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indledning
Lemvig Gymnasium har nu fungeret et år på Christinelystskolen 
med 69 elever fra de to kommuner Thyborøn-Harboøre og Lemvig, 
som gymnasiet dækker.
Det har været et dejligt år præget af hjælpsomhed og engage
ment fra alle, der har haft noget med gymnasiet at gøre. Det 
er indstillingen, at denne positive ånd skal fortsætte, og jeg 
er sikker på, at de nu ældre elever vil hjælpe de godt hundre
de nye elever til rette, så problemerne omkring den trange 
plads næste år vil blive løst med godt humør.
Ar har det med at gå hurtigt. Pludselig står de nye bygninger, 
vi hver dag længes efter, ved Romvej, og snart efter springer 
de første studenter ud. Der vil fremover blive fortalt mange 
glimrende historier om disse første år. Det er værd at være 
med til denne opbygning, og det er af betydning for senere skik
ke, hvad man laver. Godt er dette udtrykt i en strofe af en Lem- 
vig-dreng:

Men alle Øjeblikke 
vi skulle varetage, 
thi Tiden fremad iler 
og vender ej tilbage.

Det er og har altid været en god idé at uddanne sig. Ikke mindst 
i krisetider. Men for alle er det at uddanne sig godt et stort og 
krævende arbejde. Gymnasiet giver ikke færdige svar, men man skal 
blive ved med at spørge og benytte lærerne som vejledere til at 
finde svar. Også uden for skolen er der meget at bestille, hvis 
man vil uddanne sig godt, så eleverne bør undlade at påtage sig 
mere end det strengt nødvendige erhvervsarbejde. Gymnasieuddan
nelse er heldagsarbejde.
En vigtig ting i forbindelse med at dygtiggøre sig er at være in
teresseret i, hvad man udsættes for, også selv om det ikke fore
kommer så nærværende. Og man skal bevare evnen til at undres. Og
så dette udtrykkes fint i denne strofe af Lemvig-drengen:

6



Jeg bliver saa sælsom til Mode, 
naar jeg skuer mod Stjerners Borg! 
Mon hver en jordlig Klode 
tynges af Synd og Sorg?
Mon alle Solene drage 
med sig i Rummets Ring 
et Virvar af Fryd og Klage 
paa ffithervinger omkring?

Hermed vil jeg takke alle, der har haft med Lemvig Gymnasium at 
gøre i år og byde de nye elever og lærere velkomne, hvorefter jeg 
overlader dette årsskrift til redaktionsudvalget og læserne.
De to citerede strofer er hentet fra debutsamlingen "Vilde Roser" 
(Thøger Underbjerg 1895).

Lars Ebbensgaard Andersen
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lærerliste pr. 1.8.1980
At der ikke er adresser ved samtlige lærere skyldes, at ikke 
alle nyansatte er flyttet hertil endnu.

Der tages forbehold for evt. nødvendige ændringer af forde
lingen af de enkelte lærere på de enkelte klasser.

Lars Ebbensgaard Andersen (LA), Vester Lemtorp 35, 
762o Lemvig, tlf. 07-823523, 
fysik: - 
matematik: l.b, 2.mS
Leif H. Andersen (LH), Vestergade 31, 
762o Lemvig, tlf. -, 
fysik: 2.mN, 2.mF 
matematik: 1.x, l.z, 2.a
Lisa Birk (LB), 
fransk: l.a, l.z, 2.x, 2.y 
formning: 2.a, 2.x, 2.y
Vagn Michael Böss (VB), 
engelsk: l.z 
religion: 2.a, 2.x, 2.y
Niels H. Ilsøe (NI), Østerled 1, Nr. Nissum, 
762o Lemvig, tlf. o7-891175, 
kemi: 2.mN, 2.mS
Sven Højgaard Jensen (SJ), 
samfundsfag: 2.sS+2.mS 
geografi: l.a, l.b, 2.sS, 2.mS, 2.mF, 2.mN
Elly K. Jespersen (EJ), Plantagevej 6, Oddesund N, 
779o Hvidbjerg, tlf. 07-875348, 
historie: l.a, l.bx, l.y, l.z, 2.a, 2.x, 2.y 
dansk: 2.y
Claus Engstrøm Johansen (CJ), 
dansk: l.a 
oldtidskundskab: -
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Jean-Pierre Mabire (JM) , Toftevej 17, Gudum, 
762o Lemvig, tlf. o7-863ol6, 
fransk: l.bx, l.y, 2.a 
tysk: l.a, 2 . sN

Kurt D. Nielsen (KN), Søndergade 33 C, 
762o Lemvig, tlf. 07-823553, 
tysk: l.b 
dansk: l.bx, l.z, 2.a, 2.x
Inger Nord (IN), Nørre Alle 1, 
762o Lemvig, tlf. o7-823546, 
latin: l.a, l.b, 2.sN 
oldtidskundskab: l.a, l.b, 2.a, 2.x, 2.y 
studievejledning: l.a, l.bx, 2.a

Kurt M. Pedersen (KP), Mosebyvej 2, Hornshøj, 
75oo Holstebro, tlf. o7-4224o7, 
engelsk: l.a, 2.sN, 2.sS 
dansk: l.y 
studievejledning: l.y, l.z, 2.x, 2.y
Lisbet Bøcker Pedersen (LP), 
fysik: l.z 
matematik: l.a, l.y, 2.mF, 2.mN
Per Godsk Petersen (PP), Muldtoftvej 9, Gudum, 
762o Lemvig, tlf. o7-863369, 
biologi: 2.mN 
drengeidræt: l.ax, l.by, l.z, 2,y, 2.ax
Jytte Thisgaard (JT), 
engelsk: l.b., 1.x, l.y 
pigeidræt: l.ax, l.by, l.z, 2.y, 2.ax
Eva Zeuthen (EZ), 
tysk: l.y 
musik: l.a, l.bx, l.y, l.z, 2.axy
Ole Zeuthen (OZ), 
kemi: 1.x, l.y, l.z, 2.mF 
fysik: 1.x, l.y, 2.mS
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afsked med lærere
På et tresporet gymnasium er der det første år visse fag, der 
er så små, at det er umuligt at få dem besat med fuldtidsansat
te lærere. Det er derfor nødvendigt at hente hjælp fra timelære
re, hvoraf I,emvig Gymnasium har haft tre, som nu holder op. Det 
er:

Ann Sleimann, Christinelystskolen (pigeidræt), 
Flemming Kristensen, Christinelystskolen (musik), 
Erik Ekström, geolog (geografi).

Med den snævre kontakt, der har været mellem lærerne det første 
år, der det klart, at de vil blive savnet meget. Gymnasiet brin
ger dem hermed en varm tak for deres gode hjælp.
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skolens elever 1979 -19801. a
Conni K. Andersen 
Mogens Bak-Hansen 
Else Bro

Kirsten Bundgaard

Kirsten Bylov

Dorte Bækdal

Karen J. Christiansen

Dorte Flyvholm 

Solveig H. Jensen 

Tine Jensen
Birte Jepsen

Jacqueline O. Kirk 

Annette E. Kristensen 

Ellen D. Langer 
André Lilja 

Anna Nees 

Annelise D. Nielsen 

Marianna D. Nielsen 
Kjeld Nørgaard 
Maggi P. Olesen 

Erik K. Pedersen 
Mogens D. Røn 

Dorte Busk Sørensen 
Merete K. Sørensen

Vilhelmsborgvej 132, 766o Bækmarksbro 
Præstegårdsvej 12, Gudum, 762o Lemvig 

Søndergade 11 a, 7673 Harboøre 

Soltoften 3, Nees, 757o Vemb 

Huggersgårdvej 1, 762o Lemvig 

Godsbanevej 5, 762o Lemvig 

Skalstrupvej 28, 757o Vemb 

Vandværksvej 12, 7673 Harboøre 
Skalstrupvej 66, 757o Vemb 

Juelsgårdvej 2, Ferring, 762o Lemvig 

Bækmarksbrovej 119, 765o Bøvlingbjerg
Havnegade 26, 768o Thyborøn 

Lundvej 36, 765o Bøvlingbjerg 

Flyvholmvej 31, 7673 Harboøre 
Overbyvej 21, Rom, 762o Lemvig 

Bredgade 17, 768o Thyborøn 

Seminarievej 44, Nr. N., 762o Lemvig 

Gyden 2, 765o Bøvlingbjerg 
Tvedvej 72, Fabjerg, 762o Lemvig 

Mågevej 27, 768o Thyborøn 

Koldsøvej 12, Nees, 757o Vemb 

Enghavevej 26, 762o Lemvig 

Langerhusevej 46, 7673 Harboøre 

Fårevej 91, 765o Bøvlingbjerg
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1. X
Stig Andersen 

