgenmøde i salen, hvor der var mor
gensang og orientering om dagens pro
gram, samt alle de forskellige aktivite
ter, foreninger og grupperinger som 
findes pâ B.A.G. - der var mange infor
mationer at holde styr på. Der var nor
mal undervisning det halve af dagene, 
og om eftermiddagene var der tre mo
duler som alle nåede igennem:

Folkedans: Selv de stærkeste skepti
kere måtte indrømme at det var endog 
overordentligt sjovt. 3-4 danse blev 
indstuderet, så de kunne opføres ved 
fredagens fest.

Musik: Her blev et større korværk 
indstuderet med henblik på samlet op
førelse ved fredagens fest. Det er utro
ligt hvad man kan lære på et par timer!

Studievejledning: Orientering om stu
dieteknik, lektielæsning osv. Meget 
nyttigt at høre om fra starten.

Fagorienteringsløbet fandt sted ons
dag. Klasserne konkurrerede på sted
sans, viden og samarbejde under løs
ning af opgaver i 10 forskellige fag, som 
udgjorde posterne i løbet. Den vinden
de klasse blev hædret på torsdagens 
morgenmøde med et diplom, og kan 
beskues på den ærefulde plads i forhal
len.

Fredag lavede klasserne collager un
der temaet: »Skolestart«, hvor de sam
lede deres indtryk fra den forløbne uge. 
Til formålet brugtes bl.a. fotografier ta
get af klassen i løbet af ugen af klassens 
personlige fotograf: En frivillig »gam
mel« elev. Tak for jeres indsats! Resul
taterne blev meget flotte, og vidner om 
fantasi og kreativitet hos ihvertfald 
nogle i hver klasse.

Rosinen i introugens pølseende var 
»Nye elevers fest« fredag aften. Klas
serne spiste selvarrangeret mad i kryp
ten, og opførte de indstuderede danse 
og korværk. Derefter var der alminde
lig dans og samvær.

Klaus Kristiansen
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Bornholmske Studenter fra og med 
1818
Efter få års virke har projektet nu 

samlet en vis erfaring. Så usandsynligt 
det end lyder, er der enkelte gamle stu
denter, der af en eller anden grund ikke 
er meget for at reagere på vores hen
vendelse, men stort set møder vi inter
esse og forståelse. I de første år efter 
studentereksamen skal en række ud
fordringer tackles, fremadrettet. Sko
len glider måske lidt i baggrunden, og 
kontakten til de gamle kammerater er 
nok nu mere bestemt af tilfældige aktu
elle uddannelses-/studiekonstellationer. 
Men engagementet i de intense gymna
sieår vender tilbage! I hvert fald viser 
det sig almindeligt, at de runde dage, 
jubilæerne, får mange til at tænke tilba
ge på fællesskabet i gymnasiet/skoleti- 
den.

Forarbejdet til studenterprojektet 
blev gjort forlængst. Når vi tør tale om 
bornholmske studenter helt tilbage fra 
1818, er det ikke tomme ord. Faktisk 
ligger der i trykt form en fortegnelse 
over afgangseleverne så langt tilbage 
fra, redigeret og udsendt 1901 af sko
lens daværende rektor Christian Grøn- 
bech Koefoed. Efter hans død overtog 
hans søn Marcus Conrad Koefoed rek
torstillingen, og det var naturligt for 
ham også at videreføre faderens opteg
nelser. Efter M.C. Koefoeds død enga
gerede adjunkt/lektor Arne Larsen sig i 
opgaven. Hans notater slutter ca. 1954. 
Tid og kræfter havde ikke levnet ham 
mulighed for jævnsides med lærerger
ningen at gennemarbejde optegnelser
ne frem til færdig form, - og der var 
ingen direkte arvtager til opgaven. Det 
meget omfattende materiale overgik 
efter hans død til Bornholms Lokalhi

storiske Arkiv, og det kunne befrygtes, 
at de håndskrevne stikordsnotater suc
cessivt ville miste deres værdi og måske 
gå tabt. Arkivets leder, daværende 
overbibliotekar H.C. Larsen havde øje 
for denne trussel og for materialets be
tydning, og det er egentlig på hans for
anledning, at projektet »Bornholmske 
Studenter fra og med 1818« kom i gang. 
Først med sigte på at »redde« Arne 
Larsens efterladte notater, dernæst for 
at søge arbejdet videreført, ved at gå til 
kilderne, hver enkelt student, om hjælp 
til at korrigere, supplere og ajourføre 
»det gamle« og at opbygge materialet 
også for senere årgange.

Efter gennemgang og revision blev 
»det gamle« materiale overført til dis
kette og udskrift stillet til skolens og 
lokalarkivets disposition, til daglig 
brug, men ikke i forretningsmæssige 
øjemed.

Optegnelserne er så videreført dels 
med fortsat ajourføring af det hidtidige, 
dels for efterfølgende årgange helt »fra 
grunden«, og der er vi jo aldeles afhæn
gige af dialogen med de gamle studen
ter.

Af praktiske grunde er vi hidtil gået 
frem til og med hvert års 25 års jubi
larer. Det har vist sig, at dette tidspunkt 
i tilværelsen meget godt svarer til, at 
der for flertallets vedkommende er 
kommet mere ro over dagligdagen; tur
bulensen er ikke mere så udtalt, og det 
gælder både beskæftigelse og personli
ge forhold. Fx kan vi i forbindelse med 
25 års jubilæet arbejde fint sammen 
med nogle fra årgangen, når vi søger 
adresser, en ofte kompliceret opgave, 
og at denne opgave ikke bliver nemme- 
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re med tiden, kan belyses ved eksemp
ler på tal for de hastigt voksende stu
denterårgange. 1900 og 1901: hhv. 12 
og 5; 1929 og 1930: hhv. 16 og 14; 1970 
og 1971: hhv. 93 og 95. Derefter sker en 
successiv forøgelse op til mere end 200 
studenter i årgang 1995. Antallet af 
studenter 1900 - 1970 fra Rønne Stats
skole er 1619; heraf er pt. 530 enten 
afgået ved døden eller (indtil videre) 
uden for vore kendte adresser.

Vi samler og bevarer de oplysninger, 
vi modtager fra de gamle studenter, Og 
vi optager i forkortet, skematisk form 
de basale data på diskette. Udskrift 
heraf forefindes på skolen og i lokalhi
storisk arkiv, successivt korrigeret og 
suppleret.

Projektet har modtaget økonomisk 
støtte fra Sparekassen Bornholms 
Fond.

Vi håber på alles medvirken til at det 
historiske materiale om studenterne fra 
Rønne Statsskole/Bornholms Amts
gymnasium kan blive så fuldstændigt og 
så korrekt, som det er muligt.

F.O.

-»Vi« er pt. Poul E. Espersen, Jens Wichmann 
Hansen, Fritz Olsen og Tønnes Wichmann.
Vi er private og selvbestaltede: vi mener, at op
gaven er for god til at »gå i sig selv«, men indser, 
at vor egen projekthorisont er tidsmæssigt be- 
grænset. Om fremtiden for opgavens løsning vil 

gge på skolen, i en skole- /elevforening, i en 
videreført gruppe under lokalarkivet, eller...; vi 
ved det ikke. Ej heller tør vi gætte på, hvem der 
evt. vil gøre det tilsvarende arbejde omhandlen
de skolens HFer.
Vi har haft henvendelser fra realister fra stats
skolen; også for dem må vi henvise til eventuelle 
andre veje; her gælder jo i øvrigt, at realafdelin
gen i modsætning til gymnasiet og HF stort set 
var »lokal«, svarende til en række andre realaf
delinger på Bornholm.
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Blokdage
Som noget nyt, besluttede vi på 
B.A.G. at indføre blokdage fra og med 
skoleåret 1995/96. Blokdagene går ud 
på, at man den første onsdag i hver må
ned erstatter sit normale skema med 8 
sammenhængende timer i et fag. Hvil
ket fag man har, afhænger så af ens 
normale skema. Blokdagene var hoved
sageligt ment som en måde at få brudt 
den traditionelle undervisningsform op 
og undervise alternativt. Blokdagen er i 
sin udformning ideel til udflugter og 
ekskursioner, eller til at arbejde med 
emner på en anderledes måde end til 
hverdag. Ydermere kan blokddagen 
bruges tværfagligt hvis to eller flere læ
rere kan finde ud af at gå sammen om 
nogle emner.

Desværre må det nok siges, at blok
dagen har været en tvivlsom succes her 
i dens første leveår på denne skole. Ik
ke alle lærere har haft lige nemt ved at 
omstille sig og omlægge den sædvan
lige undervisningsprocedure, og enkel
te har taget blokdagen som var den otte 
adskilte timer og ikke et samlet forløb. 
Dette er trist, da det ikke er hensigten 
med at lave en sådan blokdag. Det skal 
dog siges, at en del lærere har fundet ud 
af at bruge blokdagen til ekskursioner 
eller gennemgang af sammenhængen
de stof på en måde, som var lidt ander
ledes, end hvis det bare havde foregået 
som »normal« undervisning. I nogle til
fælde har to fag gået sammen og kon
strueret et tværfagligt undervisnings
forløb over to blokdage.

Andre fag, og det har tit være de 
mindre »praktiske« fag (i høj grad 
sprogfag) har delt blokdagen op, sådan 
at den i stedet for at bestå af otte sam
menhængende timer, bestod af to gan
ge fire timer.

Alle disse forskellige måder at takle 
blokdagens udformning på har lagt op 
til en diskussion lærerne imellem, om 
hvorvidt blokdagen skal fortsætte som 
hidtil, om den skal splittes op i to afde
linger, så man har to fag på en dag, eller 
om den skal ligges en fredag så det kun 
bliver 6 timer i stedet for 8.

Elevernes mening om sagen er me
get delt, og den afhænger i høj grad af 
hvilke lærere og hvilke fag de har haft 
på deres blokdage. Min holdning er, at 
dagen er for lang til nogen fag og at 
mange kører sur i det de sidste to timer. 
Men som sagt afhænger det meget af 
planlægningen fra lærernes side. Må
ske de skulle have mere tid til at omstil
le sig. Jeg tror det hjælper på det, når 
lærerne har kørt med ordningen i no
gen år og har fået vænnet sig til den lidt 
anderledes form for undervisning, som 
er nødvendig for at få et godt udbytte. 
Alt i alt tror jeg mange elever (og lære
re) synes ideen er god, men at det må
ske ikke fungere helt godt endnu i prak
sis.

Ditte Nissen Lund, 
elevrådet.
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Udnyt din studievejleder og stem 
på en formand!
»Annika Bay gør skolen sej! « »Sid ikke på torvet og drik bajer, - men 
stem på Ditte Fromseier«

Skolen summede i starten af skoleåret 

af disse og mange andre slagord af skif
tende kvalitet. Der herskede amerikan
ske tilstande på gangene og de to kandi
dater til elevrådets formandsvalg var 
begge omgivet af deres egen fan- skare.

Elevrådet startede skoleåret med et 
brag af et formandsvalg. Samtlige af 
skolens elever og lærere havde en me
ning om »-hende den lille« eller »- hen
de den store« alias Ditte Ib og Annika 
2y der begge kæmpede en brav kamp 
om pladsen i front i elevrådet. Kampen 
endte med et flertal af stemmer til Dit
te, der som en konsekvens heraf bestri
der posten som rådets ansigt udadtil 
indtil september 96.

Derefter var turen kommet til sko
lens studievejledere. Elevrådet indled
te kampagnen:

»Udnyt din studievejleder!«..og nej 
dette er ikke ment rent fysisk, men på 
en mere åndeligt plan.

Mange af skolens elever benyttede 
sig ikke af studievejledningen og var ik
ke klar over de tilbud der blev givet. 
Elevrådet undersøgte elevernes ønsker 
til en fremtidig studievejledning og vi- 
deregav de dyrebare informationer til 
skolens studievejledere, der med glæde 
modtog dem og allerede nu bruger me
re tid på at opsøge de enkelte klasser.

Elevrådets aktiviteter i skrivende 
stund drejer sig om afholdelsen af en 
Pædagogisk konference ved navn: Sko

len, - en del af vores hverdag, konferen
cen skal afholdes i september 96 og skal 
have deltagelse af 100 interesserede 
elever, forældre og lærere.

Udover disse får konferencen også 
besøg af prominente gæster fra Under
visningsministeriet, Danske Gymasie- 
elevers Sammenslutning og eksperter 
på, det pædagogiske område.

Konferencen omfatter en temadag 
for samtlige elever på skolen samt en 
konferencedag. Begge dage vil inde
holde debatoplæg, gruppedebatter og 
diskussion på tværs af skolens gruppe
ringer.

Elevrådets glæder sig meget til af
holdelsen og håber at mange både in
denfor og udenfor skolens mure vil sæt
te kryds i kalenderen d. 13.-14. septem
ber 96.

Man kan sige om elevrådet i den for
gangne periode at de har været præget 
af heftig aktivitet samt et virkeligt godt 
sammenhold og kammeratskab. Såle
des er det blevet en fast tradition for 
elevrådet at samles til »opvarmning« 
før mange af skolens arrangementer, 
samt at afholde julefrokost, påskefro
kost, forårsfrokost o.s.v....

Vi håber på også at se mange nye ansig
ter i elevrådet efter sommerferien.

Elevrådet.
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Læsevejledning
I lighed med tidligere år vil det også i 

. år blive muligt at tilbyde ekstra læse- og 
stavevejledning på Bornholms Amts
gymnasium.

Alle l.g og l.HF elever gennemgår en 
klassebaseret læse- og stavetest i be
gyndelsen af skoleåret. Dette sker, for
di BAG i lighed med mange gymnasier 
i det øvrige land har et specielt tilbud 
om vejledning og støtte for eventuelle 
læse- og/eller stavesvage elever, der 
måtte ønske at få hjælp.

Testen er en blandet læse-, stave- og 
forståelsesprøve. Resultatet af den gen
nemgås med dansklæreren, og hvis det 
skønnes, at hjælp kan være nødvendig, 
opfordres eleven til en snak med læse

vejlederen - alt er baseret på frivillig
hed. Der kan så tilbydes støtte af for
skellig art og varighed, og læsevejlede
ren holder hele tiden elevens lærer un
derrettet om forløbet.

I skoleåret 95-96 har ca. en snes ele
ver modtaget forskellige former for 
støtte, og navnlig elever fra 1. HF har 
været talrigt repræsenteret. Endvidere 
har både 2. og 3.g elever valgt at ’hænge 
på’.

Undervisningen foregår i studievej
lederhuset og EDB indgår som et vig
tigt hjælpemiddel.

Hanne Bidstrup, læsevejleder.
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Skoleballet 1996
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Besøg ovrefra!
Den første maj besøgte undervisningsminister Ole Vig Jensen skolen. Han lunede 
godt op under den pædagogiske konference, som elevrådet planlægger at afholde til 
efteråret.
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Bomholms Tidende, d. 15.5.1996.

På billedet ses holdet bag de tre dokumentarfilm sammen med Peter Fritzen, Hanne Lov, en tekniker 
samt gymnasiets rektor Finn Pedersen. (Foto: Jens-Erik Larsen)

Kreativ kvalitet i eksamensopgaver
Af Flemming Kofoed

Som et noget usædvanligt 
tilbud kan de bornholm
ske tv-seere søndag aften 
få lejlighed til at se tre ek
samensopgaver, før de 
skal bedømmes af lærer 
og censor. Det er tre, kor
te dokumentarfilm udar
bejdet af eleverne på 
amtsgymnasiets film- og 
tv-hold.

Det er dog ikke det ene
ste nye udspil i den sag, 
for holdene har for første 
gang samarbejdet tæt 
med Båndværkstedet på 
TV 2/Bornholm , og det 
har ikke mindst givet en 
langt bedre redigerings
kvalitet.

Ifølge holdets lærer Pe
ter Fritzen og Hanne Lov 
fra båndværkstedet er det 
første gang i Danmark, at

der er afprøvet sådan et 
samarbejdsprojekt. Og på 
baggrund af de mange po
sitive erfaringer med det 
forventer de, at der vil bli
ve udviklet et mere for
maliseret samarbejde i 
fremtiden. Også kimen til 
deciderede ungdomsre
daktioner på de born
holmske medier ser de to 
parter lagt i forbindelse 
med samarbejdet.

10 minutters 
varighed
De tre film af ca. ti minut
ters varighed hver hand
ler henholdsvis om en 
eneboer i Knudsker, to 
udviklingshæmmede pi
ger fra Rønne samt et in
terview med en tidligere 
kommandørkaptajn om en 
kold krigs-hændelse på

Nexø havn i 1973. Valget 
af emner har gjort, at de 
tre hold af 3. gere for al
vor har måttet ud af »hu
set«, og Peter Fritzen er 
også imponeret over, at 
eleverne har taget sig 
mod til bl.a. at opsøge og 
interviewe nogle af perso
nerne. Det har også givet 
en udvikling og moden
hed, som ikke kunne fås 
på mange andre måder, 
konstaterer han.

Eleverne, deres lærer 
og Hanne Lov samt tekni
kere på båndværkstedet 
har mildt sagt knoklet og 
været kreative gennem 
det seneste halve år - nor
mal undervisningstid har 
bestemt ikke været det 
gennemgående tema. Men 
både Peter Fritzen og 
Hanne Lov udtrykker be
gejstring for samarbejdet,

som efter deres opfattelse 
har været berigende for 
alle parter.

