
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


Lemvig Gymnasium 1997

CM. Veni,Puer! 
difcc Sapcre. (CttW



Lemvig Gymnasium
Rektor: Lars Ebbensgaard Lemvig Gymnasium, Romvej 30, 7620 Lemvig 

telefon 97 82 38 22, telefax 97 8112 24
E-mailadresse: Lemvig_Gymnasium@fc.sdbs. dk 
Internetadresse: www.Lemvig-gym.dk

Elevtelefon: 9782 1041
Pedel: Mobil-telefon: 30 95 53 81
Direkte telefonlinier: 97 82 01 21 jVlokalnr.: Pedel -lokal 31

Studievejledning - lokal 24
Kantinen - lokal 27
Lærerværelset - lokal 28

Stedfortræder/ledende inspektor:
2. inspektor:

Torben Stig Møller 
Torben Jacobsen

3. inspektor: Uffe Jeppesen
Områdesekretær - elever: Martin Søgård Thomsen
Områdesekretær - lærere: Flemming Brahms
Studievejledere: Vibeke Juel Andersen, Elisabeth Mokke
AV-inspektor: Jørgen Brun tse
Bibliotekar: Troels Boebergjensen
Skemalægger: Torben Jacobsen
Datavejledere: Peter Hansen, Kurt Darling Nielsen
Tillidsrepræsentant: Ole Dalsgaard Nielsen
Formand for pædagogisk råd: Sven Højgård Jensen
Pedeller: Poul Erik Schou, Niels Jørgen Madsen
Sekretærer: Metha Jensen, Jette Nicolaisen
Kantinen: Gunda Salskov

Omslag: Fra »Orbis sensualium pictus« (»Den afbillede verden«) 
af Johann Amos Comenius, 1658

Redaktion: Torben Stig Møller, Kurt Darling Nielsen
Fotos: Lemvig Photografiske Atelier v/ Tommy Wølk, og flere andre
Grafisk produktion: Lemvig Bogtrykkeri

http://www.Lemvig-gym.dk


Lemvig Gymnasium 
1997



Indholdsfortegnelse

Velkomst.................................................................. 3

Dimittender 1997 .................................................. 4

Kvalitetsmål for Lemvig Gymnasium.................... 5
Det er Lemvig Gymnasiums mål...................... 5
Internationalt samarbejde................................ 5
Swinging Europe................................................ 5

Et besøg i Europa år 1997 ............................ 5
Teaterprojektet ............................................ 6

Internet projektet..............................................
Nordvesten på Færøerne 1997 ........................ 7
Udvekslingsprojekt med Jelenia Gora .............. 10
Påjob-swop i Wales december 1996 ................ 10

Noget særligt - på Lemvig Gymnasium ................ 13
Praktikfagene i skolens hverdag ........................ 14
Iværksætterkursus og iværksætterkonkurrence 15
Astronomi ............................................................ 17
Vesterhavsnetværk................................................ 18

Året .......................................................................... 19
Billedkunst............................................................ 19
Fredagscaféer........................................................ 19
Frisport - pigernes år............................................20
Fællesarrangementer..........................................21
Studierejser ..........................................................22
Ud over scenekanten ..........................................25
Musik ....................................................................30
Forældrefest 1997 ..............................................  31
Juleafslutning........................................................ 31
Fysik i sommerferien - i USA..............................32
Fourpartite -

internationalt 4-lands-teknologiprojekt .... 32

P-forsøg i latin - et samarbejde 
med Nr. Nissum Seminarium................... 33

Studiekredse ........................................................34
Studieorienterende møder ................................35

Skolens styrelse ........................................................36
Lemvig Gymnasiums bestyrelse..........................36
Bestyrelsesvalg......................................................37
Forældresamarbejdet..........................................37
Fællesudvalget......................................................37
Elevrådet ..............................................................38
Studievejledning..................................................38
Elevområdet og lærerområdet ..........................39

Praktiske oplysninger ..............................................40
AV-området ..........................................................40
Basiskursus i skriftlig dansk................................40
Blokdage ............................................................  41
Biblioteket............................................................41
EDB på Lemvig Gymnasium..............................41
Lemvig Gymnasiums hjemmeside ....................43
Ferieplan ..............................................................45
Introduktionsdage i august ‘97..........................46
Kursusvirksomhed................................................47
Lemvig Gymnasiums Venner..............................48
Ringetider ............................................................48
Uge 38 ..................................................................49
Undervisningsmidler ..........................................49
Fagplan..................................................................50
Grundplan............................................................51

Personale ..................................................................52
Lærere pr. 1.8.1997 ..........................................  52
Teknisk administrativt personale........................55
Rengøringspersonale..........................................56

2



Velkomst

Sommer 1997
Lemvig Gymnasium forbereder og glæder sig nu til 
for nittende gang at starte et nyt skoleår.