Christel Bach 

Ole Skjøtt Bro 

Mads Ejrnæs 

Jan B. Gregersen 
Jesper Halling

Malene T. Henriksen 

Mikael Horslund 

Jan Lehmann Jensen 

Morten Jensen 
Tove Møller Jensen 

Viggo Lyng Jensen 

Alice Jørgensen 

Michael Kristensen 
Jens Berg Madsen 
Jens Matthesen 

Ole Ingo Nielsen 

Søren R. Nielsen 

Jan Ruby 
Erling Tofting 

Henrik Weiland 

Alf Aagaard 
Jes Aagaard

Søvejen 17, 762o Lemvig 
Vibevej 2, 768o Thyborøn 

Lærkevej 34, 768o Thyborøn 

Alahärmävej 19, 762o Lemvig 

Heldum 'gi. Skole 8, 762o Lemvig 
Svampevej 14, 7673 Harboøre 

Teglgårdsbakken 6, 762o Lemvig 

Odinsvej 44, 762o Lemvig 

Østerbrogade 13, 762o Lemvig 

Juelsgårdvej 2, Ferring, 762o Lemvig 
Samsøvej 22, 768o Thyborøn 

Thyborønvej 22, Klinkby, 762o Lemvig 

Anholtvej 5 a, 768o Thyborøn 

Nørrevej 6, 768o Thyborøn 
Teglgårdsbakken 18, 762o Lemvig 

Alahärmävej 17, 762o Lemvig 

Havnegade 22, 762o Lemvig 

Teglgårdsbakken 14, 762o Lemvig 
Havnegade 22, 768o Thyborøn 
Houlindvej 54, Dybe, 762o Lemvig 

Armosevej 28, Lomborg, 762o Lemvig 

Raundahlvej 3, 762o Lemvig 

Raundahlvej 3, 762o Lemvig
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1. y
Thomas Buhl

Henrik F. Christensen
Birgit G. Frandsen 

Jan Kirkeg. Hansen 

Tom Kirkeg. Hansen

Bente Jeppesen

Torben Kirkeg. Kjølhede
Ken Koustrup

Kristian Langergaard 

Per Lauritsen
Claus Stoug. Madsen
Gitte Ruby Nielsen 

Jeanne K. B. Nielsen 
Margit Junge Olesen 
Susie Pedersen 

Thomas Prisak 
Kirsten Sloth 

Peter Sloth

Birte Thygesen
Per Juncher Toft

Ole Trillingsgaard

Jens Søndergaardsvej 26, 762o Lemvig 

Lisbyvej 23, Fjaltring, 762o Lemvig 

Fabjergvej 215, Gudum, 762o Lemvig 

Donskærvej 55, Møborg, 766o Bækmb.

Donskærvej 55, Møborg, 766o Bækmb. 

Skovvej 8, 762o Lemvig

Frederiksberg 12, 766o Bækmarksbro
Søndergade lo, 7673 Harboøre

Muldtoftvej 15, Gudum, 762o Lemvig

Kvisgårdvej 7, Fabjerg, 762o Lemvig
Bjergvej 3, 762o Lemvig

Byvænget 1, 7673 Harboøre

Ydunsvej 12, 762o Lemvig 
Glentevej 2, 762o Lemvig 

Nøragervej 6, Nees, 757o Vemb 

Pederstoft lo, Dybe, 762o Lemvig 
Mads Kjærsvej 16, 762o Lemvig 

Mads Kjærsvej 16, 762o Lemvig

Fabjergkirkevej 44, Fabjerg, 762o L. 

Heldumvej 2o b, 762o Lemvig 

Sønderbyvej 32, Hygum, 762o Lemvig
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overgangen til gymnasiet
I forbindelse med studievejledning diskuterede klasserne tid
ligt på skoleåret arbejdsproblemer i gymnasiet og specielle o- 
vergangsproblemer. Her er resultatet af diskussionerne i l.a:

I en dobbelttime har vi i l.a først i grupper siden i hele klas
sen diskuteret følgende spørgsmål:
Hvordan oplevede I overgangen fra folkeskolen/ungdomsskolen til 
gymnasiet?
Hvilke problemer har I med de enkelte fag (arbejdsbyrde, svær
hedsgrad) ?
Hvilke problemer har I med arbejdet i timerne? - med hjemme
arbejdet?
Hvad kan I selv gøre for at forbedre jeres udbytte af undervis
ningen?
Hvad kan lærerne gøre for at hjælpe jer med det?
Her er så nogle af de svar og synspunkter, som kom frem i klas
sediskussionen :
Vi havde følt overgangen til gymnasiet som en god fornyelse, da 
de fleste af os var trætte af folkeskolen, og som forbedringer 
nævntes, at der ikke længere var den "ballade" og klikedannelse, 
som fandtes i folkeskolen, og at vi blev behandlet mere jævnbyr
digt af lærerne.
Arbejdsbyrden er større i gymnasiet, men ikke så slem som vi hav
de hørt på forhånd. I det hele taget havde forhåndsorienteringen 
om gymnasiet været noget af en skrækkampagne, hvor gymnasieelever 
havde fremhævet deres helt enorme arbejdsbyrde. Derfor var de fle
ste af os i starten angst for ikke at slå til og for at de nye kam
merater, som kom fra lo. klasse var langt foran i fransk og mate
matik, eller at de fra 9. var skrappere til latin o.s.v.
Med hensyn til skoleårets start blev det fremhævet, at det var 
for svært så hurtigt at skulle inddrages i tilrettelæggelsen af 
årets program i de enkelte fag og være med til at vælge og bestem
me. Vi mener, at det skyldes, at vi ikke kendte hinanden endnu, 
og i den sammenhæng mener vi også, at Venøturen burde have været 
tidligere. Vi fik faktisk først gang i arbejdet og glæde ved det 
efter den Venøtur! A propos hytteturen mener vi også, at lærerne 
burde have været mere aktive i tilrettelæggelsen af den.
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Problemerne i de enkelte fag blev endevendt i gruppediskussioner
ne, her skal bare nævnes forskellige eksempler på ting, der blev 
klaget over:

I de skriftlige opgaver blev der givet karakterer fra starten. 
Det synes vi er at bane vejen for et overdrevent karakterræs. 
Til lærernes undskyldning tjener, at vi selv ønskede det.
Lærernes tavleorden er gennemgående for dårlig, sådan at det er 
umuligt at tage brugbare notater (ros til Leif!)
Lærebøgerne i nogle fag er for svære at forstå, sådan at man 
faktisk opgiver at forberede sig hjemme.
Det kniber med at koncentrere sig, hvis læreren snakker for me
get og hurtigt og "ryger ud ad tangenten".
I nogle sprogfag vil vi gerne træne mere talefærdighed.
Om lærernes spørgeteknik: undgå for mange ledende spørgsmål, 
piease!
Vi er kede af den lange vej til og fra idræt, et fag som vi i- 
øvrigt er meget glade for at have.

Vi ønsker os at få glosehefter til sprogfagene, nye samlemap
per til afløsning af dem, der allerede er fyldt op. Helt ideelt 
synes vi det ville være, hvis vi selv kunne vælge mellem hefter, 
samlemapper eller ringordnere efter individuelt behov!
Hjemmearbejdets tilrettelæggelse er vist det store problem for 
os allesammen, og almindeligvis får vi week-enderne ødelagt af 
lektielæsning. Det kniber med at få tid til at læse bøger (ud
over lektierne), se fjernsyn, spille o.s.v.
Vi håber, at vores lærere efter at have læst dette, vil hjælpe 
os med at forklare, hvad de mener vi kan gøre for at forbedre 
vores arbejdsmetoder, og at de selv vil lytte efter vores kri
tik og ønsker til undervisningen!