Opgaverne uden for 
gymnasiet, elevernes op
hold på en tv-station og 
ikke mindst rådigheden 
over proffessionelt redige
ringsudstyr har givet ele
verne nogle helt andre op
levelser og muligheder 
end tidligere på gymna
siets film- og tv hold.

Mere kontant
Derfor vil deres eksa
mensopgaver også blive 
bedømt mere kontant end 
tidligere, konstater Peter 
Fritzen.

tv-seeme kan kan selv 
forsøge sig med 13-skala- 
en, hvis de kigger med på 
TV 2 Bornholm søndag af
ten.
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Det Åbne Gymnasium
I skoleåret 1995-96 tilbød vi endnu en 
gang kurser i Det Åbne Gymnasium, 
som er en af Bornholms Amtsgymnasi
ums udadvendte aktiviteter. De to kur
ser, der blev tilbudt, var i fagene geo
grafi og italiensk.

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 kursustilbud som Det Åbne 
Gymnasium i eget regi, hvorfor kurser
ne er arrangeret i samarbejde med Fol
keuniversitetet.

GEOGRAFI
Den stressede Jord.

Jordens klima før, nu og i fremtiden.
Der tales og skrives meget om menne
skelige aktiviteters mulige indflydelse 

på fremtidens klima. Med udgangs
punkt i mere end 4 milliarder års klima
historie blev der behandlet:
— Naturlige klimaændringer, årsager 

og virkninger.
— Hvilke menneskelige aktiviteter 

kan/vil føre til klimaændringer.
— Klimaændringers produktionsmæs

sige og økologiske konsekvenser.

Underviser: studielektor Jørgen 
Butzbach.

Vand og Jord som ressource.
Vand indgår i komplicerede kredsløb, 
hvor der ikke er tale om nydannelse af 
vand, men om genbrug. Vandet forure
nes i stigende grad, samtidig med at for
bruget stiger.

Jordbunden er under stadig større 
pres i takt med at opdyrkningen intensi
veres på grund af befolkningstilvæk
sten. Det har mange steder forårsaget

»Sådan !«
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Jorderosion med nedgang i produktio
nen som resultat.

Kan der skabes bæredygtige udnyt
telsesformer, som sikrer kommende 
generationers fødevareforsyning?

Underviser: lektor Peter Skovgaard 
Hansen.

Landbruget som naturforvalter.
Det moderne landbrugs produktions
metoder kritiseres for ikke at være bæ
redygtige. Hvilke alternativer findes der 
til den nuværende produktionsform? 
Kan dansk landbrug blive bæredygtigt?

Emner, der blev behandlet:
— Bæredygtig teknologi, eksemp- 

ler/muligheder.
— Eksempler på interesseforskelle i 

landbrugskredse vedrørende økolo
gisk produktion.

— Kan EUs landbrugspolitik fremme 
en bæredygtig udvikling?

— Hvordan har EUs landbrugsreform 
påvirket miljøet? Det bornholmske 
landbrugs fremtid.

Underviser: adjunkt Thor Lund Kure.

Internationaliseringens økonomiske 
og økologiske konsekvenser.
Den internationale økonomi står i mid
ten af 1990-erne ved en korsvej. Det 
stiller Danmarks deltagelse i den øko
nomiske internationalisering overfor 
både problemer og udfordringer.

Kan internationaliseringen f.eks. 
medvirke til løsning af de stadig mere 
påtrængende globale miljøproblemer?

Aftenen handlede om følgende emner: 
— Internationalt produkt.
— Internationalt marked.
— International produktion.
— International konkurrence.

Underviser: adjunkt Svend Aage 
Hansen.

»Licenziato! Via!«
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ITALIENSK

Italiensk er i dag et valgfag i gymnasiet 
og HF på linie med andre sprogfag som 
fransk, russisk, spansk og tysk. Italien er 
et land, som omtales mere og mere i 
medierne, og som stadig er et rejsemål 
for mange turister.

Hvad er Italien for et land? Hvori 
består dets særpræg? Hvad er det, der 
gør det så tiltrækkende?

Dette søgte kurset at give et svar på.
I løbet af de 4 forelæsninger blev der 

set på de sociale og kulturelle forhold i 
nutidens Italien i lyset af landets 1000- 
årige historie.
— Hvor stor er forskellen på det mo

derne, industrialiserede Nordita
lien og det fattige, traditionspræge
de Syditalien?

— Hvordan har mafiaen kunnet få så 
stor magt?

— Hvor katolske er italienerne i dag - 
og hvor stor er pavestatens indfly
delse?

— Hvordan er kønsrollemønsteret i 
Italien? - og uddannelsesforholde
ne?

— Hvad er karakteristisk for dagligda
gens liv i Italien? Hvordan bor ita
lienerne?

— Hvad spiser og drikker de?
— Hvilken rolle spiller Italien i inter

national sammenhæng?

Også emner som litteraturens, maler
kunstens, arkitekturens og operaens 
historie blev illustreret.

Underviser: lektor Finn Thomassen
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Udvidelse af de fysiske rammer
Bag har i årevis lidt under pladsman
gel, og der er ikke nogen tilbagegang i 
antallet af nye elever i sigte. Endvidere 
har mange af lokalerne været i brug 
siden de blev bygget uden den opdate
ring som nye undervisningsmetoder og 
-apparatur krævede.

I sidste skoleår blev naturviden
skabsafdelingen gjort færdig, og i dette 
skoleår fik vi ombygget de utidssvaren
de biologilokaler, samt indrettet 2 nye 
lokaler på anden sal. Som de mest for
fulgte i hvert fald lokalemæssigt blev 
l.HF’erne tildelt det første år i de dejli
ge, lyse rum oppe under taget.

Efter at kantinen i Krypten er blevet 
udvidet med pyramidesalen kan man 
næsten ikke tillade sig at bruge det 
navn om den mere. Der er nu lys og 
luft, og det er i endnu højere grad ble
vet et sted, elever og kursister sætter sig 
hen for at hygge eller arbejde gruppe
vis. I renovationsrunden fulgte derefter 
forhallen, som med udvidelser til både 
gaden og gården er blevet et mere bru
gervenligt opholdsrum. Det er møde
stedet når eleverne ankommer om 
morgenen, eller har pause i løbet af da
gen. 2.HF’eme og 3.g’eme har selvføl
gelig som i tidligere år »besat« borde
ne, men »territorierne« er større end 
de plejede at være, og nu kan man ofte 
komme helskindet igennem forhallen -

også i spisefrikvarteret!
Skolens datalokale, som de fleste af 

slagsen, var jo forældet fra et år efter 
det blev indrettet, men med en særbe
villing blev det muligt i februar at ind
købe nye, tidssvarende maskiner, som 
er blevet opstillet i lokalerne 17 og 19. 
Se iøvrigt artiklen om skolens datolo
kaler andetsteds i årsskriftet.

Endelig skal nævnes, at studievejled
ningen har fået en tiltrængt forbedring 
af arbejdsmiljøet, idet den forhenvæ
rende pedelbolig er blevet indrettet 
med 3 kontorer og et stort, moderne 
konference-lokale.

Kan vi forvente mere? Ja, i løbet af 
efteråret håber vi på at kunne indvie de 
nye musiklokaliteter bygget inde i 
Hintzes gård. Arkitekten har gjort sig 
umage med at få nybygningerne til at 
fremstå i harmoni med de eksisterende, 
og musiklærerne har sørget for i så høj 
grad som muligt at få indarbejdet egen
skaber, der giver et godt musiklokale. 
...og når de gamle musiklokaler frigives, 
kan drama og film & TV efterhånden få 
deres egne faglokaler også.

Jo, der sker meget med de fysiske ram
mer i disse år!

Asbjørn Damhus
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Det nye trappehus i forbindelse med udvidelsen på 2.sal i skolens vestfløj

Det lyse fælleslokale på 2.sal
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1. hf emes nye klasselokaler på 2.sal
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De hvide kitlers parade i det nye biologilaboratorium

Koncentration i det renoverede biologifaglokale
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Naturfag kan have sine forståelsesproblemer

Det renoverede naturfagslokale
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Skolens indgang mod Søborgstræde med den udvidede forhal i baggrunden

Kryptens udvidelse med pyramidesalen
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Det nye fittnessrum

Den tidligere pedelbolig er nu indrettet med konferencerum og studievejlederkontorer
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Et kik ind i et af de tre velindrettede studievejlederkontorer

Det nye konferencerum
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BAG’S nye EDB-lokaler

For 6 år siden modtog skolen 250.000 
kr. til at indrette nyt edb-lokale for. 
Man anskaffede dengang 18 IBM PS 
20-maskiner. Det var XT-maskiner: 
640 Kb RAM og 20 Mb harddisk. Disse 
har siden fungeret som skolens datatil
bud til eleverne.

Derfor er det en længe næret drøm, 
der her i begyndelse af 1996 gik i opfyl
delse. En ny bevilling - denne gang på 
400.000 kr. - har sat os i stand til virke
ligt at komme ikke bare med, men Uge- 
frem at komme på forkant med den ri
vende teknologiske udvikling - i den 
udstrækning det nu er muligt.

Eleverne råder nu over 24 pentium 
og 4 486 DX/4 maskiner forbundet i et 
virkeligt fremtidssikkert netværk: Spe

cialbygget AT&T-server, 100 Mb UTP 
kabling med 2 hurtige og effektive la
serprintere tilkoblet.

Inden for 1 -1 '/2 måned bliver skolen 
så koblet på det såkaldte sektomet med 
egen router. Det betyder i praksis, at 
alle elevmaskinerne permanent vil væ
re koblet til intemettet med alle de 
kommunikations- og informationsmu
ligheder, det indebærer.

Samtlige elever og lærere er oprettet 
som separate brugere med egne hjem- 
mebiblioteker, som kun de har adgang 
til. Hertil en række åbne, fælles biblio
teker, hvor man kan lægge data, som 
man arbejder på i fællesskab i større 
eller mindre grupper.
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De nye datafaciliteter er placeret i 
lokalerne 17 og 19; dvs. centralt i den 
nye mellemfløj fra 1979. En meget bed
re placering end tidligere - næsten sym
bolsk kan man sige, for i kraft af den 
almindelige udvikling og vores nu tids
svarende udstyr, så har edb-anvendel- 
sen i forbindelse med den daglige un
dervisning en stadig mere central posi
tion.

De bedste af de gamle maskiner er 
stillet op i to små lokalnet i forrummet 
til 17 og i foyeren ved de nye klasselo
kaler på anden sal. De vil en tid endnu 
kunne fungere udmærket som »skrive
stuer« og udprintningssteder for elever, 

der stadigt bruger de gamle, dosbasere
de tekstbehandlere.

Kort sagt: en væsentlig men også 
hårdt tiltrængt modernisering og forny
else. Skulle der hertil knyttes fremtids- 
forhåbninger, så skulle det være, at 
budgettet fremover rummede en fast 
konto til løbende vedligeholdelse og 
opdatering af nyerhvervelsen. Det vil 
både indebære en mere økonomisk til
rettelæggelse af anskaffelser og juste
ringer og en bedre faglig og pædagogisk 
betjening af vores mange elever.

Ni&Je
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Meget dejlig ø og
Dengang, da 5 AFS’er ankom til Dan

mark, var deres første spørgsmål: 
»Hvad er Bornholm?«. Selv om deres 
svar var »Den er en meget dejlig ø med 
mange klipper«, kunne de ikke vise, 
hvor den ligger på kortet.

I løbet af året har vi har vi haft mange 
både gode og dårlige oplevelser, og har 
set mange nye ting. Hvis man siger nog
le ord og beder os om at beskrive dem: 
• Skolebal: kønne piger.
• Madpakke: må man ikke glemme.
• Skolefest: Hvor skal vi sove i nat?
• Skovturen: Hvad er det? Jeg kan ik

ke huske det. (fuld)

kønne piger
» Studierejser: Hvorfor kun én gang?
• Pigerne: smukkest i hele verden
• Putte: sød putte er død putte
• Timerne: Hold kæft, du snorker
• Blokdag: Nå, for Søren! ! !
• Mandagsmøde: Hvor var det hygge

ligt at synge.

Vi har lært mange ting om Danmark, 
danskere og det dansk uddannelsessy
stem, men vi har også lært, at på nogle 
områder er vores hjemland det bedste.

We’ll be back
Josh, Lauren, Gabor, Tiago and Erol
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1995/96 med musik
14.-18. august:
Intro-ugen var rammen for et større mu
sikalsk værk, hvor alle nye elever endte 
med at deltage på en gang. Værket op
førtes om aftenen til Nye elevers Fest.

I . september:
Elevorkestre spillede til den traditio
nelle skoleskovtur i Kyllingemoren.

21 .-26.september:
2 .og 3.musseré var på Hamburg-tur.

6. og 8. december:
Til årets to julekoncerter optrådte sko
lens Torsdagskor, diverse klasser, min- 
dre grupper, BAG’s Barok Band og Sa
xofonsekstetten og Saxofonkvartetten.

Den anden koncert blev selvfølgelig 
sluttet af med årets store julefest, hvor 
Diva og »Leif er et Svin« spillede.

var adskillige musikalske indslag, både 
af BAG’s Barok Band, skolens læreror
kester, Saxofonkvartetten og Torsdags
koret + 3.mus.

7. februar:
De kommende elever og forældre blev 
underholdt af Sekstetten på Gymnasiets 
Orienteringsmøde.

24. februar:
Til årets skolebal spillede »Baltic Jazz
band« afbrudt af Lancier. Lige efter 
middagen spillede øens største og bed
ste (og eneste) bigband »Swingborn«.

24. og 26. april
afholdt vi de traditionelle forårskoncer
ter. Efter anden koncert spillede »Se 
Hunden« og »Kennie’s Venner« op til 
fest.

22. december:
Atter i år holdt vi 
juleafslutning i Set. 
Nicuolai Kirke. 
Også forældrene 
var indbudt. Der

22. juni:
Translokation 
med bl. a. skolens 
lærerorkester.

Margrit Skott.

Den 24. og 26. april spillede »Se hunden« op til fest
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BAGs musikensembler
IVlusikensembler er nøglen til samar
bejde og teamwork mellem mange ele
ver her i gymnasiet. Disse ensembler er 
varierede og arbejder på forskellige 
måder. I år har eleverne haft mulighe
der ved frivillig musikundervisning at 
deltage i torsdagskoret og baroken
semblet, såvel som i mindre instrumen
tale og vokale ensembler såsom Sax
ofongruppen og Sekstetten. Disse 
ensembler har været flittige deltagere i 
øens aktive musikliv og har haft mange 
små og store aktiviteter i løbet af 
året....fra koncerter i samarbejde med 
professionelle musikere og optræden i 
radio og tv-udsendelser til hyggelig op
træden på plejehjem, seniorskoler osv.

Det har været mig en stor glæde som 
musiklærer at arbejde med nogle af dis
se ensembler i år. Især i de mindre en
sembler har vi arbejdet med vægt på 
individuel ansvar og indsats. Læreren 
er som regel tilstede som »coach«, men 
ofte må musikerne selv bestemme tem
po, dynamik, stil osv. De må selv eva
luere og bestemme, hvilke områder 
man skal arbejde med. Som gruppe, må 
der arbejdes på mange forskellige pro
blemer ..hvordan man kan hjælpe an

dre med musikalske problemer og 
hvornår man kan finde tid til at arbejde 
sammen. Ofte må der løses personlige 
konflikter, og hvis ensemblet vil overle
ve, udvikler det dets eget levende væ
sen med udvidede aktiviteter og ansvar 
til selv at finde ny musik og steder at 
spille og synge. Der er også vigtigt og 
fornøjeligt at samarbejde med andre 
frivillig aktiviteter såsom drama, idræt 
og billedkunst.

Nyere pædagogiske ideer med blok
dage og mere fleksibilitet i skemalæg
ning er interessante til musikundervis
ning, og lærere og elever kan få et me
ningsfyldt arbejde ved at tænke mere 
komprehensivt. Det er vigtigt at kunne 
se samtidigt på en Scarlatti koncerto og 
Europas samfundshistorie i Barokken. 
Eleven kan læse om raceproblemer i 
USA’s sydstater, men at synge de sortes 
musik hører også med til billedet. Sko
lens musikensembler kan derfor med
virke til at udvikle elevens bevidsthed 
om nødvendigheden af kritisk tænk
ning og improvisation på mange områ
der.

Hattie Andersen



42

Lysistrate i Sarajevo

LYSISTRATE

BAG - Stage - Theater (holdet i fritidsdrama) spillede i februar Lysistrate i Sarajevo, 
den gamle græske komedie om kvindernes sammenhold i protest mod krigen - tilsat 
allusioner om vor aktuelle virkelighed.

Alice Østerbøg
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Nyt fag: Dramatik.
1 1995 indførtes et nyt valgfag på sko
len med karakterer og eksamen og alt 
hvad et fag behøver. Fantasi, indføling, 
bevidsthed og selvstændighed er nøgle
ordene. og det deraf kommende behov 
for viden-

Årets første sceneopførelse var efter 
klassens valg en improviseret version af 
Askepot: POTASKE -Sidste projekt 
bliver klassiske dialoger - spillet grup
pevis - lige før eksamen.