Gymnasiet danner en ideel ramme omkring un
dervisning og samvær, så det er med stor glæde jeg 
byder alle og især nittende årgang velkommen.

Det er mit håb, at alle vil bidrage til at skabe den 
venlige atmosfære præget af samarbejde og hjælp
somhed, som giver den bedste grobund for udvik
ling og uddannelse.

Gør det hurtigst naturligt at søge råd og vejled
ning hos lærerne og andre elever. For alle er de tre 
ungdomsår her utroligt betydningsfulde. Netop i 
en uoverskuelig situation, hvor erhvervsstrukturen 
og arbejdsfordelingen overalt ændrer sig stærkt, er 
det en god idé at erhverve sig en grundig og almen 
ungdomsuddannelse.

Derfor velkommen til Lemvig Gymnasium.
Vi mødes tirsdag den 5. august 1997 kl. 10.00.

Lars Ebbensgaard 
rektor

Den lyttende dreng af Eigil Westergaard
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Dimittender 1997
3.a
Signe Løve Anderskov 
Berit Møller Christensen 
John Rahbek Christensen 
Sidse Monrad Have
Anna Kyndesgaard 

Henriksen
Mette Kalhøj
Else Kynde Kallesøe
Louise Tanderup

Kj ølhede
Annette Maj lund 

Kristiansen
Majbrit Mollerup Larsen
Camilla Blak Lisby 
Vibeke Pallisgaard

Madsen
Heinrich Søndergaard 

Nielsen
Jesper Bjerggren Nielsen 
Litte Dalsgaard Nielsen 
Gitte Lindholm Olesen 
Lotte Pedersen 
Marianne Bitsch

Pedersen
Jens Ejnar Rosenstand 
Kiistine Damgaard Røn 
Kennedr Sand
Janni Stefansen 
Robert Strande 
Ida Tved
Pernille Reimer Vendelbo 
Ina Wiborg

3.bx
Lea Højmark Burrows 
Lise Damgaard 
Jette Tøth Mortensen 
Lisbeth Gaulshøj Nielsen 
Henriette Noe
Anja Sønderby Axelsen 
Peter Venø Bruun 
Signe Mølby Henriksen 
Louise Christina

Hunskjær
Ane Hyldahl Jensen 
JakobJensen
Lene Stampe Jensen 
Majbrit Jensen
Janne Blæsbjerg

Kjærgaard
Iben Klokker
Jens-Ole Møller 

Kristensen
Tina Kristensen
Vibeke Laursen
Kåre Mulvad
Søren Damgaard Nielsen 
Karin Birn Svendsen
Kirsten Sværke
Bo Tandrup

3y
Marianne Løgdrolt 

Andreasen
Dorte Bundgaard 

Christensen
Anna Buus Frost
Sofie Krøyer Gundersen
Simon Haldrup
Charlotte Ørum Iversen
Mette Haugaard

Johansen
Rikke Lund
Gerd Bang Madsen
Hanne Mose
Alice Irene Nielsen
Kristian Kirk Nielsen
Anders Liebergren

Pedersen
Pia Petersen
Rasmus Lindgren

Rasmussen
Steen Saugmandsgård
Henrik Skov
Mikkel Ulf Korup Søltoft
Truels Præstegaard

Sørensen
Helene Thomsen
Pia Lindgren Thomsen
Katrine Urdi
Astrid Krarup Vedstesen
Tine Zeuthen

3z
Vibeke Andersen
Katrine Haugsted 

Basdiolm
Rasmus Dyrmose 

Christoffersen
Trine Nørgaard Hansen 
Anne-Mette Høgedal 
Jeppe Bro Kjærgaard 
Søren Kjærgaard 
Marianne Dausell