1. a
i samarbejde med Inger
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studievejledning
Studievejledningsfunktionen har kun eksisteret i gymnasierne 
siden 1977. Tidligere måtte man nøjes med den erhvervsoriente
ring, der blev givet i 2. og 3.g af nogle af lærerne og ved 
møder med repræsentanter fra forskellige videregående uddan
nelser. Nu er det fastsat ved lov, at hvert gymnasium skal 
have en eller flere studievejledere, dvs. lærere, som udpeges 
for 3 år ad gangen, og som i en del af deres arbejdstid har 
til opgave både at give uddannelses- og erhvervsorientering 
og at vejlede i spørgsmål af faglig , studieteknisk, eksamens
teknisk, social, økonomisk eller personlig karakter. Arbejdet 
foregår dels som kollektive orienteringstimer og -møder, dels 
som individuel vejledning.
I det forløbne skoleår har Kurt Møller Pedersen og undertegne
de fungeret som studievejledere ved Lemvig Gymnasium, og jeg 
vil her forsøge at beskrive nogle af de aktiviteter, vi har 
haft med at gøre.
Indenfor den første tid bestod vores opgave bl.a. i at for
tælle eleverne, hvad vi kunne bruges til, om deres muligheder 
for at søge ungdomsydelse eller SU, og at få overblik over, om 
transportforholdene mellem hjem og skole fungerede. Endvidere 
har vi givet en almen orientering om notat- og studieteknik, 
mens vi har overladt til de enkelte faglærere at gennemgå de 
studietekniske problemer, som er specielle for deres fag.

Da vi manglede ældre elever til at hjælpe os med at tilrette
lægge en egentlig introduktionsuge, og da vi lærere selv havde 
travlt med at finde os til rette, måtte vi give afkald på et så
dant arrangement, selv om det har været følt som et savn af 
mange. Vi måtte afhjælpe dette ved at bringe en hyttetur i stand 
omkring 1. sept. (omtalt andetsteds).
Da godt og vel 3 mdr. var forløbet og hverdagens rytme indar
bejdet, havde vi et par kollektive timer til diskussioner i 
klasserne, hvor indtrykkene fra den første tid blev endevendt: 
oplevelsen af overgangen fra folkeskole til gymnasium, pro
blemer med arbejdsbyrde, undervisningsform, omgangstone m.m., 
hvor både positive og negative overraskelser kom for dagen.
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I foråret har vi afholdt orienterende møder med klasserne og 
et for forældre om grenvalget. Spændingen var stor: Ville det 
kunne lade sig gøre at oprette de ønskede grene med så få 
klasser? Udfaldet blev over forventning, og næste år starter 
vi med 2 sproglige og 3 matematiske grenhold i 2.g.
Til brug for individuel vejledning har vi haft en fast træffe
tid, foruden at vi naturligvis altid har kunnet kontaktes i 
frikvarterer og på andre belejlige tidspunkter. I den retning 
har vi haft forholdsvis lidt at bestille, forhåbentlig et tegn 
på, at problemerne i gymnasiets første, lille årgang ikke har 
været mange. To elever har forladt skolen og i denne forbindel
se været i kontakt med studievejlederen, som i sådanne tilfælde 
har pligt til at "følge på vej" og så vidt muligt se til, at 
der er et reelt alternativ for de pågældende. Vi har kunnet 
låne skolevejlederens kontor på Christinelystskolen, men er nu 
mens dette skrives ved at indrette os i "eget kontor". En skille
væg har afkortet en af bygningens lange gange, bag den er der 
nu kommet tæppe på gulvet, reoler og et skrivebord samt et par 
stole. Alt i alt en forbedring, som både eleverne og vi kan få 
glæde af i det kommende år.
Endnu en dimension af arbejdet er den udadvendte side, som vil 
blive øget i de næste år, når erhvervs- og uddannelsesoriente
ring kommer ind i billedet. Vi har været til møde med vejledere 
fra andre skoler og institutioner og med erhvervsvejlederen som 
led i et regionalt vejledersamarbejde, der er ved at blive op
bygget. Endelig har vi i forbindelse med folkeskolernes orien
tering om gymnasiet haft møde med klasselærere og skolevejledere 
fra de afleverende skoler og selv givet orientering på nogle af 
dem, samt arrangeret et orienteringsmøde på gymnasiet for in
teresserede folkeskoleelever og deres forældre.
For os (der er nye i faget) har det været et spændende arbejde 
her i indkøringsfasen, og vi ser frem til næste års opgaver.

IN studievejleder
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tilbud fra gymnasietValget af gren i 2.g og 3.g

Ingen gymnasieskole tilbyder valgmulighed mellem samtlige 7 
eksisterende grene. Grenvalget for de nuværende l.g elever 
faldt således ud, at der for det kommende skoleår oprettes 
følgende grene:
Den sproglige linje: nysproglig gren 

samfundssproglig gren
Den matematiske linje: matematisk/fysisk gren 

matematisk/naturfaglig gren ("biologi") 
samfundsmatematisk gren

I løbet af l.g vil der til de nye elever blive uddelt en bog, 
der omhandler problemerne omkring grenvalget, ligesom studie
vej lederne vil belyse nogle af de erhvervs- og studiemæssige 
konsekvenser af grenvalget. Endelig står lærerne i grenenes 
specialfag til rådighed og vil kunne oplyse om disses indhold.
Skulle man komme ud for, at en studentereksamen ikke giver 
direkte adgang til videreuddannelse på grund af fagkombination
en kan der rettes op herpå ved at tage eksamen i andre fag på 
de gymnasiale suppleringskurser.
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introduktion af nye elever
I den første uge af skoleåret vil der blive forskellige ikke 
nærmere fastlagte arrangementer, der skal give de nye elever 
et indtryk af deres kommende arbejdsplads.
Dette følges op af den traditionelle hyttetur fra 14. til 16. 
august 198o, hvor eleverne gennem gruppearbejde og forskelli
ge praktiske aktiviteter får lejlighed til at lære hinanden 
og nogle af lærerne at kende.

Introduktionsudvalget
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morgensamling
Een gang om ugen - hver torsdag i frikvarteret mellem første 
og anden time - er der morgensamling. Her mødes gymnasiets 
lærere og elever, der synges og udveksles oplysninger af al
men karakter.
I år har vi forsøgt at lade disse morgensamlinger gå på tur 
mellem de forskellige klasser, således at det var op til den 
enkelte klasse nærmere at fastlægge indholdet i den morgensam
ling, som klassen nu stod for. Der var imidlertid tale om en 
begrænset succes, idet ideen ikke blev videreført med samme 
entusiasme, som ved starten. Vi måtte derfor ret hurtigt vende 
tilbage til den "gamle" udgave. Men hvem ved, måske kan de nye 
l.g elever også i denne forbindelse være et frisk pust i sko
lens dagligdag? Så frisk, at vi atter i det kommende skoleår 
kan hente ideen frem fra den skammekrog, som den desværre selv 
gik hen i?
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skemaændringer
Hyppigt vil der på grund af lærersygdom, kurser, ekskursioner 
etc. være tale om skemaændringer. Disse bekendtgøres ved op
slag på opslagstavlen ved rektors kontor, så vidt muligt dagen 
før (senest) skemaændringerne træder i kraft
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frivillig idræt og andre frivillige aktiviteter
I begyndelsen af skoleåret blev der sendt lister rundt, hvor
på interesserede til frivillig idræt kunne tegne sig. Det vi
ste sig, at der var en overvældende tilslutning. Ud af 68 e- 
lever var der 3o, der meldte sig i en eller anden disciplin. 
Det skal dog bemærkes, at det antal ikke holdt sig. Ca 2o e- 
lever har fulgt den frivillige træning jævnligt. I år har vi 
tilbudt undervisning (uformel) i fodbold, basketball og vol
leyball .
Interessen har således været stor, men i de konkurrencer, vi 
har deltaget i, har begejstringen ikke været nok til, at vi 
kunne klare os. Det vigtigste har imidlertid også været at 
skabe en spirende tradition for den frivillige idræt og in
teresse for at deltage i dyster mod andre skoler på en af
slappet facon. Honi soi qui mal y pense!
Vi har derfor ud over at have deltaget i gymnasieskolernes 
basketball- og volleyball turneringer for piger og drenge 
tillige arrangeret en række private dyster i både fodbold, 
basket og volley mod Struer og Holstebro.
I takt med at gymnasiet bliver udbygget, forventer vi at 
kunne udvide rækken af discipliner, bl. a. ser vi frem til 
at få vores egen sal og egne udendørsfaciliteter.