Alice Østerbøg

Foto: Preben Pathuel, Bornholms Tidende
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Samarbejdsprojekt med 
Grækenland og Frankrig
I februar deltog jeg i et EU-seminar i 
Grækenland sammen med kolleger fra 
andre EU-lande. Formålet med semi
naret var at skabe kontakter med hen
blik på at etablere et skolepartnerskab.

Ved et skolepartnerskab forstås et 
samarbejde mellem skoler i mindst 3 
forskellige EU-lande om et bestemt 
emne. EU bevilger penge til etablerin
gen af dette samarbejde, inklusiv lærer
besøg på partnerskabsskolerne.

I Grækenland mødte jeg kolleger fra 
Aegion på Nordpelepones og Nîmes i 
Sydfrankrig, der som Alice Østerbøg og 
jeg selv er interesserede i at samarbejde 
om dramaopførelse i skoleregi, altså 
skolekomedie, samt dramalæsning - 
også af klassiske græske dramaer.

Jeg har derfor indsendt en ansøgning 
til ICU (Informationscenter for Ud

veksling) om støtte til dette projekt. 
Der er god grund til at tro, at ansøgnin
gen vil blive godkendt.

Hvis dette sker, vil vi i skoleåret 1996 
- 97 indlede et samarbejde med de to 
nævnte skoler. Vi vil koordinere valget 
af næste års skolekomedie, vi vil følge 
processen hos hinanden og se og eva
luere de endelige resultater, eleverne 
vil kunne sammenligne arbejdsbetin
gelser, dramapædagogik og spillestil. 
Vi vil desuden koordinere læsningen af 
klassiske græske dramaer, m.h.t. meto
dik og fortolkning. I en senere fase vil vi 
forsøge at etablere en fælles dramaop
førelse.

Finn Thomassen

Det danske indslag sidste aften i Grækenland
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»De internationale« i Irland.

Inden overværelsen af retssag i Four Courts

I november 1995, foretog 2d som årets 
første 2.g-klasse deres studietur, ledsa
get af Fjällrävs-Morten og spionjakke- 
Kirsten. Målet var Dublin. Til forskel 
fra almindelige studieture havde vi som 
den internationale klasse mulighed for, 
at tilbringe hele 14 dage i Irland.

Efter mange hårde timer ankom vi i 
højt humør til Dublin Airport. I nattens 
mulm og mørke blev vi afhentet af dem, 
der nu skulle udgøre vores homestay- 
familier de næste 10 dage. Formålet 
med denne form for indkvartering var, 
at vi fik mulighed for at opleve den ir
ske hverdag på nært hold. Da den me
get omtalte skilsmissedebat i denne pe
riode var på sit højeste fik vi, på bag

grund af vores familier, chancen for at 
opleve forskellige holdninger til dette 
spørgsmål. Netop i denne debat kom 
forskellene mellem Danmark og det re
ligiøse Irland til udtryk.

Som regel mødtes vi tidligt om mor
genen og tog derefter rundt og besøgte 
diverse kirker, museer og skoler - næv
neværdig er det enorme, protestantiske 
universitet Trinity College. Meget af 
vores tid gik desuden med at besøge 
forskellige irske skoler og fortælle om 
Danmark og især Bornholm. Sjovest 
var det, da de helt små klasser besøgtes 
og de her fik mulighed for for eksempel 
at spørge os, om vi havde dyr i Dan- 
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mark! Til slut spillede skolens band op 
til dans, og vi blev budt på te og kage.

Sammen med en irsk klasse tog vi på 
en heldags bustur til byen Belfast i 
Nordirland. Busturen og dennes læng
de var dog en mere blandet fornøjelse. 
En bedre del af oplevelsen var en gui
ded tur i taxa rundt i Belfast, hvor vi fik 
mulighed for at opleve Nordirland på 
en helt ny måde.

En anden stor oplevelse var natur
området Glendalough, som efter man
ge dages storbyliv var »helse« for sjæ
len. Her genfandt Morten Serritzlev si
ne rødder...

Størstedelen af vores tid i Dublin be
fandt vi os i området Temple Bar, hvor 
vi tilbragte mange sene nattetimer. An
tallet af pubber og barer var utælleligt, 

og de udgjorde et fantastisk natteliv. In
gen tur til Dublin uden mange pints of 
Guinness...

Som alle (næsten) ved kører man i 
Irland i venstre side af vejen, hvilket 
nær betød, at vi kom en person mindre 
hjem til Bornholm. Her tales der ikke 
om uagtsomhed fra elevernes side, men 
Kirsten Sonnes tilsyneladende forvir
ring. Takket være Mortens faste greb i 
kraven, undgik hun smagen af en irsk 
dobbeltdækker.

Vores tur til Irland gav os i det hele 
taget mange gode oplevelser og det var 
med vemod og gråd i stemmen at vi 
vinkede farvel til dagene i selskab med 
den irske folkeånd.

2d.

Irlænderne laver noget udmærket sort øl
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VENIMUS VIDIMUS MADUIMUS
- eller 24 druknede mus på Forum Romanum

Hadrians Villa ved Tivoli - Det er faktisk ikke kedeligt at se på græske statuer!

Rom blev ikke bygget på én dag. Den 
blev heller ikke set på én dag, men på 
fem. Det er alt for lidt, når man også 
skal nå (som 2b) at sidde på Den span
ske Trappe eller (som lærerne) at drik
ke espresso og Sambuca samt smage det 
italienske køkken.

Man bliver træt i fødderne af at vade 
rundt i Rom - også selvom de klassiske 
seværdigheder ligger tæt: Trajans Mar
ked, Forum Romanum, Colosseum, 
Pantheon. Heldigvis har Rom masser af 
busser og en velfungerende metro. Så 
når vi havde gået lidt rundt om formid
dagen, tog vi tog og/eller bus uden for 

byen til steder, hvor luften var friskere 
og mængden af turister - herunder 
danske gymnasieelever - lidt mindre.

De udenbys seværdigheder var Ostia 
Antica, Roms gamle havneby, som blev 
forladt, da floden, Tiberen, ændrede sit 
løb. Og Hadrians Villa i bjergene 40 
km. øst for Rom, hvor kejseren byggede 
sit enorme landsted, og hvor han kunne 
slappe af efter lange rejser og opsliden
de krige.

Mens lærerne gik og hyggede sig (og 
fotograferede), måtte de stakkels elever 
løse opgaver om mærkelige bygnings
værker. Hvad er f.eks. en kryptoporti- 
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cus? Og hvordan er et badeanlæg op
bygget? Hvorfor dog alle de søjler? Og 
mærkelige latinske indskrifter?

Hvis man ikke har været på Forum 
Romanum, har man ikke været i Rom - 
det er ikke et citat af en romersk forfat
ter. Vi må have glemt at ofre til de ro
merske guder, for vores dag på Forum 
Romanum druknede i regn. Den løb i 
små floder ned ad Sacra Via (den helli
ge processionsgade), og da ingen af rui
nerne har tag, blev vi alle gennemblød
te. Selv ikke Ebbes cowboyhat kunne 
modstå gudernes vrede. Og vi andre 
havde kun 4 paraplyer til deling.

Rom er fuld af kirker, og de stakkels 
elever blev slæbt rundt til en del af slag
sen. Især blev vi imponeret af San Cle
mente med hele 3 kirker oven på hinan
den og nederst - ca. 12-15 m under jor
den - rester af romerske huse. Også Pe- 
terskirken betog os alene på grund af 
sin størrelse - der er hele 130 m fra 
gulvet til kuplens loft.

Oven på disse strabadser sov vi bedre 
på hjemturen end på udturen. Og da vi 
kom hjem, sov vi i flere dage efter. Har 
vi så lært noget?...

Staklerne fra 2b
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2a i Rom/Firenze 1995
På grund af en redaktionel fejltagelse 
blev denne rejseberetning ikke bragt i 
sidste års udgave af Bornholms Amts
gymnasiums årsskrift - redaktøren be
klager overfor den nuværende 3a!

I Ugen før påske havde chaufførerne 
Asger og Aslau æren af at køre 2.a, 2.u 
og 2.x fra Danmark til Firenze, 27 timer 
i træk, videre til Rom og hele turen 
tilbage igen.- Kedelige kunne man be
stemt ikke anklage dem for at være....

Lad os begynde med slutningen: Tak 
til alle dem, der har gjort det muligt at 
gennemføre denne tur! Nu kan vi med 
stolthed sige, at selvfølgelig har vi væ
ret i Peterskirken - uden at lyve!

Hvis vi skal finde en negativ side ved 
turen, må det blive sygdom, ikke kun 

»dagen-derpå-sygdomme«, men også 
rigtige sygdomme, som krævede læge
besøg og penicillin. Op mod halvdelen 
af 75 mennesker måtte ligge en dag el
ler to.

Firenze - byen uden grænser!
Dømt til at gå rundt i tre timer før vi 
kunne få vores værelser, måtte vi und
være det bad, vi havde håbet på, men vi 
var spændte og marcherede sammen 
med Svend Åge og Asbjørn ud i den 
flotte, men tæt befolkede by....»host, 
host«, føj for en bil-os.

Trætte traskede vi afsted op og ned 
ad de smalle, tæt parkerede gader til la 
Catedral de Santa Maria, Guldmager
nes Bro, Piazzale Michelangelo m.m.... 
italienerne piftede, markederne og bu-

Palatinerhøjen
Palmen, solen og klassen - et godt billede
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tikkerne bugnede i den grad med varer, 
at nogle blev helt vilde og glemte at 
følge med troppen. Resultat: 5 blev 
væk, allerede den første dag.

Frihed til at gøre, hvad man havde 
lyst til! Der var ingen grænser for, hvad 
man kunne foretage sig om afte- 
nen/natten: Drikke »Spumante« på bar, 
skeje ud på diskotekerne eller hygge sig 
på hotellet - hvad der viste sig ikke at 
være muligt p.g.a. en ekstrem emsig re
ceptionist.

Sommer og sol, hvorfor havde vi 
glemt vores shorts?

Landskabet omkring Firenze var 
utroligt. De små huse omgivet af oli
ven- og vinplanter - idyllisk og kuperet 
landskab. Middelalderbyerne Monte- 
reggioni, San Gimignano og Siena fik vi 
besøgt på bare een dag, igen takket væ
re Asger og Aslaus komfortable bus, 
som nåede kogepunktet, da solen hav
de bagt på den en hel dag, men skønt 
var det.

Italiensk is »gelato« var guf, og det 
var bestemt ikke svært at finde, at nyde 
en is, mens vi gik på markedet med tøj, 
tasker, bælter, souvenirs m.m. og solen, 
der bagte, var simpelthen skønt. Selv i 
Fiesole (etruskerby) på en af højene 
ved Firenze, blev der brugt lire, da vi 
tilbragte en time i amfiteatret.

Vi var utrolig heldige med vejret - 
ligge i græsset og slikke sol, gå på mar
kedet og prutte om prisen. Hvorfor 
skulle vi allerede afsted, nu når vi havde 
lært byen at kende?

Vi besteg bussen igen -

Next stop Rom!!
Rom nåede vi om onsdagen efter en 

4-timers bustur. Første møde med dens 
indbyggere fik vi på parkeringspladsen, 
da vi lige var blevet sat af bussen. En 
italiensk »mama« med et vildt udtryk i 
øjnene gav sig helt åbenlyst til at rode i 

vores soveposer. Første møde med lo
kalbefolkningen, hvad kunne vi nu ikke 
vente os...

Da vi endelig nåede vores hotel, fik 
vi næste overraskelse: Hotellet havde 
ikke noget vand, og ville sikkert heller 
ikke få det, før vi var rejst!! - suk! Nå, 
men aftensmaden ventede og bagefter 
drog vi videre til Den spanske Trappe. 
En oplevelse, som satte humøret ad
skillige grader i vejret.

Næste dag trak vi igen i shortsene og 
gjorde os klar til en hel dag med by- og 
seværdighedsvandring. Selvom vi efter
hånden var vant til italienernes underli
ge blikke ved synet af »de skøre skandi- 
naviere« i shorts på denne tid af året, så 
var det godt nok svært at tro, at de selv 
kunne holde ud at gå med vanter og 
rulamsfrakker. Men selvfølgelig, 24°C i 
skyggen er jo også kun »svagt forår« for 
dem. Colosseum, San Clemente og 
Forum Romanum var alle storslåede 
oplevelser, og i palmernes skygge på 
Palatinerhøjen dasede vi mens solen 
forvandlede vores danske bleghvide an
sigter til svagt rødmossede charterkin
der. Sidste dag gik med at pakke og 
vade gennem Roms gader med den ef
terhånden godt brankede »stork« 
(Svend Aage) i spidsen. Trods hans hid
sige tempo lykkedes det os dog at nå 
Peterskirken før vi kollapsede af ud
mattelse. Og hvilken kirke! Flot var 
den og ikke en eneste af os kan vist sige 
sig fri fra at være bare en anelse impo
neret over den.

Rom var en fed by, og det var med et 
vist vemod, at vi fredag eftermiddag 
sagde farvel og steg ombord i bussen 
med endestation København og senere 
Bornholm.
Tak til både Asbjørn og »Storken« for en 
fed tur med et minimalt fagligt indhold!

2.a
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2c’s Firenze-tour 1996!!!

Glade og forventningsfulde befandt vi 

os d. 21/3-96 nede ved »Bomholmstra
fikken« for sammen med de skøre z-æt- 
tere at drage ud og tilfredsstille vores 
store nysgerrighed. Sammen skulle vi 
drage mange kilometer, helt ned til by
en vi alle havde hørt så frygteligt meget 
om (hvis vi ellers hørte efter i timerne) 
- nemlig Firenze.

Med opmuntring fra vores yderst 
»villige« og venlige chauffører, interne 
platheder samt lærer Asbjørns »katte
jammer«, lykkedes det os - selv med 
sure tæer og pladsmangel - at holde hu
møret højt under hele den lange bustur. 
Trods busturens »gyngende« stemning 
var vi alle glade og forventningsfulde, 
da vi efter mange timers kørsel nåede 
frem, til det sted, der skulle huse os de 
kommende 5 dage - hotel »Picadilly«. 
En ældre quinde samt hendes højtel
skede kæledyr af en snavset puddel (en 
ægte, italiensk tæppepisser) modtog os 
i receptionen. (Allerede på daværende 

tidspunkt så dette ældre dame-menne- 
ske ikke videre begejstret ud ved synet 
af os, men kun guderne vidste, at hun 
ville få det meget værre i løbet af de 
kommende 5 dage!!!)

Da vi var blevet indkvarteret, spadse
rede (eller rullede) vi - ned for at stude
re den lokale domkirke og andre »kri
stendomheder«. Imponerende, flotte, 
prangende, storslåede, jahhh næsten 
uvirkelige var synene, der mødte os - 
sørme ikke noget en lokal gennemsnits- 
bornholmer er vant til. Desværre øde
lagde de »pengemodtagende« auto
mater, hvor men via moneter kunne hø
re bibelhistorien, lidt af guddommelig- 
.heden, og allerede på daværende tids
punkt var der mange, der fandt langt 
større interesse i at blive komplemen- 
teret af perverterede gadehandlere, 
som med deres store ord (der meget vel 
kunne lyde således: »Ohhhh... Miss Uni
verse« eller »bella bella«) formåede at 
give selv de mest undertrykte gymna
siepiger selvtillid...

Efter at have gloet på kirker, lørdag 
og søndag og mandag og tirsdag og ons
dag og torsdag (Gabbbb zzzz) var der 
var vist en temmelig generel holdning: 
Ingen kirker kunne længere imponere 
os. Vi var blevet immune overfor kir
kernes storhed. Selv ikke pavens besøg 
ville længere være noget særligt!!! 
(Lærernes forsøg på at omvende os var 
mislykket.)

Heldigvis var der da også andet på 
programmet end kirker. F.eks gik ons
dagsturen til en ægte, gammeldags 
vingård. Venligt og gæstfrit blev vi 
modtaget, men maden kunne nok få 
den mest udhungrede afrikaner til at 
takke nej. Derimod var vinen, som vi 
tørstige elever indtog i store doser, 
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yderst tilfredstillende. Så det var en 
temmelig højrystet og munter forsam
ling, der svingede hjem efter besøget. 
Vores ubeskrivelige tørst fortsatte efter 
vores hjemkomst til hotellet og herefter 
foregik »opladningen« (som hver evig 
eneste aften) på et tilfældigt hotelvæ
relse inden vi tog på diskotek. For hver 
aften der gik, optrappedes stemningen 
på værelserne og forbruget af stimulan
ser blev forøget. Den stakkels hotel- 
indehavers nerver blev derfor sat på al
vorlige prøver, eftersom vores støjni
veau og promillegrænse langt oversteg 
hendes krav. Specielt vores sidste aften 
på hotellet - efter vores nævnte vin
gårdsbesøg - ønskede hun inderligt at 
pudse det italienske politi på os »party- 
freakede« gymnasieelever. Derfor 
»flygtede« vi (for en gang skyld) ned til 
den lokale »danseknap« - »Space Elec
tronics« - stedet hvor selv lærerne smed 
hæmningerne og »discede« med som 
bare fanden-

Torsdag d. 28/3 satte vi os så ind i 
bussen for allersidste gang. Vi kunne 

nu sidde tilbagelænet og nyde de man
ge spændende oplevelse, som havde 
beriget os i ugens løb og måske fælde 
en lille tåre ved tanken om at skulle 
forlade dette spændende land og dets 
mange udfordringer. Alt i alt havde Fi- 
renze-tour 1996 været en rigtig dejlig 
tur, hvor det sociale og gode sammen
hold absolut var i højsædet. Vigtigt at 
angive er, at vi efter turen er blevet 
langt klogere på Firenzes historie, og 
samtidig har vi også haft det hamrende 
sjovt. Turen har altså både tilfredsstillet 
»partyfreaksene« og dem, som udeluk
kende har ønsket at nyde den skønne 
kultur, som der absolut også var at fin
de i Firenze...

ps.: Vi var også i Sienna og Pisa.