Klemmensen
Bo Borg Kristensen 
Camilla Rønn Kynde 
Elanne Nørby Larsen 
Martin Lind
Rikke Lisby
Miriam Østergaard Lynge 
Thorkil Løkke
Line Kirk Madsen
Lisbeth Madsen
Pia Pinholt Madsen
Mads Nielsen
Berit Nørgaard
Kristian Ravn Paaskesen
Louise Pallestoft
Kenneth Røn
Micha Gyhrs Winkel 
Tina Borum Østerby
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Kvalitetsmål
for Lemvig Gymnasium
Det er
Lemvig Gymnasiums mål
- at være et godt og åbent gymnasium, som gen

nem 3 års undervisning og oplevelser kan dimit
tere livsduelige og dygtige unge til en fremtid, 
som de har lyst til at være med til at forme.

- at være i samspil med den egn, som skolen 
betjener, og have betydning for egnens udvikling.

- at være et kulturcentrum for egnen.

- at fortsætte de gode traditioner, som er opbygget, 
med mange gode arrangementer for elever 
og for ældre.

- at have gode internationale kontakter, som kan 
forberede eleverne på at skulle deltage i en verden 
under stærk forandring.

- at være en god arbejdsplads, der kan tjene som 
eksempel for alle, der kommer på skolen.

- at give forståelse for, at egentlig liv består i 
at mødes.

Internationalt samarbejde
Lemvig Gymnasium har i en årrække haft en god 
tradition for skolesamarbejde med gymnasier i andre 

europæiske lande. Aktuelle samarbejdspartnere er 
Nord-Østerdal videregående skole i Tynset/Norge, 
Gymnasium Hamm i Hamburg, Haagland Toeris
me i Den Haag, Liceum Ogolnoksztalcace i Jelenia 
G6ra/Polen, I.E.S. Quarto de Portmany i Portma- 
ny/Spanien, Sheredes School i Hertfordshire/Eng- 
land.

Samarbejdet spænder fra elev-/lærerudvekslinger 
til konkrete pædagogisk-faglige projekter.

To af disse foregår i EU-regi, idet projekterne mu
liggøres af midler fra den europæiske Comenius-pul- 
je. Det drejer sig om samarbejdet med skolerne i 
Den Haag og Hamburg på den ene side og skolerne 
på Mallorca og i Hertfordshire på den anden side.

»Swinging Europe«
Et besøg i Europa år 1997
At Europa bliver mere og mere åbent, kommer 
man ikke udenom længere. Den øgede internatio
nalisering smitter også af på undervisningen og 
gennem gymnasiets Comenius-prqjekt har vi, en 
række elever, fået nærmere kendskab til andre unge 
i Europa.
Comenius-projektet kører mellem Gymnasium 
Hamm, Turistskolen Haagland og Lemvig Gymna
sium. Det er meningen at dette samarbejde skal 
ende med et skuespil, som skal vises i foråret ‘98 i 
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alle tre lande. Vores opgave er hovedsageligt at 
koordinere og opsætte scenografien bag stykket.
Det er meget spændende, men også en anelse kom
pliceret at samarbejde med mennesker fra andre 
lande. Der er mange barrierer, såsom sproget og 
den store afstand; sidstnævnte kan dog klares ved 
hjælp af telefon og fax. Med sproget er det straks 
værre. Tyskerne vil naturligvis helst tale tysk, mens 
en del af hollænderne og vi foretrækker engelsk. 
Det er dog sjældent, at det kommer til de helt store 
misforståelser. Hvis det hele er ved at gå i hårknude 
kan lidt tegnsprog ofte gøre underværker. Kompli
kationerne bidrager dog på en konstruktiv måde til 
at lære os mere om nuancerne i mentaliteterne 
mellem nationaliteterne.
Ved besøgene i Hamborg og Den Haag har vi haft 
rig lejlighed til at lære mere om de lande vi besøger, 
menneskene og kulturen samt at bruge vores frem
medsprog. Det er rart at erfare, at det vi har lært i 
teorien også fungerer i praksis.
Som Comenius, der varsomt og forundret smyger 
sig ud af sin tidsmaskine i et iøjnefaldende anderle
des og effektiviseret Europa anno 1997, ankom vi 
spændte til Den Haag for at møde de mennesker vi 
tidligere kun havde set en enkelt gang. Klar til at 
tage hul på opgaven, smøge ærmerne op og kaste 
sig ud i noget vi selv skulle udvikle, definere og for
me til dét slutprodukt vi ønsker det skal blive.
Det planlagte program indeholdt også besøg på 
museer, her iblandt en udstilling af den hollandske 
maler Vermeer, hvor der skulle samles inspiration 
til projektet.
Comenius-projektet giver os en mulighed for at 
kombinere vor gymnasieuddannelse med den krea
tive og praktiske udfordring at opsætte et teaterstyk
ke og arbejde på tværs af Europas grænser. Gymna
siet er altså, i modstrid med hvad mange tror, ikke 

kun 600 hårde faglige undervisningsdage fordelt 
over tre år.