KP

Andre frivillige aktiviteter
Eleverne har lejlighed til at melde sig til frivillig idræt 
(som nævnt ovenfor), og frivillig musik og formning. I skole
året 1979/80 er der kun kommet gang i den frivillige idræt, 
men med så mange nye l.g'ere skulle det være muligt også at 
få gang i de to andre frivillige aktiviteter. Der vil umiddel
bart efter det kommende skoleårs start blive ophængt tilmeldings
lister til de frivillige aktiviteter.
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medbestemmelse
§25. Med hensyn til den daglige undervisning er elevernes med
bestemmelsesret lovfæstet i Undervisningsministeriets bekendt
gørelse af 16. juni 1971. § 25 lyder således:

"Ved udarbejdelsen af undervisningen skal læreren enten sammen 
med eleverne udarbejde en plan for arbejdet i efterårshalv
året eller gøre eleverne bekendt med en sådan plan. For de 
senere faser i undervisningen gælder, at lærerne og eleverne 
i fællesskab planlægger arbejdet. Læreren og eleverne drøfter 
regelmæssigt undervisningen.
Stk. 2. Eksamensopgivelser udvælges i samråd med eleverne".
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fælles arrangementer
I det forløbne skoleår har vi haft følgende fællesarrangementer:
22/10 1979 : Vælgermøde og valg for Christinelystskolens æld

ste elever og gymnasiet.
23/11 1979: West Coast Jazz-Men
13/12 1979: Struer Statsgymnasiums kor
18/12 1979: Mogens G. Stryhn holder foredrag om den 4. verden
22/1 198o: Godspell på Nørre Nissum Seminarium
18/2 198o: Det Kgl. Teater: Skærmydsler og oplæsning
17/4 198o: Ken Loach's film: Family Life
24/4 198o: Film i Lemvig Filmteater: Ifigenia
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Lemvig Gymnasium er som bekendt nystartet, og dette forhold har 
spillet en rolle for fællesarrangementerne. Dels har vi måttet 
gøre opmærksom på vores eksistens for at få hentet tilbud hjem. 
Dels har manglen på eget fællesareal naturligvis sat visse græn
ser for, hvilke arrangementer, vi har kunnet give os i lag med. 
På den anden side har denne ulempe også haft sine fordele. Vi 
har således fået et godt samarbejde i gang med både Christine- 
lystskolen, hvor vi er indkvarteret, og Lemvig Handelsskole, hvis 
samlingssal i årets løb har været rammen om et par af vores ar
rangementer .

Med hensyn til indholdet i fællesarrangementerne har vi forsøgt - 
med de begrænsninger som er nævnt - at gøre det så inspirerende 
og varieret som muligt.
Inspirerende var i alle tilfælde Mogens G. Stryhns foredrag om 
den 4. verden. Stryhn har rejst over det meste af jorden og be
søgt mange af verdens urbefolkninger. Disse menneskers levevil
kår, værdier og normer blev beskrevet så fængslende og provoke
rende, at alle tilstedeværende på en eller anden måde blev tvun
get til at tage stilling.

Hvis Stryhns fotografier fascinerede ved deres fremmedartethed, 
var det chokerende ved Family Life det alt for velkendte. Inspi
reret af skotten R. L. Laing giver Ken Loach i denne film en hår
rejsende beskrivelse af en ung pige, der gradvist af en repres
siv familie, et konformt samfund og magtsyge, ambitiøse psykia
tere påtvinges sindssygen som en sidste og eneste udvej. Ikke 
mindst manglen på sensationalisme og chokeffekter gør et stærkt 
indtryk: der er for mange tale om en genkendelig virkelighed.

KP
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musik
Fredag den 18. april 198o afholdt gymnasiet sin første forårs
koncert, hvori alle elever deltog klassevis. Hver klasse havde 
indøvet et program, som blev opført for de andre klasser. Kon
certen blev udført med gåpåmod og godt humør. Alle var vist e- 
nige om, at det var spændende og givende at prøve denne udfor
dring .
Baggrunden for arrangementet var, at da der for faget musik ik
ke er nogen eksamen, skal der afholdes et musikarrangement i 
forårsperioden, hvor eleverne skal præsentere dele af årets ar
bejde med faget.
Som en del af gymnasiets fællesaktiviteter har der været afholdt 
to musikarrangementer. Det første var et besøg af Struer Stats
gymnasiums kor og orkester, som opførte dele af Creation. I sam
me forbindelse var der fællessang og koret sang nyere rytmisk 
musik. Dette arrangement var lavet i forbindelse med Lemvig Han
delsskole .
Senere på året havde gymnasiet besøg af årets jazzmusiker Tor
ben Lassen, der præsenterede sit instrument. Dette arrangement 
var en meget stor oplevelse.
Faget musik er i l.g obligatorisk, og der er i årets løb blevet 
arbejdet med værkgennemgang. Undervisningen er her lagt til ret
te med henblik på at give et overblik over forskellige tiders 
musikalske udtryksformer, spændende fra barok til tolvtonemusik.
I årets arbejde er indgået danske- og udenlandske sange og viser, 
og der er blevet arbejdet med forskellige spillesatser.

FK
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ekskursioner i geografi
I skoleåret 1979/80 har La været på to endagsekskursioner som 
led i undervisningen. I september 1979 var emnet for ekskursio
nen geomorfologi og turen gik til Bovbjerg - Møborg - Lemvig. 
Ved Bovbjerg blev landskabselementerne randmoræne, bakkeø og 
hedeslette demonstreret; ved Møborg bakkeø udsigten mod is
randslinien mod nord. Ved Lemvig var det landskabselementerne 
inderlavning og tunneldal, der blev beset.
Den anden ekskursion fredag den 25. april havde emnet energi 
og gik over Lomborg trinbrædt, hvor en mindre vindmølle er i 
funktion, videre til Ulfborg, hvor Tvindmøllen kører. Der
efter gik turen videre til Søby-Fasterholt, hvor det lille 
museum for brunkulseventyret blev besøgt, samt de nu nedlagte 
grave. Hjemturen gik over Kabbel, hvor turens sidste vind
møller blev beset. Møllen var desværre ikke i funktion den dag.