Så til slut er der bare at sige: »Putter«, 
glæd jer. I har virkelig noget at se frem 
til!!!

Katia og Kris (og lidt Malle) -2c
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2z på Firenze-tur.

Samlet på en kulturel typisk plads i Firenze

Vi har nu stiftet indgående bekendt
skab med samtlige af Firenze’s kirker 
og renæssance-fresker.

Det var en stor oplevelse endelig at 
se de ting i »live«, som vi havde set på 
billeder herhjemme. Vi havde nogle 
rigtige dejlige heldagsture til bl.a Siena, 
Pisa, Monteriggioni og San Gimignano.

Vi kan varmt anbefale en solskinsef
termiddag på Siena’s muslingeskalsfor
mede plads. Firenze er en hektisk by. 
Der er scootere, busser og 3-hjulede 
biler overalt. Dog har italienerne place

ret små oaser i form af cafeer og restau
ranter rund omkring i byen. Især er de
res café-kultur forrygende, det er stedet 
hvor man mødes for at snakke med ven
nerne.

Italiens ungdom, hovedsageligt 
knægtene, er meget initiativrige over
for de danske piger, dette er nok be
grundet i deres varme og åbne mentali
tet. Vi er alle enige om, at vi har haft en 
utrolig lærerig tur, både socialt og rent 
fagligt.
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På trods afalle strabadserne fik vi en god tur!
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Berlin - The town of the Döner!

Da vores sprogkundskaber som mate
matikere ikke rækker særlig langt, blev 
vi af praktiske årsager nødt til at tage til 
Berlin. Det var vi dog ikke så glade for i 
starten, da vi havde (og stadigvæk har!) 
diverse fordomme imod tyskere! Men 
vi blev dog overbevist til sidst, da vi jo 
ikke ville blive alene tilbage på skolen!! 
En anden grund var, at der ikke var en 
eneste lærer, der ville rejse længere 
væk med os!

For at gøre dette indlæg lidt mere 
interessant at læse (håber vi!), vil vi 
undlade at fortælle om alle de forskelli
ge seværdigheder som vi så. For hvis 
det er det man er interesseret i, så an
befales det at man henvender sig til et 
velassorteret turistbureau.

Selvom vi skulle til Tyskland, så er en 
ting sikkert: Turen blev en kanonsuc

ces!! Dette kan absolut kun skyldes en 
overmenneskelig indsats fra vores rej
seselskab »Tumult Rejser A/S«. Bag 
den lidt suspekte titel gemmer sig to af 
vores førhen respekterede lærere. Og
så kendt under dæknavnene: Feter 
Pritzen og Khor Ture. De formåede på 
en fænomenal måde at lave en arbejds
deling, sådan at Khor Ture tog sig af det 
rent geografiske (hvilket absolut var en 
nødvendighed, eftersom Feter Pritzen 
troede at N på et kort står for »ne- 
derst«, og 0 for »øverst«.) mens Feter 
Pritzen sørgede for at holde os oriente
ret om byens pulserende natteliv! !

Den eneste føde som vores sparsom
me økonomi kunne klare var Döner 
Kebab som kunne fås ethvert sted. Pri
sen for sådan en var 4 DM, og kunne 
udgøre et måltid. For at hjælpe de spro
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glige vil vi kort redegøre for hvordan en 
standard Döner Kebab er sammensat:

Dette behøves for at få en rigtig Döner 
Kebab:
— et stk dårlig tysktalende tyrker (ta

ler et sprog, der minder om grill
tysk)

— noget kød af ukendt oprindelse! 
(også kaldet kebab!)

— et hjemmestøbt brød
— SÂSE (som de udtaler det i Tysk

land)
— alt godt fra den lokale grønthandler 

(såsom salat, løg, tomat og rødkål)
+ en hulens bunke masse ekstremt 
stærke krydderier og andre halsbræn
dende sager

Fuld af brændstof fra de herlige donere 
tog vi ud på en masse ækspedisjoner (!?).

På en af disse ture gik vi med i en de
monstration. Vi ved egentlig ikke rigtig 
hvad det var vi demonstrerede for/imod. 
Men hvad er en demonstration uden en 
matematisk gymnasieklasse fra 
BAG???

Vi kom også forbi det Olympiske 
Stadion, og her arrangerede vi vores 
eget lille løb. I hvertfald var der nogle 
totalt sindsforvirrede og psykotiske 
mennesker der begyndte af konkurrere 
om hvem der hurtigst kunne løbe sta
dionet rundt. De var meget trætte bag
efter!!

For at tilgodese alles ønsker/krav, 
skal det nævnes at nogle var i Bade
land!! (Er du glad nu, Tanja?)

Med ekstremt venlig hilsen 
Os fra 2.V
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Mine drømmes Rom

¿■*^4

Første drøm:
Jeg er en ganske lille baby, der kravler rundt i Roms bymidte. Pludselig ser jeg 
foran mig et enormt bjerg af spaghetti, som jeg straks bestiger. Da jeg når toppen, 
ser jeg lidt længere fremme et endnu højere bjerg; og jeg rutscher straks ned ad 
spaghettibjerget og kravler så hurtigt, jeg kan, hen til foden af det andet bjerg, som 
jeg nu ser er lavet af italiensk is. Jeg tager for mig af retterne, og jeg spiser så 
meget, at jeg til sidst bliver så rund som en bold.

Nu befinder jeg mig på et meget stort stadion fyldt med ophidsede mennesker. 
Jeg triller rundt på et stort græstæppe, og pludselig er der en af mændene i 
uniform, der giver mig et ordentligt los bagi, så jeg flyver op over hovederne på 
alle de ophidsede mennesker, ud af stadionet og videre hen over byens hustage.

Under mig ser jeg mange skønne ting. Jeg ser smukke hvide statuer og søjler, 
gamle bygningsværker og prangende mindesmærker. Jeg ser en kæmpestor 
kirke med en kuppel så smuk, at jeg taber højde og lander i hovedet på en 
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halvgammel mand med kjole og en underlig kasket på hovedet. Landingen er så 
hård, at jeg vågner med et sæt.

Anden drøm
Tidspunktet er år 753 før Kristus. Jeg ser tvillingerne Remus og Romulus ligge og 
die hos en stor og smuk ulvinde. Nu rejser tvillingerne sig og begynder at gå. I 
deres fodspor ser jeg bittesmå miniaturehuse spire frem. De vokser og til sidst ser 
jeg en hel by rejse sig foran mig. Byen bliver ved med at vokse, indtil den strækker 
sig fra Skotland til Sahara og fra Lisboa til Den persiske Golf.

Jeg ser en enorm flodbølge nærme sig fra de fjerne lande. Da flodbølgen 
nærmer sig mere og mere, ser jeg, at den består af guldmønter. Guldbølgen 
skyller ind over byen, og den efterlader sig nogle fantastiske bygningsværker, der 
står som ædelstene i den evige guldstad. Mellem alle disse ædelstene ser jeg to 
diamanter stråle om kap: Forum Romanum og Colosseum.

Jeg får lyst til at studere de to diamanter på nærmere hold, tager luppen frem 
og ser på Forum et kæmpemæssigt marked med et væld af forskellige varer. Jeg 
ser templer vokse frem side om side med verdens første banker og enorme 
rigmandspalæer.

Jeg ser politikere stå på Forums trapper og tale til mængden, og jeg ser 
kejsere, der rejser monumenter for sig selv, mens de mere indbildske bygger 
triumfbuer.

Jeg flytter blikket til den anden diamant, og jeg ser et vældigt amfiteater med 
50.000 siddepladser, hvor modige gladiatorer tager kampen op med vilde dyr og 
hvor kristne bliver ædt levende af sultne bjørne og løver eller hvor arenaen 
oversvømmes, så der kan vises store vandpantomimer med søslag og brænden
de skibe.

Tredje drøm:
Jeg er nu kommet i fint selskab. Jeg går en spadseretur i Roms gader sammen 
med Michelangelo, Bramante, Rafael, Borromini, Bernini og flere andre.

Vi beundrer vore egne værker som f.eks. Piazza del Campidoglio, med kejser 
Marcus Aurelius til hest, (min ven Michelangelo beskriver ivrigt sit arbejde med 
denne skulptur), Piazza Navone, (her roses Bernini i høje toner for sine fontæner 
- især den med den ægyptiske obelisk svævende næsten frit i luften). Vi slår også 
et smut omkring Piazza del Popolo med sine tvillingkirker og de fire løvefontæner 
omkring obelisken, Piazza di Spagna med en synkende båds fontæne, som 
Berninis far har kreeret, (her hilser jeg på H.C. Andersen) og den spanske trappe. 
Til sidst slår vi et smut omkring Peterskirken og Peterspladsen for at se Berninis 
skønne kolonnade og Michelangelos smukke dekorationer og malerier - Bl.a. 
»Pieta« - Madonna med den døde Kristus på skødet og så selvfølgelig hans 
arkitektoniske vidunder: Peterskirkens kuppel.

Fjerde drøm:
Jeg er på vej hjem fra arbejde for at holde siesta. Jeg kører både igennem elegante 
kvarterer, hvor aktieselskaberne ligger, og de fattige betonkvarterer, der har været 
i forfald, lige siden de blev bygget. Efter at have siddet fast i en trafikprop i 1 time, 
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kører jeg hjemad. Jeg bor i klodebyen E.U.R. med den mærkelige blanding af 
gammel-romerske marmorbygninger og moderne skyskrabere i glas og stål. Et 
godt eksempel på Roms sammensurium af nyt og gammelt, antikt og moderne.

Caroline Ipsen, 2a.

2. a ved det olympiske stadion i Rom
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Bruxelles - EU s politiske centrum
Alle 48 elever fra samfundsfag højni

veau-holdene samt 3 lærere, Thor, Leif 
og Lis, ankom til Bruxelles efter 27 ti
mers rejse i september 1995, parate til 
at tage fat på storbyens hemmelighe
der. Efter indkvarteringen på et super
godt vandrerhjem tæt ved byens cen
trum begyndte 3 dages interessant pro
gram.

Først besøgte vi EU-Parlamentet, 
hvor vi havde en aftale med 2 danske 
parlamentarikere, der fortalte om de
res politiske arbejde, hvorefter vi var 
inde i selve parlamentssalen. Der fore
gik nogle forhandlinger med en masse 
afrikanske delegater, der var meget far
verigt påklædt, hvilket lyste gevaldigt 
op blandt de ellers hyppigt florerende 
jakkesæt. Vi fik også mulighed for at 
afprøve kvaliteten af de danske tolkes 

arbejde, for på tilhørerpladserne var 
der høretelefoner med alle de officielle 
EU-sprog på linien.

Derefter var vi på besøg i den danske 
EU-repræsentation, hvor vi havde en 
aftale med en ung dansk embedsmand. 
Han fortalte om sit arbejde, og vi fandt 
ud af, at embedsmænd har meget større 
indflydelse, end man umiddelbart skul
le tro. Faktisk er det ofte dem, der 
trækker i trådene bag kulisserne.

Her mødte vi også en dansk land
brugslobbyist, der ifølge dagbladet 
Børsen er en af de bedste til at gøre sin 
indflydelse gældende over for beslut
ningstagerne.

Vi tilbragte en hel dag i NATO’s ho
vedkvarter, hvortil vi blev hentet og 
bragt af ægte NATO-busser. Dette be
søg krævede flere kontroltjek via nav-

Medlem af EU-parlamentet Niels Sindahl orienterer Britta Dibbem og Tanya Poulsen 
om fiskeripolitkken i Østersøen
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Rikke Hamfeldt og Anders Boye flankeret af to højtstående NATO-embedsmænd

nelister og identifikation af vores natio
nalitet. I NATO blev vi informeret om 
organisationens opbygning og arbejde, 
bl.a. om NATO-landenes forsvarsmæs
sige situation, især i ex-Jugoslavien.

NATO’s hovedkvarter er en stor in
ternational myretue med mange for
skellige sprog, hvilket vi fik rig mulig
hed for at opleve, da vi blev budt på 
frokost i deres store velassorterede 
kantine.

Vi havde også inviteret 2 foredrags
holdere til at komme til vandrerhjem
met. Det første foredrag var med en 
bornholmsk embedsmand fra EU- 
Kommissionen, der bl.a. fortalte om 
hierarkiet i Kommissionen. Han havde 
selv gået på BAG i sine unge dage, så vi 
fik lige en historie om, hvor og hvordan 
han havde tilbragt sine fransktimer. 
Det sidste foredrag handlede om Bel
gien og landets særlige indenrigspoliti

ske forhold, der især er præget af, at 
landet har hele 3 ligestillede officielle 
sprog, flamsk, fransk og tysk. Belgierne 
har f.eks. hele 3 undervisningsministre, 
en for hvert sprogområde. Vores fore
dragsholder var flamlænder og direktør 
for et textilcenter i Gent. Vandrer
hjemmet lå i et tyrkisk indvandrerkvar
ter med masser af tyrkiske forretninger, 
så her fik vi studeret sociologi efter alle 
kunstens regler.

Alt i alt var det en meget lærerig og 
spændende tur, hvor vi fornemmede su
set fra EU og NATO »live« og på nært 
hold. Desuden fik vi også leget en smule 
turister og oplevet Bruxelles’ (natte)liv 
på nært hold.
P.S. Prøv det!

Maja Trudsø, 3.b
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2ur-guide til Rom
Transport:
Efter en ubeklagelig rejse med Bom
holmstrafikken fortsatte vi med det 
bedste bumletog fra DSB. Fra Rødby til 
Puttgarten sejlede vi med en lille båd, 
der på det tidspunkt var fyldt til randen 
med gymnasieelever fra Sjælland. Vel 
ankommet til Tyskland lykkedes det os 
at finde det rigtige tog til Rom. Ligge
vognene var enormt luksuiøse, og man 
fik både hovedpuder og dyner. (Det sid
ste kunne dog let forveksles med papir- 
servietterne fra toiletterne)

Hotellet
Hotellet var imponerende med marmor 
indgang og portier. Dette var et rigtigt 
3-stjernet hotel. (Der var i hvert fald 3 
stjerner på døren).

Beliggenhed: Hotellet lå centralt lige 
ved siden af hovedbanegården. Områ
det kan sammenlignes med området 
bag Københavns hovedbanegård, når 
man tænker både på miljø og på det 
»arbejdende folk« der.

Værelserne: Nogle værelser var store 
og havde dermed indlagt vand til bad. 
Andre værelser var små, men badevand 
var der ikke mangel på. Et enkelt væ
relse med badeværelse fik endda ind
lagt en svømmepøl i løbet af ugen. Det 
skal dog nævnes, at man fra hotellets 
side ikke altid var så flinke til at fjerne 
sengetøj, der havde været særligt udsat 
for diverse madvarer, både de friske og 
de lidt brugte.

Befolkningen
Italienere er venlige mennesker, og de 
er meget kontaktsøgende. Piger med 
lyst hår vil aldrig føle sig alene i Rom. 
Rom er en by med meget politi, men 
hvis man føler sig lidt forfulgt af den 

lokale befolkning, skal det ikke forbavse 
en, hvis det er en gruppe politimænd, 
man har i hælende.

Seværdigheder
Rom er en by med mange flotte monu
menter og bygninger, som helt klart er 
værd at se, Colosseum, Den Spanske 
Trappe, Piazza Venezia, Forum Roma
num er blot et fåtal af de seværdigheder 
i Rom, som også fik besøg af os. Man 
skal dog passe på, at alle er med, når 
man tager på seværdighedstur, så man 
ikke mangler nogen, når man går videre. 
Vi fandt således ud af, at Vatikanet ikke 
er et godt sted at komme væk fra hinan
den.

Rejseguider
Vi valgte, at tage Bente »Bemse« Jakob
sen og Per Thule »Tulle« Hansen med 
på vores tur til Rom. Per var ikke altid 
helt nærværende nok til at opdage, om 
han overhovedet havde andre end sig 
selv med, men han var altid frisk til en 
lille en og en stor cigar. Bente var noget 
bekymret for vores ve ogvel og ofte med 
begrundelse. Et par stykker stod op med 
tømrerne, og en enkelt var ikke helt klar 
over, hvad man egentlig bruger Nutella 
smørepålægschokolade til.

Sociale liv
Rom er fyldt med små barer og restau
ranter, hvor man kan få sig noget godt 
og billigt at spise. At man ikke får så 
meget på tallerkenen måtte en stakkels 
2u’er sande. Disse hyggelige spise- og 
drikkesteder og vores hotel blev ram
men om de stunder, hvor klassen kom 
helt tæt ind på hinanden (nogen tættere 
end andre) og oplevede både positive og 
negative sider af hinanden.
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Hjemkomst
Efter en trættende tur hjem til Dan
mark var det helt underligt at kunne gå 
ind i en butik, hvor folk kunne forstå, 
hvad man sagde, og det var svært at 
vende sig til bilister, der rent faktisk 
overholdt færdselsloven. Kort sagt: vi 
var hjemme på velkendt territorium. 
Men som enhver anden, der lige har 
været ude for at erobre verden, kom vi 

da også til den konklusion, at hjemme er 
nu engang bedst. Lad Rom forblive ro
mernes, for de romere er nu engang 
skøre..
Kære Bente og Per
Tak for en god og uforglemmelig tur til 
Rom.