Ellen Nørby, Birthe Flugt, 2.y, og Vanessa Lorenz, 2.b

Teaterproj ektet
En gammel alvidende mand nedfældede for 3-400 
år siden al sin visdom om datidens samfundsværdi
er, normer og naUtren, men også om mere luftige 
begreber såsom livet, døden og gudsspørgsmål i en 
lærebog. Denne lærebog, hvorfra vores forside er 
taget, er grundlaget for det internationale samarbej
de mellem en dansk, en tysk og en hollandsk skole, 
hvis resultat vil blive en teaterforestilling omhand
lende Comenius’(fortidens) møde med drengen 
Trevor (nutiden) og de situationer og forviklinger, 
der opstår deraf.
Stykket tager sit udgangspunkt i nutiden, hvor Tre
vor sidder og sørger over at hans kæreste har bedra
get ham med hans bedste ven. 1 denne deprimeren
de sindstilstand finder han U'øst i computerens sel
skab. Pludselig dukker Comenius op med sin tids
maskine og opfordrer Trevor til at tage med på en 
rejse tilbage i tiden for at han kan lære. Trevor er 
ikke særlig begejstret, men følger alligevel med.
Det første Comenius og Trevor møder er en flok 
legende børn. Trevor begynder at glemme sine sor
ger og giver sig til at lege med. Selv Comenius delta
ger i legen. Men Comenius’ undervisning er ikke 
bare sjov. Trevor skal nemlig også lære om det 17. 
århundredes familieliv. Det forekommer Trevor 
temmelig gammeldags og umoderne og han viser i 
stedet Comenius familiedramaer fra det 20. århun
drede. Langsomt, opstår et venskab mellem de to 
ridt forskellige mennesker.
Vandringen fortsættes og Comenius og Trevor kom
mer til en markedsplads, der summer af liv. Her er 
handlende, som falbyder varer fra kærrer og boder,
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gøglere, sandsigersker og andet godtfolk. Trevor 
suger atmosfæren til sig, mens Comenius - ikke 
uden stolthed - viser ham rundt. Nu mener Trevor 
imidlertid, at hans ven skal opleve nutiden, og de 
rejser med tidsmakinen til en storby. Et støjinfemo, 
hvor alle har travlt og jager afsted. Comenius føler 
sig ude af kontrol med situationen og vil hjem, men 
Trevor insisterer på at blive i det 20. århundrede og 
vise nogle gode sider af “hans” tid.
I nutiden har Trevor ganske overtaget lærerollen og 
beslutter nu at de skal på charterrejse til Mallorca. 
Hvor man i gamle dage rejste, fordi man havde et 
bestemt formål med det, kan man med vor tids 
turisme rejse for egen nydelses skyld - og det lærer 
Comenius hurtigt. På en bustur lægger han an på 
en guide, som dog reagerer negativt på hans tilnær
melser. Ellers nyder de begge opholdet i ferieklub
ben inden de tager videre. Hvordan dette stykke 
ender skal ikke afsløres her, men kom og se det i 
april ‘98.

Maria Vilsbøll og Astrid Kallesøe, l.bx

Internet projektet
Lemvig Gymnasium har i skoleåret 1996-1997 været 
med i et Comeniusprojekt sammen med skoler i 
England og Spanien. Comeniusprojektet er en 
cidereførelse af miljøprojektet, der blev afviklet sid
ste år, og er et samarbejdsprojekt mellem den en
gelske skole Sheredes School og den spanske skole 
IES Son Pacs.
Baggrunden for miljøprojektet var et flerårigt sam
arbejde mellem blandt andet Herning Gymnasium 
og nogle engelske skoler omkring miljø og det var 
helt naturligt at lade dette samarbejde fortsætte i et 
Comeniusprojekt. To hold elever, biologi højt ni
veau og en sproglig 2.g klasse, har deltaget i dette 