EE
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hvad er KFS?
Kristeligt Forbund for studerende og skoleungdom har som sin 
opgave at forkynde evangeliet til personlig tro på Jesus 
Kristus som Frelser og Herre.
Bibelen er den eneste vej, der viser til Gud: Jesus er vejen, 
sandheden og livet.
KFS bygger sit arbejde på de bibelske skrifter som Guds inspi
rerende, fuldt troværdige og urokkelige ord. Bibelen er den 
eneste kilde og norm for kristen tro, lære og liv.
KFS bygger på den danske folkekirkes evangelisk-lutherske be
kendelse som sand og forpligtende fortolkning af De bibelske 
Skrifter.
På Lemvig Gymnasium har KFS andagt hver torsdag kl. 105° - 11°5 
i filmlokalet. Desuden er der bibelkreds hver anden fredag 
efter skoletid, hvor der for øjeblikket erbejdes ud fra studie
hæftet "Læs Bibelen" af Christian Nørgaard Laursen. Begge 
arrangementer er alle velkomne til at deltage i.
Yderligere oplysninger kan fås hos Birte Thygesen, 2.y.
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elevrådets årsrapport
Straks efter skoleårets start fik vi et elevråd. Det består i 
år af to klassevalgte repræsentanter fra hver klasse, men i de 
følgende år vil der dog kun blive tale om én repræsentant fra 
hver klasse, fordi vi da får flere klasser.
I elevrådet vælges så en formand, en kasserer og en sekretær, 
og det er rådets opgave at varetage elevernes interesser. I det 
forløbne år har vi prøvet at få et ordentligt fungerende elev
råd på benene. Vi har således fået orden på økonomien, da der 
fra amtet er bevilget 1700 kroner til elevrådsarbejdet.
Vi har haft kontakt med landsorganisationerne DGS og GLO, men 
vi er endnu ikke medlemmer. Vi mener, at vi bør vente til der 
kommer flere elever på gymnasiet, så vi kan få dem med i dis
kussionen .
Vi arbejder meget sammen med fællesudvalget. Når elevrådet stil
ler forslag til bl.a. elevarrangementer, arbejder man videre på 
det i fællesudvalget, som forslagene først skal igennem før de 
kan blive vedtaget.
Vi har flere gange haft folk afsted på elevrådets vegne. F.eks 
havde vi tre afsted på en hyttetur i en weekend. De var blevet 
.inviteret af elevrådet fra et Århus-gymnasium. Der blev lavet 
"meget", men vi fik degen del nye ideer derfra, selvom de ikke 
har vakt den store begejstring: så som fagkatotek, ingen karak
terer til 1.g'erne til jul,koordinationsliste m.m. .
Vi har på det sidste dannet et fælles elevråd bestående af 
elever fra alle gymnasierne i Ringkjøbing Amt. Meningen med rå
det er, at vi mener, der burde være en større aktivitet inden
for hvert enkelt elevråd. Vi vil beskæftige os med problemer 
indenfor gymnasierne. Møderne afholdes på skift på de gymnasier, 
der er medlemmer. Dette elevråd kommer dog først til at fungere 
ordentligt fra næste skoleår (80/81).

Elevrådet
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kulturforeningen FLOS -årsberetning

Gruppen startede egentlig, da vi skulle lave en introduktions
tur. Der blev nedsat et udvalg, som skulle arrangere en tur til 
Venø. Senere, da vi skulle have et festudvalg, blev turgruppen 
genvalgt og elevrådsformanden gik også ind i udvalget, for at 
repræsentere elevrådet. Vi udvidede straks vort arbejdsområde 
og oprettede en kulturforening.

Denne forening skulle jo have et navn, så vi lavede en konkur
rence om, hvem der kunne finde et originalt navn, hvor præmien 
var en øl.

Her er nogle forslag: Oversættelse
Bacchatio.......................... Orgie, svirregilde
A gogo............................. Ad librium (vin, spiritus..)
Flip............................... Flip
Flop............................... Flip, las og punk
Flos............................... Blomst
Og der var mange andre, men det blev altså Flos.

Bestyrelsen for FLOS består af følgende medlemmer:
Dorte Bækdal
Dorte Busk Sørensen
Alf Aagaard
Jes Aagaard
Jens Berg Madsen
Jan Lehmann
Torben Kjølhede
Thomas Prisak

la
la
Ix
lx (elevrådsformand)
Ix
lx
ly
ly

Ca. 90% af eleverne på Lemvig 
Medlemskabet giver ret til at 
og reduktion i billetprisen.

Gymnasium er medlemmer af FLOS, 
medbringe en gæst til festerne

Blandt vore aktiviteter i år kan nævnes:
10 fester, en introduktionstur, juleafslutning med teater og 
gløgg og en hyggeaften efter forårskoncert.
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Vores introduktionstur på Venø forløb "planløst" med mange af
brydelser, som f.eks.: indsamling af vimpler, tømning af is
kiosk, badning og vandreture, mangel på viskestykker i køkkenet, 
skakturnering, natløb, for høj musik, (efter nogles mening), 
freesbe og golfdille, solosang af lærere osv.. Ved juleaf
slutningen læskede vi os bl.a. i Ellys gløgg og så teater,frem
ført af særdeles 'velspillende skuespillere,.
Vi håber på en stærkt forøget medlemsskare næste år og nogle 
lige så vellykkede arrangementer.

Hilsen bestyrelsen for 
FLOS
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normaltimeplan

Fag

Sproglig linje Matematisk linje

F<!le.hg

1. 2. 3.

Frlkafag

1. 2. 3.

Sa-rfag

Ny- 
>pro»ln 

gren 
2. 3.

Sam
fundsfag
et ren 

2 3

Matema- 
tisk-fy- 

liik uren 
2. 3.

Sam- 
fundtfag- 
lig gren 
2. 3.

Natur- 
lul» 
gren 

2. 3

Religion ...................
Dansk.......................
Engelsk ...................
Tysk .......................
Fransk (russisk) 
Latin .......................  
Grsesk med oldtids

kundskab .......
Oldtidskundskab
Historie og samfunds

kundskab .......
Samfundsfag ...........
Geografi ...................
Biologi ...................
Biokemi ...................
Kemi .......................
Fysik .......................
Matematik ..;.........  
Musik, særfag ....

Legemsøvelser ....
Fællestimer...............
Musik ... !

1 mm.
Formning og kunst

forståelse .......

0-1-2
3-3-4
4 - 4 - 6 |
3 - 3 - 5 J
5-3-3
4 - 4-0

1 - 2-0

2-3-3 0-1

2 - 
0-0-3

2-3-0

3 - 5

2 - 0

5 - 5
3 - 2

0-1-2
3-3-4

1 5 - 0 - 0

5-3-3

1-2-0

2-3-3 0-1 0-1
5 - 5

3 - 0 3 - 2 3-2
0-3 0 - 3| 3.7

2 - 3-0 1-0 3-0
3 - 3 - 5 2 - 2 2 -2
5 - 5 - 6 3 - 3 3 -3

26-13-15 1312 13-12

2-2-2

2-2-1
(2) (0)-(0)

(0) (2)-(l)

26-12-12 14-15 14-15 14-15

2-2-2

2-2-1
(2)-(0)-(0)

(0) (2) (1)

30-17-18 13 12 13 12 30-16-15 14-15 14-15 14 15
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eksamen og oprykning
Studentereksamen: Efter 1. gymnasieklasse afholdes der studenter
eksamen i følgende fag: 
l.g nysproglig: geografi 
l.g matematisk: engelsk/tysk

Efter 2. gymnasieklasse afholdes der studen
tereksamen i følgende fag:
2.g nysproglig: latin, oldtidskundskab, matematik
2.g samfundssproglig: oldtidskundskab, matematik
2.g mat./fys.: kemi, oldtidskundskab, geografi
2.g naturfaglig: kemi, oldtidskundskab
2.g samfundsmat.: kemi, oldtidskundskab

Efter 3. gymnasieklasse afholdes der studen
tereksamen i de øvrige fag.

Der skal gøres opmærksom på, at de samfundssproglige elever får 
overført årskarakteren fra l.g i latin og årskarakteren fra l.g 
i det af fagene engelsk/tysk, der fravælges, som årskarakterer 
på det endelige studentereksamensbevis.

Reeksamination: For de fag, der efter 1. og 2 g. afsluttes med 
eksamen, er der fastsat følgende regler om reeksamination:
En gymnasieelev, der i et fag har opnået årskarakteren 5 eller 
derover, og som ved den afsluttende eksamen har fået karakteren 
00 eller 03, kan forlange at komme op til en ny prøve i faget i 
august/september.

Ligeledes kan en gymnasieelev, der har fået årskarakteren 00 
eller 03, forlange at komme til en ny prøve i faget i august/ 
september, hvis faget ikke er udtrukket til studentereksamen.
En elev, der ønsker at benytte sig af disse regler, skal give 
skolen meddelelse herom inden eksamensterminens afslutning. 
Eksamenskarakteren bliver herefter den, som man har opnået ved 
reeksaminationen.
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Sygeeksamen: Bliver en eksaminand på grund af sygdom forhindret 
i at møde til - eller fuldføre - en eksamen, skal vedkommende 
snarest give skolen besked herom og indsende ansøgning om syge
eksamen med tilhørende lægeattest på en særlig blanket, der 
udleveres af skolen.
Sygeeksamen omfatter alle de prøver, som eksaminanden på grund 
af sygdom ikke har kunnet fuldføre, og det må understreges, 
at en fuldført prøve ikke kan tages om.
Årsprøver: Ved skoleårets slutning afholdes i 1. og 2. gym
nasieklasse skriftlige prøver i de fag, som også ved studenter
eksamen afsluttes med en skriftlig prøve.
Lærerrådet fastsætter ordning og omfang af eventuelle mundtlige 
årsprøver og klassernes arbejde i tiden efter, at undervisningen 
efter normalt skema er ophørt og indtil sommerferien.