Kærlig hilsen 2u
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2x i Barcelona!
eller hvordan i alverden havner en fransk-klasse i Spanien???

Rejsen til Frankrig var bestilt, selvføl
gelig skulle skolens eneste hele fransk
klasse til byernes by, Paris! Men hvem 
havde forudset et par Algieriske trus
sels-bomber, eller Chiracs små mor
somheder på Mourora? Turen blev af
blæst, og søgen efter nye eksotiske rej
semål med billig sprit og høj kunstne
risk værdi blev endnu engang indledt. 
Selvfølgelig kunne vi ikke enes, men hvem 
kan sige nej til et favorabelt tilbud med en 
fin bus og et godt hotel samt 5 hele dage i 
et 22 grader varmt Barcelona? I hvert fald 
ikke os! Vi slog til, vel vidende at ca. 50 
mennesker 30 timer i en dobbeltdækker 
uden hggepladser nok ikke ville være den 
bedste start. Men vi fik da kommet hinan
den lidt ved, og ved hjælp af diverse video
film og forskellige medbragte væsker fra 
den tyske færge, gik det alligevel uden den 
helt store ballade. Vi ankom før forventet, 
og fik en lang søndag til indkøb på Ram- 
blaen samt en kortere rundvisning i byen. 
Og så begyndte aktiviteterne at tage fat!

Der var selvfølgelig de faglige for
pligtelser, som medførte interessante, 
(til vores store overraskelse!!!) besøg 
på Picasso-museet, i Gaudi’s Parc Gü- 
ell, i katolsk kirke, Mirómuseet, kloster 
med overværelse af gudstjeneste og så 
et forfriskende besøg på et af de bedre 
spanske Champagne-slotte.

Et af de mere interessante besøg, har 
nok efter de flestes mening været besø
get på et spansk gymnasium. Det var 
nok der, vi fik det bedste indtryk af den 
spanske/katalanske kultur. De unge vi 
mødte på gymnasiet var søde, sjove og 
udadvendte. De var glade for at fortæl

le om deres land og kultur, og var me
get interesserede i vores, selvom sprog
barriererne (specielt for x-klassens 
vedkommende) oftest resulterede i en 
kommunikation på internationalt.

Selvom programmet var hårdt med 
en tre-fire besøg hver dag, fik de fleste 
alligevel nogle gode oplevelser ud af 
det. Ud over de rent faglige ekskursio
ner, var der også frivillige ture til Bar
celona’s stadion. For hvilken fodbold
interesseret gymnasieelev kan tage til 
Barcelona og være sig selv bekendt 
uden at have set holdet spille? Der blev 
dannet en hel fan-klub, der købte sig 
fattige i T-shirts, caps, armbånd og me
get andet godt.

Jeg skulle hilse og sige, at sprutten i 
Barcelona er væsentligt billigere og 
mindre fortyndet end i Danmark. Og at 
den eneste dag, diskotekerne har luk
ket, er søndag. Jo, der var gang i byen 
om natten, ikke mindst med hjælp fra 
de ca. 200 danskere fra hele landet, der 
hærgede byen den uge. Måske var læ
rerne ikke just begejstrede for vores 
opfattelsesevne og forståelsesniveau 
klokken 8-9 om morgenen, men byture 
er en væsentlig del af studieturen. Vi er 
i hvert fald blevet enige om, at de spil
ler en væsentlig rolle i forhold til styr
kelsen af det sociale samvær, og i for
hold til kulturforståelsen. I hvert fald er 
vi ikke mange x’ere, der ikke har fundet 
ud af, hvorfor det er nødvendigt, at man 
holder siesta i Spanien!

Ditte, 2x
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Viva Barcelona
F redag d. 22. marts var den store dag, 
hvor 2.y - udhvilede efter en termins
prøve i skriftlig matematik,- mødte op 
ved Bornholmstrafikken - støjende og 
hujende og til stor rædsel for de andre 
rejsende. Selv ikke tilstedeværelsen af 
Erik Klinge og José Ortiz kunne dæm
pe vor barnlige glæde.

Efter en nat næsten uden søvn, gan
ske som det skal være, steg vi op i den 
bus, der skulle blive vort hjem i de næ
ste 30 timer. Efter en herlig tur gennem 
Tyskland og Frankrig, hvor ingen und
gik hold i nakken eller søvnunderskud 
(til dem, der endnu ikke har prøvet at 
sove i en bus, kan jeg kun sige: Lad 
hellere være! Det har sin egen charme, 
men alligevel), nåede vi endelig det sol
beskinnede Barcelona. Vi blev forbløf
fende hurtigt installeret og fik skiftet til 
sommertøj, derpå gik turen til Espanyols 
(fodboldklub) stadion, hvor vi gratis så 
Espanyol spille mod La Coruña. Denne 
oplevelse gjorde et så stort indtryk, at vi 
allerede var solgt til Barcelonas indbyg
gere. Kampen var dog en smule kedelig 
og endte 0-0.

De andre dage gik med kulturbesøg 
f.eks. så vi en del af Gaudis bygnings
værker - en katedral der aldrig blev 
færdig, og et byggeprojekt der heller 
aldrig blev det - produktiv mand, den 
Gaudí. Ellers kan diverse museer næv
nes i flæng som f.eks. Miró og Picasso 
museerne. To begivenheder, der dog 

især springer frem, er FC. Barcelonas 
kamp på Neu Camp og et besøg på et 
champagneslot. Åh, jeg glemmer næ
sten et besøg på et spansk gymnasium, 
hvor vi blev underholdt og trakteret 
med et utal af egnsretter. Desuden fik 
nogle af os arrangeret en guidet tur i 
Barcelonas natteliv med nogle af de 
yderst charmerende spanske piger 
(endnu en seværdighed).

Nu kommer det, I alle har ventet på, 
nemlig nattelivet. Barcelonas natteliv 
er.. Ja, lad mig citere min spanske pen
neveninde: »Aquí en Barcelona, la no
che está llena de marcha, pero ya lo 
podrás ver tú mismo« til jer, der ikke er 
kapable ud i spansk, betyder det noget i 
retning af »her i Barcelona er natten 
mættet med liv, men det kommer du 
selv til at se«. Dette viste sig i sandhed 
at være sandt, og for nogle af os var 
nattelivet endda næsten »berusende«.

Så for dem, der eventuelt overvejer 
ikke at tage til Barcelona, vil jeg kun 
sige: I ved ikke hvad i går glip af. Barce
lona har simpelt hen alt, hvad hjertet 
kan begære og lidt til...

Anders Kofoed 2.y

PS. 2.x ledsaget af Niels Ebbesen og Lis 
Sølvmose beærede os i øvrigt med deres 
tilstedeværelse på denne tur - dog uden 
at det generede alt for mange.
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Genvisit fra Roanne
Efter efterårsferien fik 3c besøg af de

res værter, som de havde besøgt på for
årets studietur til Roanne i Frankrig.

Franskmændene fik set et bredt ud
snit af de bornholmske attraktioner og 
oplevet en del festligheder, så at de - 
efter deres hjemkomst - lavede en flot 

udstilling med fotos og tekst og smags
prøver fra det danske køkken.

Her er en side fra det hæfte de udgav 
i samme anledning:

Alice Østerbøg

^HUMOUR!?........  2* ▼V *
2 MEMOIRE D'UN MACHO J

Durant mon voyage au Danemark j’ai eu l’occasion de T * * * * *
* * V
* *

* * V V VV *
* *

rencontrer des filles formidables.
Elles étaient toutes à mes pieds ! ?
Le premier jour j’ai eu le “coup de foudre” car j’ai croisé 
une fille vraiment superbe, à l’air sympathique mais ... 
cela ne suffisait pas, je voulais encore plus !
Le même soir le destin m’a fait rencontrer “La Miss 
Danoise”.
Pas un défaut, elle était parfaite.
Je voulais sortir avec elle mais cela n’a pas été facile.
Il a fallu trois jours...
Je lui ai sorti le grand jeu, en lui disant des choses très 
romantiques comme “Dites à la rivière de ne plus couler 
mais ne dites pas à mon coeur de ne plus t’aimer”.
Cette phrase ne l’a pas beaucoup impressionnée et
pourtant je suis un séducteur ! ?
Mais elle a craqué lorsque je lui ai murmuré :
“J’aimerais être une larme pour naître au creux de tes 

m yeux , couler sur tes joues et mourir sur tes lèvres”, 
i Je suis enfin sorti avec elle et j’étais le plus heureux 
Z des machos français sur l’île de Bornholm.

*
* w w
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Kildevand — > spildevand
3g KEMI - indenøs ekskursion! ! ! !

- Og hvad har så H. C. Ørsted med en bornholmsk kilde at gøre? Jo, det skal jeg sige jer

IViandag morgen (25/9-95) mødtes vi 

ved Stampen Vandværk og efter en tur 
i det grønne, gik turen indendørs til en 
gennemgang af værkets funktioner. 
Den venlige rundviser sluttede af med 
at vise os Slamsøen (der var »spilde
vand« fra vandværket) og H.C. Ør
stedskilden, hvor vi tog vores første 
prøve under Kemi-Lises kyndige vej
ledning. Næste stop var Levnedsmid
delskontrollen, hvor vi fik lidt mere in
formation om vandkvalitetskravene.

Tirsdag morgen satte vi næsen mod 
Vang for at inspicere Pissebækken, 
som efter sigende skulle lyde som en 
mand, der p.., men det gjorde den ikke.

Det var nu heller ikke fordi der var vildt 
meget vand i den mudrede klippespal
te, men dog nok til at vi kunne udtage 
vores prøve. Næste punkt på dagsorde
nen var Guldkilden, som vist nok skulle 
ligge på Hammeren, og Salomons Ka
pel. Efter en klippetur, som var sværere 
for nogen end for andre, ledte vi forgæ
ves efter GULD....kilden. Da denne ik
ke fandtes fortsatte vi vores bjergbe
stigning ved godt mod mod Salomons 
Kapel, hvor vi i stedet for en brøndkilde 
fandt noget, der lignede en udtørret 
skraldespand. Videre kørte vi nu til Ra
diumkilden, hvor M.. næsten nedlagde 
en hund på vejen (det meget stødende 
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billede er fjernet af censuren, da ejer
manden endnu ikke er blevet underret
tet). Med geigertællere under armen 
undersøgte vi endnu en kilde uden 
vand, nemlig Radiumkilden. Denne 
gang var der dog et formål med det, da 
vi skulle undersøge radioaktiviteten 
rundt omkring kilden; den viste sig at 
være væsentlig større end baggrunds
strålingen. Så tog vi til Hammersøen, 
hvor vi langt om længe endelig fandt 
vand. I vores glædesrus skyndte vi os at 
tage prøver af både Hammersø og en 
kilde ved Hammersø.

I anledning af for megen tid valgte vi 
at tage prøve af en tilfældig funden kil
de nær vores pausested, Tejn. Takket 
være et sjældent fund, en aktiv kommu
nalarbejder, var vores godt beskyttede 

Set. Josefs Kilde fyldt med græs. Der
efter kørte vi til kunstmuseet i Rø, ikke 
for at se på kunst, men i håb om at finde 
en i hvert fald hellig og helst også van
dig kilde. På dette tidspunkt havde vejr
guderne hørt Kemi-Lises bøn om regn
vejr, dog et døgn eller to for sent. For at 
være sikker på at i hvert fald »smarte« 
Troels uden regntøj skulle blive helt 
gennemblødt, fortsatte vi til Døndalen, 
hvor han insisterede på at opsamle van
det ved vandfaldet itself, i stedet for ved 
en fredelig bro tættere ved parkerings
pladsen og de varme biler.

Efter en aftale med »høvdingen«, 
som var taget på ferie, fik vi en udmær
ket rundvisning af den stedfortrædende 
»indianer« på Tejn Rensningsanlæg. 
Sidste punkt på dagsordenen hed Kol-

- Så gør vi sådan, når vi laver vandanalyser på Levnedsmiddelkontrollen -
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- Op af kildens (ikke særlig) klare vand drager jeg min lille spand - vi tager også tempe
raturen på Skt. Josef -

dekilde i Almindingen og den absolut 
»nemmeste« vej gik over Klemensker 
via Rø, påstod den påtvungne førerbil. 
Efter lang tids blinken og dytten fik ef
terfølgerne endelig kontakt og ledt 
dem på rette vej, Amen. Ved den ifølge 
brochurerne reneste kilde udtog vi vo
res absolut sidste prøve, og i stedet for 
champagne fejrede Kemi-Lise det med 
en kande »rent« vand, som senere med
førte lidt diarré(!).

Da vandprøverne blev analyseret 
onsdag & torsdag (efter alle kunstens 
regler), viste det sig, at kildevand ikke 

overholder de gældende vandkvalitets
krav. Nogle prøver holdt det meste, og 
ingen prøver kunne lignes med spilde
vand - men det sikreste er nok at holde 
sig til vandværksvand (aqua communa- 
lis vulgaris), hvor Levnedsmiddelkon
trollen har leveret varedeklarationen.

3. KE: Dorthe & Marianne & Mette & 
Thomas & Troels (& Kemi-Lise)

*
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Legater 1995
Legater, der skal søges

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 legatud
deling.

Legatet uddeles i nogle portioner på 
ca. 8.000 kr. til gymnasieelever og HF- 
kursister, når de dimitteres fra skolen. 
Det er en betingelse for modtagelse af 
legatet, at ansøgeren agter at fortsætte 
sine studier ved et 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/maj til skolens kontor.

Der blev i 1995 uddelt 3 portioner:
— Jutta Jørgensen, 3x,
— Erik Bidstrup, 3z,
— Kristine Margrethe Hansen, 2r.

Fløystups Mindelegat
I følge fundatsen for maleren Knud 
Fløystrups mindelegat uddeles dette le
gat årligt, og skal tilfalde en eller flere 
værdige og trængende mandlige studer
ende fra Bornholm til gennemførelse af 
studier ved universitetet eller lærean
stalt eller til gennemførelse af anden 
uddannelse.

Skriftlig ansøgning sendes til legatets 
administrator, advokat Ole Erlich- 
Eriksen, Toldbodgade 29,1253 Køben
havn K. Sammen med ansøgningen ud
bedes skatteattest, kopi af eksamensbe
viser, udtalelser fra skole, universitet, 
læreanstalt eller lignende.

Der blev i 1995 uddelt 5 portioner:
— Lars Wichmann, stud. silv. (3.000 

kr.)
— Leif Kofoed Nielsen, stud, scient. 

(3.000 kr.)
— Martin Ellehøj, stud. mag. (3.000 

kr.)
— Rasmus Fensholt, stud, scient. 

(3.000 kr.).
— Lars Vesterlund Pedersen, stud, 

scient. (3.000 kr.).

Johannes Birchs Legat for 
Bornholm.
Unge bornholmere har siden 1927 kun
net få hjælp til deres uddannelse fra 
Birchs Legat. Stifteren, direktør Johan
nes Birch - der stammede fra Nexø - 
havde i sit testamente bestemt, at der 
skulle oprettes et legat »til Understøt
telse for unge Bornholmeres Videreud
dannelse.«

Der er gennem årene uddelt mange 
hundrede legatportioner. De seneste år 
er der uddelt ca. 50 portioner årligt, og 
legatkapitalen udgør nu ca. 1,1 mio. kr.

Ansøgningsfristen er 1. april. Der 
skal benyttes ansøgningsskema, som 
kan rekvireres hos legatbestyrelsens 
formand, advokat Preben Hansen, Tor
vet 6,3730 Nexø.

For at øge legatkapitalens størrelse - 
og for at skabe et kontaktforum for tid
ligere studerende fra Bornholm - blev 
der i 1992 oprettet en Støtteforening 
for legatet.

Indmeldelse kan ske ved henven
delse til foreningens sekretariat, c/o 
Leif E. Hansen, Søborgstræde 6, 3700 
Rønne.
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Studentergården
Til J. N. Madvigs værelse på studenter
gården i København er der fortrinsret 
for studenter fra Bornholms Amtsgym
nasium, og indstillingsret for Born
holms Amtsgymnasiums rektor i forbin
delse med amtmanden over Bornholms 
Amt. Ansøgeren skal have bestået 1. 
årsprøve på en længerevarende (akade
misk) uddannelse.

Andre legater

Ved translokationen 1995 har følgende 
elever modtaget legater:

Lektor Bertelsens legat:
— Aviser til eleverne

Major Lundorfs legat:
— Filip Lau, 3b.

Kjeld Frederiksens mindelegat:
— Christian Grøndahl Stage, 3c.

Stampes legat:
— Stine Lohmann, 2q.

Moltkes legat:
— Emilia van Gilse, 2c.

*
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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.

Biblioteket:
Biblioteket er reserveret til lærerne 
som læse- og forberedelsesrum.

Bibliotekarer er lektor Lene Demi- 
doff og adjunkt Jan Nicolaisen.

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 4 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 7,50 
kr., et ringbind 15,00 kr., en brevordner 
21,00 kr., ti faneblade 10,00 kr. og 3 1/2" 
DD-disketter 7,00 stykket.

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

Hvad angår ordbøgerne og lomme
regnere arrangerer skolen fælles bog
indkøb for nye elever, således at den 
enkelte elev opnår ca. 10% rabat.

Hvis man skal anskaffe alle de nød
vendige Ordbøger (samt lommeregner), 
skal man regne med en udgift på ca. 
1.200 kr., og man sparer således 120 kr. 
MEN denne indkøbsform tager nogen 
tid at organisere, så der går 2-3 uger fra 
man bestiller til man får sine bøger. 
Derfor skal du kun benytte dette tilbud, 
hvis du har tålmodighed til at vente!

Bøger:
Vores fælles problem og ansvar.

Som du garanteret ved, skal der i dis
se år spares på alle områder, og dette 
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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 omhygge
ligt ind, og at der kun må skrives i dem 
efter lærerens anvisning.

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 
personlige ansvar! Derfor skal du kvit
tere, hver gang du modtager en bog. Til 
gengæld skal du også sørge for at få 
kvittering for de bøger, du afleverer - 
enten det er til din faglærer eller til 
boginspektor i bogkælderen.

Cykler:
Skal anbringes i cykelkælderen, hvis 
andet ikke udtrykkeligt er angivet. Cy
kelstativerne på parkeringspladsen 
må ikke benyttes i skoletiden af ele
verne.

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.

Ferier Og Fridage: (de nævnte 
dage incl.)

Sommerferie til 11.8.1996 
Efterårsferie: 12. - 20.10.1996 
Juleferie: 21.12.1996-5.1.1997
Vinterferie: 8.2.-16.2.1997
Påskeferie: 27.3 - 31.3.1997
St. Bededag: 25.4.1997 
Kr.Himmelfart.: 8.5.1997
Pinse: 19.5.1997
Sommerferie: 21.6.1997 -

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.

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 afholdes i efteråret et 
møde for lg-forældrene, 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 har volley
ball og basketball.
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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.

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 én 
gang om måneden. Fællesudvalget be
står af 4 elever, 4 lærere, 1 TAP samt 
rektor som formand.

Genbrug:
Skolen har gennem de senere år samlet 
to store containere med genbrugspapir 
pr. uge. Det er flot, men det kan blive 
endnu bedre. Derfor en opfordring til 
alle på skolen: Vær med til at papirser
vietter, kladdepapir, aviser m.m. kommer 
i genbrugscontainerne. Samtidig 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.

Indenlandske studierejser:
For tiden har vi flg. ekskursions ordning 
her på skolen:

lg og 2g: april/maj
3goglHF: sept/okt.

Studierejser (d.v.s. rejser til udlandet) 
skal godkendes af rektor og Pædagogisk 
Råd.

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 man
dag - torsdag fra 7.30 -12.30 og fra 13.00 
- 16.00. Fredag fra 7.30 - 12.30 og fra 
13.00 -15.00. Her kan I henvende jer og 
rette forespørgsel om alt, hvad I er i tvivl 
om, og så vil en af kontordamerne kun
ne hjælpe jer.

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. Her råder Jane Larsen og 
hun sørger for at der kan købes frugt, 
salater, pitabrød, sandwiches m.m. i da
gens løb. Endvidere er der varm- og 
kolddriksautomater i og ved kantinen.

Man skal selvfølgelig rydde op efter 
sig før man forlader kantinen, men for 
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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 idræt, naturfag, fysik, kemi 
og biologi. Dette betyder, at en del af 
dette laboratorie arbejde kan blive hen
lagt 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 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. 
Det er meget vigtigt at møde op til man
dagsmødet, da der ofte bliver givet be
sked 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«: Studievejledemes, hi
storielærernes, samfundsfaglæremes, 
geografilærernes etc.

SU-opslagstavlen findes på lærer
gangen.

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: Gunner Thomsen,
Pedelmedhj.: Olaf Rømer,

Jens Chr.Kofoed.
Freddy Larsen

Psykologi:
Psykologi indgår i gymnasiets og HF’s 
fagrække og er nu oprettet som nyt valg
fag på mellemniveau.

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 overalt på skolen og alt andet 
affald i de almindelige papirkurve. Sæt 
stole på plads efter sidste time.

Skolebestyrelsen:
Består af 10 medlemmer, to valgt af 
amtsrådet og ét af Bornholms kommu
ner, 2 forældre, formanden for Pædago
gisk Råd, 1 lærer, 1 gymnasieelev, 1 HF- 
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kursist og 1 TAPer. Skolebestyrelsen 
formidler sammen med Pædagogisk 
Råd samarbejdet mellem skole og hjem, 
medvirker ved byggeri og indretning af 
skolen og udfærdiget ordensreglerne. 
Rektor er sekretær for skolebestyrel
sen.

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 Uddannelses
støtte, og den gives dels i form af stipendi
um og dels i form af lån. Som hovedregel 
kan man nu kun få SU som hjemmeboen
de, hvis man er under 20 år.

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 godkendes i fællesud
valget.

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

Eleverne betaler selv studierejsen, 
og for at den ikke skal blive for dyr, 
fastsætter skolebestyrelsen, elevrådet 
og pædagogisk råd et maksimumsbe
løb, der skal dække rejse, kost, logi og 
entréer, men ikke lommepenge.

Maksimumsbeløbet er i 96/97 2.660 
kr.

I 2. og 3.g kan endvidere afholdes 
andre studierejser, fortrinsvist i Dan
mark, ofte går de til København. Selve 
rejsen i Danmark er gratis.

I København indkvarteres eleverne i 
reglen privat, men der må påregnes ud
gifter til busser, entréer m.v. - Antallet 
af rejser og udgifternes størrelse af
hænger af elevernes ønsker og de fagli
ge behov for at rejse.

Samlet må udgifterne i forbindelse 
med studierejser ikke overstige 3.800 
kr. i hele gymnasieforløbet.

Studievejledningen:
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 valgfagsmulighedeme.

Skolen har for tiden 5 studievejlede
re, som har faste kontortider, hvor ele- 
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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 
1995/96 betyder det, at eleverne selv 
betaler de første 191 kr.pr. md., mens 
Amtet betaler det overskydende beløb 
til buskort. Hvad beløbet bliver i skole
året 1996/97 er endnu ikke kendt.

*
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Eleverne/Kursisterne
Gymnasiet og hf-kurset

1a
Sanne Skovgaard Ambrosen 
Katrine Andersen
Laila Bidstrup
Tore Bolhøj
Rene Winther Cordua
Trine Engeil
Louise Krogh Hansen 
Line Sølve Holm
Malene Bergmann Johansen 
Sofie Kirstine Kofod
Jesper Leegaard Kruse 
Engelina Andrina Larsen 
Nicoline Lind-Holm 
Christian Bo Lorentzen 
Siri Marcher
Maja Marie Mogensen 
Anne-Gia Bidstrup Mortensen 
Pia Mortensen
Janne Olsen
Thomas Clausen Pedersen 
Martin Skram
Signe Holme Sølvmose 
Diana Westh

1b
Grith Lind Andersen 
Michael Bech 
Casper Andreas Braid 
Tilde Lerche Engstrøm 
Kristine Holbek
Heidi Bundgaard Jensen 
Majken Colberg Jensen 
Crista Jørgensen 
Linette Marie Kofod 
Sune Bøkman Kofoed 
Tanja Mie Larsen 
Tobias Steenberg Lau 
Ditte Fromseier Mortensen 
Rie Fält Mortensen 
Karina Bæk Månsson 
Julie Odgaard Nielsen 
Mette Stæhr Olsen 
Anders Havshøj Petersen 
Kathrine Engeli Rasmussen 
Allan Greany Sørensen 
Stine Tømmerås Vilhelmsen 
Jannie Westh

1C
Karen Bagger
David Nicolas Christensen

Anniqa Fj eller ad
Dorthe Absalon Frigaard 
Marianne Gravlund
Camilla Nørgaard Gregersen 
Christine Kure Hansen
Louise Jensen
Tanja Holmstrøm Jørgensen 
Heidi Irene Keil
Alexandra Victoria Kofoed-
Hansen
Kristian Kramp
Lisbeth Buus Larsen
Gitte Kofoed Marker 
Kåre Rasborg Paulsen 
Ditte Brandt Poulsen 
Yasmin Schenk
Casper Fruergaard Schrøder 
Maria Sølvertorp
Sandie Dolleris Thomsen

1d
Mira Stenberg Andersen 
Monica Berggren 
Annica Maria Deligren 
Line Ekvall
Janni Gram
Nicolai Peter Fomsgaard Gre
gersen
Stine Nexø Holm
Tanja Holm
Trine Holm
Martin Hornstrup
Anders Peder Ipsen
Carina Skytte Jørgensen
Tommy Kaas
Maja Kristine Pedersen Lassen
Berit Halberg Marker
Lisbeth Mogensen
Carmen Christine Kofoed
Nielsen
Henrik Rune Damquist Olsen 
Rie Abildgaard Olsen 
Anne Hagedorn Pedersen 
Ronni Tino Pedersen
Ditte Toft-Petersen 
Carina Åkerlund

1U
Kristine Marlene Skovlund
Andersen
Ronni Bech
Ole Becker
Christina Espersen

Niels Schjellerup Funch 
Katrine Hald
Brian Daniel Lund Hansen 
Cisse Hedegaard Hansen 
Christian Hellbrandt 
Anne Marcher Holm 
Camilla Finne Holm 
Lea Hedegaard Iversen 
Jesper Holmegård Jensen 
Kim Jensen 
Carina Kofod Jeppsen 
Majken Marie Frounberg Jør
gensen 
Jonas Lyberg Kofod 
Thomas Kofod 
Minna Kristensen 
Maria Kristiansen 
Klaus Munk Laursen 
Steffen Hjalmar Madsen 
Morten Magnus Nielsen 
Jens Grønkjær Sjølander Pihl 
Peter Wedel Svenningsen 
Maria Forum Sørensen 
Lene Birgitte Therkelsen

1v
Camilla Christoffersen 
Lotte Nybo Didriksen 
Janus Ethelberg 
Maiken Falk-Hansen 
Jens Christian Fassel 
Kristian Foss 
Zenia Gerdes 
Jesper Juul Hauschildt 
Martin Ipsen 
Allan Georg Jensen 
Ronni Jensen 
Brian Jørgensen
Morten Johnny Jørgensen 
Marie Johanne Kjøller 
Betina Sjøberg Kofod 
Christina Kofoed-Jensen 
Bastian Noreen Larsen 
Niels Rene Grau Larsen 
Eigil Pedersen Lundsager 
Mette Lynggaard 
Anders Wulum Nielsen 
Maria Møller Nielsen 
Sabine Vibe Nielsen 
Kasper Kjærvik Pageis 
Simon Rasmussen
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1x
Jesper Andersen 
Morten Kjøller Andersen 
Thomas Markman Andersen 
Anders Jørgen Aarup Barfod 
Martin Bengtsen 
Mikkel Bønnelycke 
Nikolaj Emmery Funch 
Rikke Hansen 
Søren Nybo Hansen 
T ania Hav
Birgit Yvonne Holm 
Rasmus Weinreich Holm 
Lars Iversen
Maria Dina Jacobsen 
Peter Westh Jansson 
Sofie Jensen
Aja Krøier Jørgensen 
Christian Buhdahl Larsen 
Rasmus Lind-Holm 
Kasper Rønne Madsen 
Majken Pauk Mortensen 
Trine Mortensen 
Bettina Munk 
Maja-Ann Pedersen 
Jacob Sjöstedt Sode

iy
Anne Holm Andersen 
Uffe Bay Andersen 
Christian Corlin
Tara Laura Elvang 
Brian Sølve Gravsen 
Jonas Schou Halberstadt 
Annika Mildred Sonne Hansen 
Nikolaj Wichmann Hansen 
Heidi Koefoed Ipsen 
Morten Jørgensen 
Jakob Kristian Kjøller 
Karina Kjøller Kuhre 
Kristian Anker Lind 
Martin Meinike Madsen 
Christian Fürst Mogensen 
Michael Barfoed Müller 
Kristoffer Nyby 
Camilla Lund Pedersen 
Henriette Madvig Pedersen 
Nikolaj Christian Roager 
Scharling
Tobias Valentin Geill Soldalen 
Lars Sparholt 
Morten Tarp 
Line Sonne Thisen
Rene Larsen Volqvartzen

1Z
Benjamin Knoop Aagesen 
Elna Andersen
Sarah Wemblad Anker
Line Bergmann

Søs Byrfelt
Esben Toft Christensen 
Rune Munch Christensen 
Kristina German
Charlotte Gylsen
Andreas Hansen
Jacob Due Ringsted Ipsen 
Maja Schlenzig Knudsen 
Thomas Koister
Ingrid Ipsen Kure 
Sisse Lea Lindblad
Anja Marker
Martin Monterossi Munch 
Malene Sommer Nielsen 
Kia Vilsgaard Olsen 
Camilla Kjær Pedersen 
Klaus Elkær Pedersen
Casper Høeg Radil 
Janus Rasmussen 
Heidi Pia Reuther 
Kim Seerup 
Signe Dorothea Storr 
Karen Dagmar Frigaard Wein
reich
Jens Christian Wibe

2a
Betina Jeannette Folsing 
Sofie Louise Grove 
Elise Dorthea Hartvig 
Caroline Kofod Ipsen 
Christina Bækgaard Jensen 
Vikie Jensen 
Anne Knudsen 
Bjørgitte Vivelund Kofoed 
Katrine Mortensen 
Pia Frank Nygaard 
Line Ratzer 
Louise Sletterød 
Rikke Sommer

2b
Lone Andersen 
Ditte Christine Bager 
Line Schnedler Clausen 
Katrine Dam
Winnie Bugge Espensen 
Morten Espersen 
Henriette Skov Hansen 
Karen Agnethe Harild 
Emil Westman Hertz 
Lisbeth Hollensen 
Lene Jensen
Louise Stibolt Jensen 
Stine Munk Jensen 
Louisa Maria King 
Karina Larsen 
Morten Leidcker 
Anne-Kathrine Nielsen 
Winnie Nielsen 
Dennis Raith Nilsson

Jonna Viborg Sehested Svend
sen
Maria Elisabeth Hedegaard
Terry
Henriette Themsen
Marie Høm Tiemroth
Sara Elisabeth Brandt Torger- 
sen

2C
Puk Arvidsen
Anne Marie Munch Christen
sen
Brian Kjærgaard Christensen 
Marie Louise Dahl 
Karen Louise Frandsen 
Maddalena Giordano 
Anja Hansen 
Anja Karina Hansen 
Cathrine Buchardt Hansen 
Tabita Therese Koefoed Han
sen
Rene Kristiansen 
Martin Lind
Gena Danneberg Mogensen 
Nina Borg Müller 
Pia Kofod Nielsen 
Katia Noye 
Laila Irene Olsen 
Kristine Pedersen 
Louise Juel Pedersen 
Jacob Spang Rasmussen 
Simon Pugdahl Rønneberg 
Rikke Steffensen 
Tim Stenstrop 
Trine Sørensen

2d
Kathrine Galster Bach-Peter- 
sen
Sara Giese Burgedahl 
Sarah Diedrich
Louise Kofoed Hansen 
Signe Grønbæk Hansen 
Susanne Green Hansen 
Dan Valdemar Herron 
Susan Henriette Johansen 
Christian Johnsen
Maria Louise Biem Johnsen 
Heidi Jørgensen
Jakob Keller
Maria Holm Kennet
Trine Mygind Korsby 
Anne Madsbjerg 
Kristine Mattsson 
Margrethe Louise Pihl 
Jannick Rasmussen 
Mads Pihl Rasmussen 
Anne Schärfe
Jacques Tommy Sørensen 
Trine Damm Wetterslev
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2u
Erik Grønvall Kempfner An
dersen
Jeppe Andersen 
Morten Florin Andersen 
Kristian Bohn
Karen Brandt
Trine Elleby Engell-Kofoed 
Dennis Kofoed Hansen 
Jannie Weinrich Hansen 
Martin Holm Hansen 
Mikkel Engset Høst 
Zenia Betina Ipsen 
Pia Kjærulff Jacobsen 
Bjarke Jon Jensen 
Kam Guldbrand Jensen 
Mads Kjøller 
Katja Kofoed
Anja von Wildenradt Kristof
fersen
Birgitte Dam Nygaard 
Per Colberg Olsen 
Leah Porse Rasmussen 
Katrine Munch Rønne 
Søren Schmidt
Julie Spang 
Jakob Vind

2v
Majken Merete Kofod Ander
sen
Tanja Straube Andersson 
Anja Marie Egede Hansen 
Stine Röser Hansen 
Anita Holm
Jacob Bjerregaard Jørgensen 
Mia Karlshøj-Nielsen 
Christian Philip Kjøller 
Nicolai Koefoed Brix 
Per Kofod
Jacob Falkenberg Kofoed 
Ivan Alexander Larsen 
Anne Lind
Lotte Mandsberg
Henriette Katrine Westh Mar
ker
Christina Munch
Jane Breining Nielsen 
Elisabeth Jane Olsen 
Stefan Madvig Olsen 
Kristoffer Kjærvik Pageis 
Simon Christian Vindahl Pe
dersen
Rasmus Pors 
Brian Rømer