2EEYJS2±D9_£ll_2æ§te_klasse: På et lærerforsamlingsmøde ved 
skoleårets slutning behandles elevernes fortsættelse i næste 
klasse. Dersom der ikke er enighed om, at en elev bør fort
sætte i næste klasse, holdes afstemning herom. Dersom lærer
forsamlingen således vedtager, at en elev ikke bør fortsætte 
i næste klasse, drøftes hvad man vil tilråde eleven. Dette 
råd meddeles skriftligt til eleven og forældremyndighedens inde
haver,, der derefter træffer afgørelsen af, om eleven skal fort
sætte i næste klasse, gå klassen om eller lade sig udmelde.
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karaktergivning og forældremøder
I. hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives års
karakterer, skal der mindst én gang om året - og kan der, 
efter lærerrådets beslutning, to gange om året - gives med
delelse til hjemmet om elevens standpunkt. I forbindelse med 
første karaktergivning - i indeværende skoleår har vi altså 
praktiseret standpunktskaraktergivning to gange om året - 
afholdes der for l.g'erne forældremøder, hvor elever og/eller 
forældre har speciel lejlighed til at tale med læreren i de 
enkelte fag. Man kan selvfølgelig altid henvende sig til 
lærerne og bede om en samtale. Endvidere holdes der forældre- 
elevmøder før grenvalget i l.g skal finde sted.
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praktiske oplysninger
VÆRDIGENSTANDE
Eleverne har selvrisiko for penge eller værdigenstande, 
som de har med sig i skole eller til skolearrangementer.
Det henstilles at medbringe så få penge og værdisager 
som muligt. Ingen værdigenstande i overtøj! Det anbefa
les at have navn i ejendele.

ADRESSE- OG NAVNEFORANDRINGER
Adresse- og navneforandringer skal straks meddeles på 
kontoret.

SKOLEBYGNINGER OG INVENTAR
Elever er ansvarlige for skader, som de ved uforsigtig ad
færd forsætligt eller uagtsomt har tilføjet skolens inven
tar .
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ringetider
Mandag - fredag:

1.lektion: 8.00 - 8.45
2. lektion: 8.55 - 9.4o
3. lektion: 9.5o - lo.35

4. lektion: 11.o5 - 11.5o 
5. lektion: 12.00 - 12.45 
6. lektion: 12.55 - 13.4o 
7. lektion: 13.5o - 14.35
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ferieplan
Sommerferie 198o: 
21/6 - 6/8 198o
Efterårsferie: 
18/10 - 26/10 198o
Juleferie: 
2o/12 8o - 4/1 81
Vinterferie: 
14/2 - 22/2 1981
Påskeferie: 
16/4 - 2o/4 1981
St. Bededag: 
15/5 1981
Kr. Himmelfartsdag:
28/5 - 29/5 1981
Pinseferie: 
6/6 - 8/6 1981
Sommerferie 1981: 
starter 2o/6 1981
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mødepligt i gymnasieskolen
Der er ubetinget mødepligt til alle fag og alle timer på 
klassens skema.

Ligeledes har eleverne pligt til at aflevere skriftlige 
hjemmearbejder og rapporter.
Direktoratet for gymnasieskolerne og HF kræver (se cirku
lære om evaluering af 12. marts 1973), at skolen fører nøje 
regnskab med elevernes forsømmelser (herunder manglende ud
førelse af arbejdsopgaver, der indgår i undervisningen). 
Dersom en elevs forsømmelser antager et sådant omfang, at 
rektor nærer betænkelighed over for elevens mulighed for 
fortsat at følge undervisningen, skal rektor underrette e- 
leven herom. Fortsætter en elevs forsømmelser herefter, skal 
rektor skriftligt underrette eleven og forældremyndighedens 
indehaver om, at der kan blive tale om at tage forbehold ved 
elevens tilmelding til eksamen ved skoleårets slutning.

Umiddelbart før endelig tilmelding til eksamen den 2o. marts 
drøftes på et lærerforsamlingsmøde forholdene for de elever, 
der har modtaget skriftlig advarsel. Såfremt lærerforsamlin
gen finder, at der vil være betænkelighed ved at tilmelde en 
elev til eksamen, skal rektor i henhold til § 7 i undervis
ningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om eksa
mensordningen m.v. indsende en erklæring, som giver oplys
ning om disse forhold, og direktoratet afgør da, om den på
gældende elev kan deltage i eksamen ved skoleårets slutning.
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Vedrørende religionstimer må bemærkes, at eleverne kun kan 
fritages, såfremt de tilhører et trossamfund uden for folke
kirken .

Ved skoleårets slutning afholdes der et lærerforsamlingsmø
de, hvor oprykning drøftes. Er der enighed om, at en elev 
ikke bør fortsætte på næste klassetrin, afgør lærerforsam
lingen, hvilket råd der skal gives eleven. Resultatet med
deles skriftligt til eleven eller, hvis eleven er under 18 
år, til forældremyndighedens indehaver. Afgørelsen af, om 
eleven fortsætter på næste klassetrin, træffes af eleven el
ler af forældremyndighedens indehaver, hvis eleven ikke er 
myndig.
Ved enkelte særlige lejligheder (sølvbryllupper o. lign.) 
kan en elev få fri, når der i god tid forud anmodes skrift
ligt herom.
Når en elev kommer i skole efter at have været fraværende, 
skal der afleveres en forsømmelsesseddel på kontoret med 
angivelse af datoerne for og årsagen til forsømmelsen.
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statens uddannelsesstøtte
Folketingets vedtagelse den 9. april 1975 af ny "Lov om 
Statens Uddannelsesstøtte" har medført væsentlige ændrin
ger. Der ydes således kun støtte til uddannelsessøgende, 
der er fyldt 18 år, medens de 16-17 årige fremtidig skal 
oppebære en ungdomsydelse.
Betingelser for at opnå støtte efter de nye regler er føl
gende :
1. At eleven er dansk statsborger - dispensation kan evt. 

opnås efter ansøgning.
2. At eleven af skolen kan betegnes som studieegnet og stu

dieaktiv, d.v.s. skønnes at kunne gennemføre uddannelsen 
på normal tid.

3. At eleven er mindrebemidlet (gælder ikke ved optagelse af 
lån) .

Der tages hensyn til forældreindtægt, formue, forældrenes 
øvrige forsørgerbyrder og evt. andre forhold, der har be
tydning for forældrenes støtteevne. Endvidere tages hensyn 
til ansøgerens egne og en evt. ægtefælles indtægtsforhold 
og formueforhold.
Støtten udregnes på basis af en "korrigeret forældreindtægt", 
hvor ovennævnte forhold er taget i betragtning.
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statsgaranterede studielåni banker og sparekasser

Sådanne lån kan optages af elever over 18 år under forudsæt
ning af de under betingelser for uddannelsesstøtte anførte 
punkter 1-2 (d.v.s. intet krav om mindrebemidlethed). Låne
ne forrentes - også i uddannelsestiden - efter en rentesats, 
der aftales mellem låntageren og det pengeinstitut, hvori 
lånet optages.
Ansøgningsblanketter samt mere udførlig vejledning kan afhen
tes på studievejledernes kontor, hvortil de igen afleveres i 
udfyldt stand, hvorefter de behandles af skolens stipendie- 
nævn inden samlet indsendelse til Statens Uddannelsesstøtte.

En hovedindleveringsfrist vil ved opslag blive bekendtgjort, 
men senere ansøgninger vil blive ekspederet videre til Statens 
Uddannelsesstøtte en gang månedlig.
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ungdomsydelse & befordringsgodtgørelse
Ungdomsydelse kan gives til hjælp til forsørgelse og uddannel
se. Ydelsen gives efter et skøn over behovet i de enkelte til
fælde. Ansøgning om ungdomsydelse sker gennem hjemkommunen, 
hvor man også kan få oplysninger om betingelserne.