2x
Camilla Therese Ambrosen 
Sune Brandt Andersen 
Nicolai Brøgger

Sabine Flensborg 
Christian Schjellerup Funch 
Morten Hjorth Fæster 
Carl Anders Grønbech 
Benjamin Folkmann Hansen 
Camilla Euphrosyne Hilde
brandt
Jonas Holbech
Bettina Munch Ipsen 
Mathias Henrik Jespersen 
Maj Juni
Mette Munch Koefoed 
Dennis Gade Kofod 
Jeanette Krøier Lauritzen 
Ditte Nissen Lund
Sussi Ørum Madsen 
Jannike Kristine Mogensen 
Bo Mortensen
Morten Mørch
Ann-Sofie Kofoed Olsen 
Laura Navndrup Pedersen 
Jonas Borup Turman

2y
Maiken Bjerre 
Christina Nielsen Buxbom 
Mette Dencker Dam
Stine Abildløkke Munk Erik
sen
Lennart Postborg Espersen 
Morten Gebhardt 
Annika Bay Hansen 
Nikolai Kristian Hansen 
Julie Koefoed Jensen 
Mette Brehm Johansen 
Claus Uno Kofoed Kjøller 
Simon Rehfeldt Kofod 
Anders Kofoed 
Christine Karen Kofoed 
Cecilie Lykkegaard 
Tiago Melo 
Mogens Veset Mogensen 
Mette Cathrine Mortensen 
Martin Niedersøe 
Line Brandt Poulsen 
Morten Paulsen 
Christian Riis Stenby

2z
Christine Mattebjerg Ander
sen
Karl Kristian Bloch Andersen 
Karina Bech
Joshua Andrew Casan o 
Sarah Nørris Christensen 
Camilla Gudbergsen 
Anne Birgitte Jensen 
Jesper Nybro Jørgensen 
Mikael Jørgensen 
Tania Karlshøj-Nielsen 
Anders Pihl Kofoed

Rie Naja Sandegaard Kristen
sen
Kennet Larsen
Mikkel Gundersborg Laurid
sen
Troels Thorborg Lindhardt 
Karina Birgitte Jensen Madsen 
Sussi Wille Madsen
Jennie Mathiesen
Noah Bay Mogensen
Martin Olsen
Katja Grønvall Pedersen
Marianne Stenum
Maiken Kragh Wendell

3a
Rikke Andersen 
Anne Baunkjær 
Rikke Bonde 
Britta Dibbern 
Charlotte Holm 
Pamela Allison Hunt 
Ditte Kofoed
Lisbet Nissen Kofoed 
Peter Kofoed-Larsen 
Camilla Marcher 
Stine Holm Marcussen 
Ann-Camilla Nielsen 
Stig Frigaard Nielsen 
Anine Skov Olsen 
Thilde Rosdahl Olsen 
Tanya Christine Poulsen 
Christine Knage Rasmussen 
Nadja Fromseier Thomas 
Heidi Hansine Pauk Wandt 
Louise Wolff-Sørensen

3b
Ann Mie Aaby Brandt 
Marie Bonde Clausen 
Sanne Kofod Hansen 
Rikke Akselbo Holm 
Ann-Mari Buus Jensen 
Karin Clement Rønne Johan
sen
Anne Kristine Groth Knudsen 
Rikke Vesth Larsen 
Christine Monterossi Munch 
Line Nymark Nielsen 
Tine Kjøller Hartvig Nielsen 
Betine Pedersen 
Louise Pedersen 
Lykke Rømer 
Pernille Sonne 
Maja Trudsø

3c
Heidi Batz Andersen
Sidsel Birch Bech
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Julie Ligaard Clausen 
Emilia Maria van Gilse 
Martin Bundgaard Hansen 
Maiken Henriksen 
Kim Roland Jensen 
Stina Kofoed Jensen 
Gitte Pakka Jørgensen 
Mette Louise Holm Kofod 
Karina Møller Mattebjerg 
Vibe Abildtrup Middelboe 
Jan Thisted Mikkelsen 
Eva Maaløe Nørlund 
Christina Huth Panduro 
Karina Rasmussen 
Lisbeth Margrethe L. Rasmus
sen

3u
Julie Aakerlund Andersen 
Morten Brandt Christensen 
Nanna Kofoed Dellgren 
Mette Haagensen 
Torben Haagensen 
Kenneth Myler Hansen 
Morten Avnegaard Henriksen 
Dorthe Ipsen
Rasmus Due Ringsted Ipsen 
Jens Knudsen
Carsten Munch Holm Kofoed 
Jette Kristensen
Morten Rosengreen Munk 
Ole Sten Møller
Klaus Østergren Nielsen 
Dorethe Esketveit Pedersen 
Mie Pedersen
Jens Kristian Pihl
Thomas Kofoed Poulsen 
Mikkel Porse Rasmussen 
Laura Kirstine Thors

3x
Klaus Bergmann 
Rikke Dam
Marie Christine Gulstad 
Mia Gejl Hansen 
Bjarke Juel Henriksen 
Elsemarie Holm 
Charlotte Ipsen 
Jannie Gejl Jensen 
Elisabeth Johanna Kjøller 
Martin Krøier Krak 
Jette Koefoed Larsen 
Lea Buus Larsen 
Marianne Thora Mortensen 
Thomas Bornø Nielsen 
Tina Byder Nielsen 
Christian Lund Pedersen 
Karna Pedersen 
Terese Pelle
Juan Jose JACOB Penalver

Jonathan Maria Oiling Pentz- 
Møller
Anders Hjort Rasmussen
Peter Røssel

3y
Line Andersen
Vibeke Munch Andersen 
Anne Blom
Malene Gäth
Rune Funder Hansen 
Jonas Arboe Harild 
Nanna Hj orth-Larsen 
Mette Marie Holm 
Mette Jensen 
Erik Hjorth Larsen 
Mikkel Borresen Larsen 
Kristine Rønne Madsen 
Jesper Kofoed Marcher 
Anne Bang Marcussen 
Kathe Marker
Anders Boye Mortensen 
Mie Steenberg Nielsen 
Susanne Nielsen
Claus Jørgen Olsen 
Kristoffer Holm Pedersen 
Rikke Hamfeldt Pedersen 
Lars Blank Schmeltzer 
Michael Eierich Freund Sonne 
Bibi Tungelund

3z
Erol Adayilmaz
Dennis Lmddal Bechmann 
Andersen
Søren Andersson 
Signe Birkedal 
Jørn Peter Carlsen 
Anders Christoffersen 
Christina Exsteen 
Tina Falandysz 
Niels Jakob Hansen 
Rasmus Mauria Jørgensen 
Katrine Kjeldsen 
Gundula Maria Kjær 
Casper Borgen Kjøller 
Henrik Drost Koefoed 
Carsten Nikolai Kofoed 
Morten Lynggaard 
Lars Mogensen 
Christina Elise Møller 
Dorthea Kofod Müller 
Christina Cordua Nielsen 
Signe Sørine Thora Hansen 
Nielsen
Troels Tolstrup Nielsen 
Dennis Rasmussen 
Thomas Attle Svart 
Ken Lasse Sørensen

1p
Bente Andersen 
Karina Natasja Andersen 
Rikke Lakshmi Andersen 
Mai-Britt Andreasen 
Martin Bagger 
Kenny Bramsen
Christa Møller Christoffersen 
Thilde Ethelberg 
Anita Hansen
Rasmus Göttrup Ipsen 
Karina Hjorth Jensen 
Marisol Guillermo I. Jessen 
Birgitte Pihl Knudsen 
Kristine Louise Holm Larsen 
Nicky Laurent 
Karina Lund
Rene Madsen
Steven Bay Mogensen 
Pernille Kure Olsen 
Heidi Elisabeth Pedersen 
Jimmi Falk Petersen 
Peter Christian Petersen 
Lotte Sonne Poulsen 
Tina Riis Svensson 
Lindsay Kay Whistance

iq
Christine Lyngby Carlsen
Daniel Holm Hansen
Anja Holm
Petrine Sonne Holm
Rikke Riis Ipsen
Ann-Cheri Kierstein Jacobsen
Sarah Jacobsen
Kennie Ørsted Jensen
Laila Jensen
Heidi Jespersen
Anders Klausen
Helle Kofoed
Line Kristoffersen
Pia Kristoffersen
Rasmus Munch Marcher
Karina Munch
Claus Dan Müller
Jens Lønberg Nielsen
Jesper Nielsen
Maiken Norup Nørregaard
Malene Grønbech Riis
Cecilie Marie Ruud Thomsen
Tina Truelsen

2p
Rina Bech Arvidsen
Jens Michael Bager
Gabor Beszeda
Elsa Margreta Frederiksen 
Michaela Jin Grunth 
Henrik Bonde Hansen 
Lisbeth Langskov Hansen
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Rikke Howardsen
Mikkel Frederiksmose Jacob
sen
Britt Schon Jensen
Gry Jensen
Rie Johnsen
Nathalie Hjorth Jønsson
Gitte Larsen
Anne Margrethe Frigaard Mo
gensen
Jan Hovgaard Nielsen 
Pernille Myhre Olsen 
Lisa Munch Rasmussen 
Brian Sejberg

2q
Henrik Korsgaard Andreasen 
Lars Hjorth Bærentzen 
Majken Dich 
Christian Engeil 
Lauren Kee Ford
Elisabeth Sode Elkær Freder
iksen
Bettina Gravlund
Randi Hansen
Trine Holm

Nina Kristoffersen 
Maiken Lotte Larsen 
Bonnie Martinsen 
Anne Hjorth Munch 
Mette Køhlert Nielsen 
Søren Nielsen 
Karina Nyboe 
Pernille Odborg 
Heidi Schou Olsen 
Kathrine Sonne Pedersen 
Monika Urup Pedersen 
Pernille Agertoft Pihl 
Henrik Staalegaard Poulsen 
Laila Skotte 
Carina Bettina Westh

2r
Pernille Kjøbæk Hansen 
Rikki Hansen
Annegrethe Hvid Jørgensen 
Stine Pelle Jørgensen 
Kim Rosquist Kofod 
Jeppe Frithiof Kure 
Kristian Rosenberg Larsen 
Louise Tindbæk Madsen 
Thomas Nielsen

Anja Kofoed Oissen
Carina Pedersen
Kristian Staalegaard Poulsen
Helle Samuelsen
Ditte Sommer
Gitte Sommer
Nadia Sussi Sørensen

2n
Lars Flogard
Kaj Grøn
Bente Hansen
Pia Schalburg Hansen 
Kristine Holm-Jensen 
Thomas Juul-Pedersen 
Lise Kofoed
Maja Boholdt Larsen
Maria Dolores Garcia Madsen 
Mette Luders Toft Nielsen 
Aage Andreas Pedersen 
Britt Marie Pedersen
Pernille Munch Hansen 
Ingrid Koch
Tommy Fuglsang Kristensen 
Camilla Ledegård Svendsen
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Eksaminer 1995
Gymnasiet

3a
Annika Annas, Blykobbevej 23 A, 3700 Rønne
Cathe Bilenberg, Torvet 16,3720 Åkirkeby
Sacha Deleuran, Nellikegade 2,3700 Rønne
Hanne Folkmann Espersen, Strandvejen 25, Aarsdale, 3740 Svaneke 
Majken Muxoll Fatum, Provstegade 8,3700 Rønne
Anne Absalon Frigaard, Yppernemøllevej 10, Nyker, 3700 Rønne 
Dorthea Rasmussen Funder, Postgade 15,3740 Svaneke 
Eva Maria Glimberg, Pederskervejen 45, 3720 Åkirkeby 
Charlotte Kofod Hansen, Lindeskovvej 6, Rø, 3760 Gudhjem
Malene Fiil Hansen, Lærkemarken 5,3770 Allinge
Margit Wichmann Hansen, Set. Mortensgade 21,3700 Rønne 
Heidi Hedegaard, Østervang 79, 3700 Rønne
Birgitte Sommergård Ipsen, Dyndebyvejen 7,3730 Nexø
•Sine Jacobsen, Vestergade 33,3740 Svaneke
Zennie Kofod Jespersen, Kirsebærstien 7,3700 Rønne
Sara Jørgensen, Jernbanegade 42 C, 3720 Åkirkeby
Lise Kappelgaard, Bredgade 16,3730 Nexø
Marie Christina Vendelbo Lundberg, Toftevej 14, 3760 Gudhjem
Cecilie Mattsson, Sander Dichsgade 1,3740 Svaneke
Marion Mogensen, Tingstedvej 11, 3700 Rønne
Mette Luders Toft Nielsen, Højlyngsvejen 6,3720 Åkirkeby 
Elisabeth Riis, Møllevænget 14, 3730 Nexø
Sara Lea Rosenmeier, Nellikegade 2,3700 Rønne
Christina Bej Vilhelmsen, Strandvejen 67,3770 Allinge

3b
Rasmus Christian Andersen, St. Torvegade 96,3700 Rønne 
Thomas Riis Andersen, Sandgade 1-1. th.mf., 3700 Rønne 
Christoffer Appel, Dampmøllegade 14, 3700 Rønne
Tina Berg Christensen, Eriksvej 10, 3700 Rønne
Annemette Brandt Dam, Sorthatvej 16, 3700 Rønne
Dennis Marco Härtig, Stavelund 1, 3700 Rønne
Mikkel Johannes Hald, Pilehøj 2,3700 Rønne
Anita Marie Koefoed Hansen, Almindingsvej 30, 3720 Åkirkeby 
Belinda Florentine Hansen, Stadionvej 4,3730 Nexø
Lars Holst Hansen, Lindevej 23, 3700 Rønne
Marie-Louise Holst, Rolighedsgade 11, 3700 Rønne
Ditte Folkmann Ipsen, Godthåbsvej 64, 3751 Østermarie
Mie Jensen, Rolighedsgade 11,3700 Rønne
Simon Nikolaj Corlin Jensen, LI. Madsesgade 123, 3700 Rønne 
Thomas Doering Jensen, Søndergade 35, l.th., 3700 Rønne 
Filip Steenberg Lau, Østervoldgade 39, 3700 Rønne
Kenneth Madsen, Pilene 8,3700 Rønne
Noomi Rønholt Madsen, Sandmarksvej 5, 3700 Rønne 
Tina Fürst Mogensen, Valmueløkken 9, 3700 Rønne
Louise Tolstrup Nielsen, Østervang 11,3700 Rønne
Kamilla Kjærvik Pageis, Østervpædgade 2c vær. 2, 3700 Rønne 
Trine Holm Pedersen, Kamilleløkken 5,3700 Rønne
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3c
Sille Aagesen, Damløkkevej 1,3790 Hasle
Line Andersen, Bondegade 2, 3700 Rønne
Mikkel Fannikke Wessel Borg, Tjørnevej 23, 3700 Rønne
Maria Birgitte Braid, Storegade 21,3740 Svaneke
Dorthe Elisabeth Christensen, Lærkevej 1,3782 Klemensker
Anja Skov Hansen, Grønagervej 18,3700 Rønne
Mona Møller Carames, Østergade 44, A-II, 3700 Rønne
Maj Klindt, Nellikegade 2, 3700 Rønne
Katrine Maja Knudsen, Nellikkegade 2, 3700 Rønne
Marie-Louise Knudsen, Storegade 6, 3790 Hasle
Lena Larsen, Vellensbyvejen 16,3700 Rønne
Pia Düring Lausen, Åvej 13, 3700 Rønne
Katrine Lønnegaard, Bredgade 13, 3700 Rønne
Line Westerdahl Nielsen, Bagå 7,3790 Hasle
Rikke Brandt Nielsen, LI. Madsesgade 123, 3700 Rønne
Ann-Britt Marckmann Olaussen, Gasværksvej 6, 3790 Hasle
Sif Naja Olsen, Udegårdsvejen 14, 3730 Nexø
Nanna Hyldig Reimick, Rolighedsgade 11,3700 Rønne
Trine Møller Sassersen, Rugmarken 16,3700 Rønne
Ulla Schärfe, Rolighedsgade 11,3700 Rønne
Signe Elisabeth Roager Scharling, Åbyvej 1, 3700 Rønne
Louise Heide Sommer, Kirkemarksvej 58, 3700 Rønne
Christian Grøndahl Stage, Bellmansvej 11,3700 Rønne

3u
Lars Andreasen, Bredgade 8,3700 Rønne
Nicolai Peter Arendt, Søborgstræde 11,3700 Rønne
Lars Moberg Bjørnsen, Skånesvej 1,3700 Rønne
Rikke Blom, Kamilleløkken 13, 3700 Rønne
Peter Benjamin Braid, Storegade 21,3740 Svaneke
Simon Brandt, Gadebyvejen 1,3730 Nexø
Rikke Gulstad, Sveasvej 28,3700 Rønne
Julie Buchardt Hansen, Drosselvænget 2,3730 Nexø
Kristine Engel Hansen, Valmueløkken 16,3700 Rønne
Stine Haspang, Larsegade 9,3700 Rønne
Mads Weinreich Holm, Eriksvej 25,3700 Rønne
Thomas Jensen, Margrethevej 16,3700 Rønne
Thomas Scheel Hagelskjær Johansen, Karolinevej 3, 3700 Rønne
Mads Becker Jørgensen, Provstegade 12, 3700 Rønne
Kasper Hyldeqvist Larsen, Haslevej 38,3700 Rønne
Per Lund, Store Torv 6 A, 3700 Rønne
Maja Fromseier Mortensen, Østergade 14,3700 Rønne
Jacob Gøttrup Rasmussen, LI. Madsesgade 123, 3700 Rønne
Jesper Thomas Rubow, Østergade 83,3700 Rønne
Jesper Lindberg Skov, Storegade 29,3700 Rønne
Aja Stender, I Bakkerne 20,3740 Svaneke