Befordringsgodtgørelse ydes til elever, hvis samlede skolevej, 
beregnet fra bopæl til uddannelsessted, er 7 km eller derover 
ad nærmeste offentlige vej. I tilfælde af sygdom eller invali
ditet kan der ydes vederlagsfri befordring uden hensyn til af
standen .
Blanketter udleveres fra kontoret.
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bibliotek & bøger
De forskellige faggrupper arbejder i øjeblikket på at få op
rettet et alsidigt og velfungerende bibliotek. Dette kommer 
til at bestå af opslagsværker, fag- og skønlitteratur. Bøger
ne bliver stort set opstillet efter samme princip som folke
bibliotekerne med central kartotek, der henviser til de for
skellige faggrupper.
Hovedparten af bøgerne er anbragt på lærerværelset, men på 
grund af pladsmangel er bøgerne inden for engelsk, latin og 
oldtidskundskab flyttet til studievejledernes kontor.
Der vil i det kommende skoleår blive mulighed for bogudlån 
af fag- og skønlitteratur gennem faglærerne og adgang til 
opslagsværkerne.
Ved skoleårets start vil der komme opslag om bibliotekartræf
fetid og regler for udlån.

Skulle der være forslag til bogindkøb, vil det være velkom
ment !

EJ - boginspektor

De bøger, der benyttes i undervisningen, udleveres gratis. Når 
eleverne modtager bøgerne, skal de indbinde disse samt forsyne 
dem med navn. Der må ikke streges under eller skrives til i bø
gerne, med mindre faglæreren giver udtrykkelig anvisning om det. 
Bøgerne er skolens ejendom og bortkommer eller beskadiges disse, 
kan skolen forlange erstatning.
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to be or not to be
En chokerende oplevelse, som den skarpsindige læser dog ret 
hurtigt forvandt, gav følgende meddelelse i Lemvig-Posten 
(1/4 -80) anledning til-

Alvorlig 
hindring

gymnasie- 
byggeriet 
i Lemvig
Jordbundsundersøgelser 
afslører kæmpe- 
oltidsfund

Se side 4

Gymnasiebyggeriet i fare 
siger Nationalmuseet
Ved jordbundsundersøgelser forud for igangsætningen af gym
nasiebyggeriet i Lemvig er man stødt på et tilsyneladende velbe
varet vikingeskib og eksperter forudser større fund på området
Det er både glædelige og sørge
lige perspektiver, der tegner sig 
Glædelige fordi fund af denne 
art ikke er en almindelig begi
venhed. Sørgelige fordi fundet 
kan hindre, at gymnasiebyggeri
et kan komme i gang inden for en 
overskuelig fremtid.

Ved redaktionens slutning 
har Lemvig-Posten fået oplyst, 
at kommunen og amtet straks er 
gået i gang med at finde en evt. 
anden grund til placering af 
gymnasiet. Chefarkæolog fra 
Nationalmuseet, A. P. Rilsnar, 
oplyser netop i dag, 1. april, at

Nationalmuseet ikke tillader 
byggeri og udgravning af nogen 
art, før hele området er finkæm- 
met.

-ti
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Fra de første vage forestillinger om fremtiden for Lemvig 
Gymnasium til mere udarbejdede planer:
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Plan over placeringen af Lemvig Gymnasium
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Lemvig Gymnasium
Perspektiv set fra Romvej



Lemvig Gymasium 
Kig ind i fællesområdet



Lemvig gymnasiums første år
13/3 -79: Amtsrådet beslutter, at der skal bygges et gymnasium 

i Lemvig.
15/5 -79: Lars Ebbensgaard Andersen ansættes som rektor af Ring

kjøbing Amtsråd.
1/6 -79: Første byggeudvalgsmøde i Ringkjøbing. Medlemmer:

Aage Ebbensgaard, Frits Sevelsted, Lars Raakjær, rek
tor, Sigfred Mølgaard, Kurt Møller Pedersen og Alf 
Aagaard.

30/7 -79: Sekretær Karin Nielsen ansættes.
1/8 -79: De tolv nye lærere mødes for første gang samlet.
7/8 -79: Fotostater af det gamle Lemvig lånes af Lemvig Museum,

og hænges op på gymnasiet.
9/8 -79: Lærerudflugt for at se på gymnasiebyggerier andre

steder.
10/8 -79: Malerpigerne fra Dybe udsmykker gymnasiets lokaler.
13/8 -79: Lemvig Gymnasiums første skoledag. Taler af P. Dal- 

gaard-Frandsen, Lars Raakjær og rektor.
Overraskelse til eleverne: Borde sidst anvendt ved Lem
vig byfest.

21/8 -79: Det første lærerråd konstitueres.
21/8 -79: Christinelystskolens lærere på besøg på gymnasiet.
23/8 -79: Besøg af undervisningsinspektør Holst Jensen om studie

vej ledning.
30/8 -79: Skitseforslag til gymnasiebyggeriet godkendt af amtet.
31/8 -79: Hyttetur til Venø for alle elever og lærere.
4/9 -79: Elevrådsvalg.
19/9 -79: Besøg på Lemvig Handelsskole.
21/9 -79: Skolen tager på Pandurofilmudflugt til Holstebro.
26/9 -79: Orienteringsmøde om valg af forældrerepræsentanter til 

skoleråd.
2/10 -79: Fodboldturnering i Struer.
8/10 -79: Valg af repræsentanter til skoleråd.
22/10-79: Arrangement med Christinelystskolén om folketingsvalg.
29/10-79: Fodboldturnering med Struer Statsgymnasium.
30/10-79: Borde og stole ankommer.
31/10-79: Kontaktudvalgsmøde med Christinelystskolén.(Lokaler) 
1/11 -79: Skolerådsmøde.
9/11 -79: Lærerne inviteret til fest på Christinelystskolén.
13/11-79: Møde med Ole Jellingsø fra Byggedirektoratet.
15/11-79: Ringkjøbing Amt køber jord til gymnasiet ved Chri- 

stinelystskolen. Pris: 1.250.000 kontant.
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5/12 -79: Basketballturnering i Varde.
5/12 -79: Pædagogisk eftermiddag for lærerne.
12/12-79: Orienterende møde med skoleledere, vejledere og in

teresserede klasselærere fra de to kommuner.
14/12-79: Pressemøde om projektet for Lemvig Gymnasium.
20/12-79: Hyggeaften på skolen. Eleverne opfører et teater

stykke (Kæreste Søges — skrevet af Astrid Lindgren). 
Oplæsning og anden underholdning.

21/12-79: Juleafslutning i Lemvig Kirke.
14/1 -80: Møde mellem Lemvig Kommunes kulturelle Udvalg og 

Ringkjøbing Amtsråds skole- og kulturudvalg om gym
nasiets pladsbehov.

15/1 -80: Orienteringsmøde for kommende gymnasiaster og deres 
forældre.

17/1 -80: Lokalplanforslaget for gymnasiebyggereiet godkendes 
med stort flertal af Lemvig Byråd.