3x
Christina Daniella Knoop Aagesen, Stavelund 8, 3700 Rønne 
Dan Damsø Andreassen, Chr. Pellesvej 12,3700 Rønne 
Tanja Pelle Binzer, Søndre Alle 42, 3700 Rønne
Rikke Frølund Carlsen, Pilebroen 28,3770 Allinge
Trine Schnedler Clausen, Heimdalsvej 8, 3700 Rønne
Ulrich Essemann-Beck, Sejersvej 29, 3700 Rønne 
Susanne Pia Folkmann, Vibehaven 36, 3700 Rønne 
Thomas Frandsen, Gadeuaardsparken 8, 3730 Nexø 
Maiken Krøier Hansen, Aløsevej 31,3751 Østermarie 
Martin Bay Hansen, Ndr. Strandvej 79,3770 Allinge 
Brian Jensen, Malmøvej 25,3700 Rønne
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Peter Doering Jensen, Søndergade 35 -1 th., 3700 Rønne 
Simon Karstoft Jeppesen, Skovløkken 1, 3700 Rønne 
Bettina Dam Jespersen, Ingefærløkken 16, 3700 Rønne 
Lotte Kofoed Julin, Set. Hans Stræde 10 st., 3700 Rønne 
Thomas Jæger, Dyndevej 5,3751 Østermarie
Jutta Mari Adelin Jørgensen, Savmøllevej 10, 3751 Østermarie 
Carina Kofod, Smålandsvej 1, lejl. 8, 3700 Rønne 
Henrik Marker, Slettevej 2, 3760 Gudhjem
Kurt Runge Mogensen, Bobbevej 1,3760 Gudhjem 
Martin Johannes Munk, Stavelund 1, 3700 Rønne 
Henrik Aakerlund Skovgaard, Østerled 83, 3700 Rønne

3y
Mette Holm Andersen, Sandmarksvej 6, 3700 Rønne
Nikolaj Ture Gregersen, Malmøvej 29,3700 Rønne
Heidi Hudlebusch, Egeløkken 15,3700 Rønne
Martin Dam Jensen, Mulebyvej 45, 3700 Rønne
Alex Speed Kjeldsen, Baunevej 1,3720 Åkirkeby
Thomas Schlenzig Knudsen, Kofoedsvej 10, Lobbæk, 3720 Åkirkeby
Nana Brochmann Mortensen, Borrelyngvej 20,3770 Allinge
Per Marker Mortensen, Vestre Strandvej 10,3730 Nexø
Troels Møller, Almindingsvej 35, 3720 Åkirkeby
Camilla Gammelgaard Nielsen, Buen 2,3770 Allinge
Mette Gilling Nielsen, Hasselløkken 6, 3700 Rønne
Palle Nielsen, Lærkemarken 4, Tejn, 3770 Allinge
Nicolaj Nyby, Aakirkebyvej 166,3700 Rønne
Frederik Berg Olsen, Æblehaven 7,3720 Åkirkeby
Mette Nygaard Petersen, Nørre Løkke 28, 3700 Rønne
Viveca Horst Sommer, Hasselløkken 8,3700 Rønne
Mette Margrethe Stender, Nørregade 8, 3700 Rønne
Anders Teglgaard Sørensen, Nybrovej 47,3751 Østermarie
Solvejg Aaberg Sørensen, Dammegårdsvej 1, 3782 Klemensker 
Michael Vennersdorf, Årsballevej 3, 3782 Klemensker

3z
Winni Aakermann, Smallesund 110, 3700 Rønne
Trine Inger Aarup Barfod, Birkevej 3,3720 Åkirkeby
Anders Beier, Egeløkken 4,3700 Rønne
Michael Riis Bentzen, Ndr. Strandvej 47,3770 Allinge
Erik Bidstrup, Lyrsbyvej 41, 3751 Østermarie
Marie Bønnelycke, Sdr. Villavej 12,3700 Rønne
Sean Claxton, Set. Mortensgade 21, 3700 Rønne
Elisabeth Ann Præ^tegaard Eriksen, Mikkelegade 25,3770 Allinge
Andreas Gjendal, Årsdalevej 16, 3730 Nexø
Bjarke Brandt Hansen, Årsdale Kirkevej 7, 3740 Svaneke
Morten Kofod Hansen, Sejersvej 35,3700 Rønne
Jette Malene Kieffer, Curdtslund 39,3700 Rønne
Troels Andreas Koister, Søndergade 35, 3700 Rønne
Martin Dam Lind, Kløvermarken 26,3730 Nexø
Tonny Andre Lund, Søndergade 44, 3700 Rønne
Bjarke Dalsgaard Madsen, Brommevej 19, Rø, 3760 Gudhjem
Katrine Sommer Nielsen, Paradisvej 24, 3730 Nexø
Lars Gamborg Poort, Storegade 15,3790 Hasle
Susanne Vibeke Rønne, Stavsdalvej 39,3760 Gudhjem
Bodil Tolstrup, Aarsballevej 28,3700 Rønne
Søren Erik Strunge Truelsen, Stangevej 5,3760 Gudhjem
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HF-kursus

2p
Ane Pia Florin Andersen, Stumpevejen 2, 3700 Rønne
Eik Dahl Bidstrup, Stavelund 6,3700 Rønne
Katrine Finne Clausen, Arnagervej 11, 3700 Rønne
Niels Peter Krogh Hald, Borgergade 19 - vær.69,3700 Rønne
Majbrit Vesth Hansen, Ibskervej 6, 3730 Nexø
Martin Harnisch, Borgergade 19 - vær. 56,3700 Rønne
Liselotte Brandt Holm, Vestermarievej 54, 3720 Åkirkeby
Henrik Jakobsen, Kamilleløkken 12,3700 Rønne
Jeanette Sonne Johansen, Rugmarken 7, 3700 Rønne
Anne Engeli Kofoed, Sandgade 9,3700 Rønne
Rene Hohn Jørgensen, Østervang 89, 3700 Rønne
Mia Kromann Madsen, Byledsgade 67, 3700 Rønne
Linda Kvist Mortensen, Følfodvej 16, Tein, 3770 Allinge
Charlotte Kristine T. Larsen, Stettestræde 22 - l.sal, 3700 Rønne
Hanne Nicolaisen, Østervang 87,3700 Rønne
Anne Christina Dam Nielsen, Holger Lundgrensvej 50,3700 Rønne
Christina Køhlert Nielsen, Østerled 48,3720 Åkirkeby
Dorte Annika Olsson, Buen 1,3770 Allinge
Lea Parmark, LI. Madsegade 104,3700 Rønne
Charlotte Esketveit Pedersen, Brovangen 41,3700 Rønne
Mette Schröder Pedersen, Urmarken 27,3740 Svaneke

2q
Kenneth Ricky Tork Andersen, Storegade 2 D, 3740 Svaneke
Martin Brylet, Møllebakken 8,3760 Gudhjem
Anne Christoffersen, Skrullevej 3,3751 Østermarie
Lisa Hansen, Haslevej 35,3700 Rønne
Vicky Hollins, St. Torvegade 131 -1.nr.4,3700 Rønne
Britta Holm, Havremarken 1,3730 Nexø
Ann-Katrin Ingvorsen, St. Torvegade 131 - nr. 4,3700 Rønne
Laila Leidcker Ipsen, Tværvejen 12,3700 Rønne
Katja Bornack Lenz, Vibevænget 13,3730 Nexø
Stine Sonne Lohmann, Vibehaven 14, 3700 Rønne
Ann-Catrin Nielsen, Østervang 9,3700 Rønne
Tanja Fannikke Marker, Syrenvej 16, 3700 Rønne
Christa Nielsen, Ydunsvej 9, 3700 Rønne
Robert Milutin, Kastanievej 10, 3700 Rønne
Lotte Mogensen, Paradisvej 61,3730 Nexø
Nicolai Pedersen, Helligdomsvej 15, 3760 Gud^em
Sine Mari Petersen, Almindingensvej 31, 3751 Østermarie
Kristian Bent Rix, Nørregade 6, 3700 Rønne
Camilla Maagaard Westh, Korsgade 3, 3790 Hasle

2r
Karina Isidor Beyer, Jomfrudalen 2, 3730 Nexø
Jane Christiansen, Grønagervej 55, Nyker, 3700 Rønne
Jens Egebro, Smålandsvej 1 - lejl. 12,3700 Rønne
Else Karen Finne, Frugthaven 1, 3730 Nexø
Jan Finne, Hedevej 4, 3730 Nexø
Morten Frederiksen, Smålandsvej 1 - lejl. 12, 3700 Rønne
Kristine Margrethe Hansen, Segenvej 33,3700 Rønne
Martin Funch Jensen, Nordre Strandvej 27, 3770 Allinge
Kristine Holm-Jensen, Almindingsvej 27,3720 Åkirkeby
Steen Jakobsen, Vibehaven 38,3700 Rønne
Winnie Westh Jensen, Mølleby 16 A, 3730 Nexø
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Peter Kofoed Julin, Vibehaven 56,3700 Rønne
Tonny Westh Jensen, Mølleby 16A, 3730 Nexø
Annbritt Kjøller, R øbrovej 7, 3760 Gudhjem
Regina Kofod, Birkevej 3,3770 Allinge
Desiree Michelle Madsen, Damsgade 2A, 3720 Åkirkeby
Hensia Mogensen, Paradisvej 61,3730 Nexø
Majken Møller, Krashavevej 11, 3782 Klemensker
Katrine Pihl Sode, Erlandsgårdsvej 2, 3700 Rønne 
Jane Sterup, Klemensstoregade 46, 3782 Klemensker 2n 
Jens Peter Vestergaard, Smedeløkken 34,3770 Allinge

2n
Gudrun Bøggild, Segenvej 20, 3700 Rønne
Ester Aabye Dam, Skagelfaldsvej 1,3720 Åkirkeby
Lars E. Flogard, Strangade 38, Sandvig, 3770 Allinge
Kaj Grøn, Egeløkken 14, 3700 Rønne
Jytte Hansen, Virkelyst 17,3700 Rønne
Mini Miciende Anne Mette Harteg, St. Torvegade 76,3700 Rønne
Poul Markus Ipsen, Præstegårdsvei 4,3760 Gudhjem
Ken Kure, Dr. Glavensvej 1, 3720 Åkirkeby
Karina Mattesen, Buen 11, Lobbæk, 3720 Åkirkeby
Simon Skot Olsen, Pislolstræde 9, 3700 Rønne
Sonja Olsen, Sdr. Alle 6, 3700 Rønne
Bente Irene Pedersen, Set. Mortensgade 45 B, 3700 Rønne
Tommy Sode, Ternevangen 7, 3700 Rønne
Stina Nissen Veljici, Roarsvej 6 - l.tv., 2000 København F

*
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Skolens personale
(Ansættelsesåret ved skolen er anført i parantes)

Hattie Andersen, adjunkt (1989)
engelsk, musik

Kirsten Sonne Andersen, IkL (1975)
dansk, oldt.kundsk., studievejl.

Peer Bjørn Andersen, lektor (1991)
fysik, matematik

Per Andersen, adjunkt (1982)
geografi, idræt, frisport

Viggo Andreas Andersen, lektor (1990)
dansk, filosofi

Ellen Augustesen, lektor (1981)
fransk, historie

Bente Andreasen, årsvikar (1995)
tysk

Lone Bruun Beyer, lektor (1971)
engelsk
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Hanne Biem Bidstrup, årsvikar (1991)
engelsk, læsevejleder

Ingeline Bonde, årsvikar (1994)
engelsk

Kaare Borchsenius, adj. (1983)
fysik, matematik

Jørgen Butzbach, studielkt. (1970)
geografi

Einar Carstensen, lektor (1988)
matematik, naturfag

Gorm Christensen, lektor (1990)
biologi, idræt, økonomiinspektor

Jens Christensen, lektor (1989)
biologi, kemi

Asbjørn Christoffersen, adjunkt (1988)
fransk, historie

Asbjørn Damhus, adjunkt (1993)
fysik, matematik, adm.inspektor
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Lene Demidoff, lektor (1986)
latin, oldtidskundskab

Per Eklund, årsvikar (1995)
psykologi

Olav Elvang, lektor (1975)
biologi

Peter Fritzen, adjunkt (1991)
historie, film/tv

Hans Fæster, lektor (1975)
religion, dansk

Søren Gilkær, lektor (1979)
engelsk, spansk

Leif E. Hansen, lektor (1980)
dansk, samfundsfag

Lisa Lind Hansen, sekr. (1993)

Per Thule Hansen, lektor (1972)
russisk, historie
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Peter Skovgaard Hansen, lektor (1972)
geografi, studievejledning

Svend Aage Hansen, lektor (1991) 
samfundsfag, geografi, 

erhvervsøkonomi

Vivian Scott Hansen, lektor (1974)
fransk, studievejledning

Ole Hartelius, lektor (1972)
dansk, russisk, spansk

Ralf Hjort, lektor (1993)
matematik, naturfag

Bent Peder Holbech, lektor (1977)
musik

Mads Bendix Horn, adjunkt (1991)
matematik, fysik

Birgitte Hylsberg, årsvikar (1995)
idræt

Bente Jakobsen, årsvikar (1993)
dansk
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Per Jensen, adjunkt (1990)
engelsk, billedkunst

Tage Jensen, lektor (1977)
matematik, naturfag, datavejl.

Aksel Jørgensen, lektor (1973)
fysik, matematik, datalære

Arne Jørgensen, årsvikar (1993)
tysk

Else Jørgensen, lektor (1978)
tysk, idræt

Gitte Jørgensen, adjunkt (1990)
dansk, idræt

Lis Jørgensen, årsvikar (1974)
idræt

U1 Jørgensen, adjunkt (1982)
engelsk

Carl Kjelgaard, lektor (1989)
matematik 2x, 2y
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Inge-Lise Kofoed (1995) 
kantinebestyrer

Inger Lise Kofoed, lektor (1990)
dansk, tysk

Jens Christian Kofoed, pedelmedhj.(1984)

Pia Korsner, adjunkt (1990)
dansk, idræt

Klaus Kristiansen, adjunkt (1991)

Freddy Larsen, pedelmedhjælper (1994)

Herluf Larsen, årsvikar (1993)
billedkunst

Torben Lassen, ledende inspektor (1980)
dansk, historie

Thor Kure, lektor (1980) 
samfundsfag, geografi, 

erhvervsøkonomi
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Claus Hjort Lauritzen, ârsvikar (1990)
musik

Bitten Leth, sekretær (1988)

Claes Ludvigsen, lektor (1975)
historie, samfundsfag

Ivar Lærkesen, lektor (1979)
dansk, religion

Birger Madsen, adjunkt (1988)
fysik, idræt, naturfag

Susanne Marcher, sekretær (1990)

Kirsten Mortensen, lektor (1973)
engelsk, russisk

Jan Kragh Nicolajsen, adj. (1986)
engelsk, tysk

Anna Nielsen, adjunkt (1984)



96

Anne Birgitte Nielsen, adj. (1992)
dansk, historie

Erik Klinge Nielsen, lektor, 
undervisningsmiddelinsp.(1977) 

dansk

Frank Nielsen, lektor (1974)
tysk, dansk

Niels Ebbesen Nielsen, Ikt. (1980)
religion, dansk

Lise Nielsen, lektor (1980) 
kemi, naturfag, fysik/kemi

Sören Nielsen, adjunkt (1983)
biologi

Ole Nisbeth, årsvikar (1993)
idræt

Leif Olsen, adjunkt (1991)
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Birgitte Kjøller Pedersen, adj. (1991)
engelsk, filosofi

Finn Pedersen, rektor (1990)
Diverse vikariater

Kenn Erik Pedersen, adj. (1989)
dansk, tysk

Else Poulsen, årsvikar (1992)
historie

Ebbe Gert Rasmussen, lekt. (1967)
religion, historie

Kirsten Solberg Rasmussen, 
lektor (1981) 
latin, musik

Nina Riise, adjunkt (1990) 
kemi

Olaf Rømer, Pedelmedhj. (1968)

Sven-Torsten Schnapp, ârsvikar (1995)
tysk
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Morten Serritzlev, lektor (1977)
engelsk, idræt, studievej!.

Margrit Skott, adjunkt (1985)
engelsk, musik

Hanne Mailand Simonsen, 
årsvikar (1972) 

Billedkunst

Finn Thomassen, lektor (1978)
dansk, oldtidskundskab, fransk, italiensk

Gunner Thomsen, pedel (1995)

Lis Sølvmose, lektor (1994)
historie, samf.fag

Henning Thomsen, lektor (1994)
fysik, matematik

Hanne Vensild, lektor (1973)
religion, historie

Line Ziener, årsvikar (1995)
biologi



Alice Østerbøg, lektor (1976) 
dansk, fransk

Ilse Aarup, lektor (1986) 
fransk, idræt, frisport

Orlov:
Lektor Gorm Hylsberg har for tiden orlov fra 
Bornholms Amtsgymnasium.



TRANSLOKATION
Årsafslutningen finder sted lørdag den 22. juni 1996 kl. 10.00. 

Elevernes forældre og andre interesserede er velkomne.

DET NYE SKOLEÅR
Det nye skoleår begynder mandag den 12. august 1996.

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 1996
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