29/1 -80: Forældremøde for la
30/1 -80: Forældremøde for Ix
31/1 -80: Forældremøde for ly
4/2 -80: Byggeudvalgstur til Sønderborg Amtsgymnasium.
6/2 -80: Kontaktudvalgsmøde med Christinelystskolen.
14/2 -80: Amtsråd og byråd indgår aftale om løsning af plads

problemer.
22/2 -80: Pædagogisk aften for lærerne.
12/3 -80: Licitation for Lemvig Gymnasium udbydes i dagspressen.
17/3 -80: Elevmøde om grenvalg.
20/3 -80: Oplysning om grenvalg til forældrene.
21/3 -80: Møde med Direktoratet ved Arne Mikkelsen.
26/3 -80: Møde i amtets optagelses- og fordelingsudvalg. Lemvig 

Gymnasium får 1| sproglig og 2i matematisk klasse.
18/4 -80: Forårskoncert.
22/4 -80: Udflugt til Holstebro: Klyderne.
30/4 -80: Der afholdes licitation.
9/5 -80: Besøg af fagkonsulent i musik, Bent Olsen.
20/5 -80: Endelig godkendelse af Lemvig Gymnasium i Amtsrådet.
23/5 -80: Endelig godkendelse af Lemvig Gymnasium i finansud

valget .
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deltagelse i kursusvirksomhed
Karin Nielsen Administrationskursus. 10/9 -79

Sekretærkursus. 9-10/11 -79
EJ Historielærerkursus. 23/11 -79
JM Tysk - videokursus. 29/11-1/12 -79

Møde for fransklærerne på de nystartede 
gymnasier. 17/4 -80 
Fransk - kommunikativ kompetence. 26/4 -80

KN Administrationskursus. 10/9 -79
Tyskundervisningen i det første år efter folke
skolen. 28/2-1/3 -80
Kursus for administrative inspektorer 2/3- 
4/3 -80

IN Oldtidskundskab. 5/9-8/9 -79
Studievejlederkursus. 26/11 -79 
Oldtidskundskab - Homer. 29/1-2/2 -80

KP Studievejlederkonference.26/11 -79
Studie- og erhvervsvejledning. 20/2-21/2 -80 
Seminar on Black-American Writers. 11/4- 
13/4 -80

NI Datamaskiners anvendelse i fysik- og kemiunder
visningen. 21-25/1 -80

LH Kursus vedrørende opbygningen af fysik- og
kemisamlingerne. 3/10-6/10 -79

LA Rektorkursus. 25-28/3 -80
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indsamling til Dansk Flygtningehjælp
Den 6/11 besluttede fællesudvalget - bl.a. under indtryk af 
de omfattende problemer for bådflygtninge - at iværksætte en 
indsamling til fordel for Dansk Flygtningenhjælp. Den følgen
de tid gik med tilrettelæggelse af indsamlingsformen - og 
den 6/12 kunne man starte indsamlingen i form af et lotteri. 
Energiske elever solgte i perioden frem til den 20/12 lod
sedler - og én gang om ugen i dette tidsrum blev der trukket 
lod om fotografier fra den 4. verden, taget af Mogens G. Stryhn. 
Lodseddelsalget kom derved også til at fungere som en slags 
optakt til fællestimearrangementet den 18/12 med Stryhn om 
den 4. verden.

I løbet af den forholdsvis korte periode mellem 6/12 og 20/12 
lykkedes det via lotteriet at indsamle 748,25 kroner, som u- 
beskåret gik til Dansk Flygtningenhjælp.
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skolerådet
Skolerådet tager sig bl.a. af følgende opgaver:
1) oplysningsarbejde blandt forældrene
2) formidling af samarbejde mellem hjem og skole
3) evt. fremsættelse af forslag til den del af amtskommunens 

budget, der vedrører den pågældende skole
4) udfærdigelse af ordensregler
5) afgivelse af udtalelser og fremsættelse af forslag til 

amtsrådet om alle spørgsmål, der vedrører skolen. Det skal 
afgive erklæring i alle sager vedrørende skolen, der fore
lægges det af amtsrådet.
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byggeudvalg & fællesudvalg
Ringkjøbing amtsråd har nedsat et byggeudvalg, der er i fuld 
gang med planlægningen af de nye bygninger, der skal udgøre 
rammerne om Lemvig Gymnasium fra sommeren 1981. I byggeud
valget sidder udover skolens medlemmer (se andetsted i hæftet) 
amtsborgmester Aage Ebbensgaard, undervisnings- og kulturud
valgsformand Frits Sevelsted, medlem af undervisnings- og 
kulturudvalget Lars Raakjær, amtsskolekonsulent S. Mølgaard, 
arkitektfirmaet Hempels tegnestue, Lemvig.

Fællesudvalget, der er kontaktorgan mellem rektor, lærerråd 
og elever, består af rektor som formand, formanden for lærer
rådet, 3 lærere valgt af lærerrådet og 4 elever valgt af og 
blandt eleverne. (Oversigt over, hvilke personer der for øje
blikket er medlemmer af fællesudvalget, bringes andetsted i 
dette hæfte). Valgene, der gælder for et skoleår, foretages 
snarest efter skoleårets begyndelse.
Fællesudvalget indkaldes af rektor. Indkaldelse skal foretages, 
når mindst 3 medlemmer forlanger det. Over fællesudvalgets for
handlinger og vedtagelser føres en protokol efter rektors dik
tat .
Fællesudvalgets opgave er gennem gensidig information og for
handlinger at fremme samarbejdet mellem lærere og elever, frem
skynde sagers løsning og koordinere læreres og elevers bestræ
belser, - som det så smukt formuleres i bekendtgørelsernes 
poetiske lovsprog.
Et udvalg nedsat af fællesudvalget arrangerer foredrag, musik
eller teatertimer i løbet af skoleåret. Der er mødepligt til 
fællestimerne, som finder sted i den almindelige skoletid.
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lærerrådet & lærerforsamlingen
Lærerrådet består af alle gymnasiets lærere, og beskæftiger sig 
hovedsageligt med skolens almindelige forhold. Der har været 
holdt møde ca. en gang om måneden i det forløbne skoleår. Lærer
rådet kan afgive udtalelser og stille forslag om alle spørgsmål 
vedrørende skolen.
Ved et nyt gymnasiums start er der mange problemer, der skal lø
ses. Hvad skal der købes ind? Hvorledes skal den nye bygning ind
rettes? Hvorledes skal de penge, vi har til rådighed, fordeles 
mellem fagene? Hvilke fag bør vore nye kolleger have? Sådanne 
problemer er blevet drøftet i lærerrådet.
Da antallet af lærere i år er lille, har vi kunnet holde lærer
rådsmøderne på en fri og uformel måde, hvad der nok har været 
til gavn for en mangeårig belysning af problemerne og deres løs
ning .

LH - lærerrådsformand

Lærerforsamlingen består af rektor og samtlige lærere ved gym
nasiet. Lærerforsamlingen behandler bl. a. spørgsmål om elever
nes forhold i relation til deres standpunkt og opflytning i en 
højere klasse.
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organisationer
SKOLERÅD:
Amtsrådsmedlem Frits Sevelsted, formand
Rektor Lars Ebbensgaard Andersen
Lærere:
Lærerrådsformand L. H. Andersen - suppl. J. M. Mabire
Inger Nord - suppl. Kurt Møller Pedersen 
Forældre:
Lars Busk Sørensen - suppl. Jens Thygesen
Bent Nielsen - suppl. Grethe Sloth
Elever:
Ken Koustrup l.y - suppl. Jan Lehmann Jensen 1.x
Dorte Bækdal l.a - suppl. Søren R. Nielsen 1.x
TAP: 
Karin Nielsen

LÆRERRÅD: ELEVRÅD:
Formand: Leif Heidemann Andersen
Næstformd.: Inger Nord
Sekretær: Jean-Pierre Mabire

Jes Aagaard 1.x, formand 
André Lilja l.a 
Tine Jensen l.a 
Ole Nielsen 1.x 
Henrik Christensen l.y 
Bente Jeppesen l.y

FÆLLESUDVALG: INTRODUKTIONSUDVALG:
Formand: rektor L. E. Andersen
Lærere:
Leif H. Andersen
Elly K. Jespersen
Flemming Kristensen
Kurt Møller Pedersen
Elever:
Jes Aagaard 1.x, elevrådsformand
Mogens Bak-Hansen l.a
Mads Ejrnæs 1.x
Birte Thygesen l.y

Lærere:
Leif H. Andersen
Elly Jespersen
Inger Nord
Kurt Møller Pedersen
Elever:
Annelise Dalgaard Nielsen l.a
Jan Lehmann Jensen 1.x
Birgit Frandsen l.y

BYGGEUDVALG: (skolens medlemmer) KONTAKTUDVALG TIL CHRISTINELYSTSKOLEN:
Lars Ebbensgaard Andersen
Kurt Møller Pedersen
Alf Aagaard

Lars Ebbensgaard Andersen 
Leif Heidemann Andersen 
Kurt Møller Pedersen

AV-UDVALG: ÅRSSKRIFTUDVALG:
Jean-Pierre Mabire 
Kurt Møller Pedersen 
Kurt Darling Nielsen

Elly K. Jespersen 
Kurt Darling Nielsen 
Kurt Møller Pedersen

GL- tillidsmand:
Erik Ekström
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