projekt og rapporter om miljøemner er blevet over
sat og sendt videre til samarbejdsskoleme. Projektet 
fortsætter i næste skoleår og i starten af skoleåret vil 
en fælles spørgeskemaundersøgelse om folks hold
ning til og viden om miljøproblemer blive det gen
nemgående emne.
I november måned havde vi på Lemvig Gymnasium 
besøg af 2 lærere fra den spanske skole og en enkelt 
lærer fra England. De var her en uge og i løbet af 
denne uge fik de indblik i det danske genbrugssy
stem, så rensningsanlæg og biogasanlag. Endvidere 
var de en tur i Klosterheden under kyndig vejled
ning af skovridder Jens Handberg, der fortalte dels 
om forureningens indflydelse på skoven, dels om 
de mange forsøg der foregår i skoven.
Grundet lærerskift på den spanske skole vil Come
niusprojektet fremover blive gennemført med en 
anden spansk skole, men ellers i uændret form.

Peter Hansen, Martin S. Thomsen og Per Godsk Petersen

Nordvesten på Færøerne 1997 
- et eventyr, der blev virkelighed.
105 dansere, musikere, skuespillere, malere, sange
re og kunst/kulturinteresserede fra Lemvig-områ- 
det drager i uge 27 til Færøerne for at deltage i det 
store kulturarrangement »Nordvesten«, der jo har 
været afholdt to gange tidligere: I 1993 i Lemvig og 
i 1995 i Nordøsterdalen i Norge.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at da vi for 
2 år siden i Norge talte om, at nu kom turen jo til 
Færøerne i 1997 hvis man skulle holde den række
følge, der var igangsat -ja da var vi mange som ikke 
kunne beUagte det som mere end et eventyr: Tænk 
hvis vi alle kunne komme til Nordvesten i Klaksvik! 
Mange talte efter besøg på de grønne øer med
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Klaksvik
- en by i fremgang

Joguan vid Keldu 
borgmester i Klaksvik

entusiasme om »vejrgudernes tumleplads« og de 
mange gæstfrie mennesker, de havde mødt - men 
endnu flere udtrykte stærke ønsker om at besøge 
Færøerne, så snart der blev mulighed for det.
Stor blev derfor glæden da der i det tidlige efterår 
1996 kom meddelelse fra projekdeder Davur Win
ther: Nordvesten skal blæse igen, hop med på 
toget! Den opfordring reagerede vi resolut på: I 
løbet af kun en måned havde der meldt sig ca. 100 
deltagere, så jeg meget hurtigt måtte lukke for til
meldingen - og siden har der stået 10-15 personer 
på venteliste. Eventyret er altså på nippet til at blive 
virkelighed og fra Lemvig er alle opsatte på at indgå 
heri med liv og sjæl! En oversigt over de danske del
tagere, hvoraf størstedelen i øvrigt er gengangere 
fra de tidligere udgaver af Nordvesten følger her:

• Lemvig Big-Band med 38 jazz- og svingmusikere
i (næsten) alle aldre

• Lemvigegnens 24 folkedansere

• Børneteatret Balder
med 28 skuespillere og scenefolk

• Kunstnere med foto og maleri:
Tommy Wølk, Hans Morten, Gitte Klokker, Bente 
Møller Jensen, Iver Iversen og Nelly Ebbensgaard, 
der synger jazz, sammen med Big-Bandet og i 
øvrigt afholder en kirkekoncert med danske sal
mer og sange

• Fra lokalpressen deltager redaktør Lars Kamstrup, 
Lemvig Folkeblad, der forventes at kunne sende 
artikler hjem »on-line« via internet

• Fra Lemvig Kommune deltager medlemmer af 
udvalget for Børn, skole og kultur: Preben Chri
stensen og Chr. Futtrup Sørensen 
Viceborgmester Lise Thomsen deltager i øvrigt også

• Lemvig Gymnasium er repræsenteret ved rektor 
Lars Ebbensgaard og inspektor Torben Jakobsen, 
som bl.a. skal deltage i et seminar om »det ska
bende menneske i udkanten«, indgå i en skole
konference om »uddannelse i udkanten« og del
tage i en internetcafé - muligvis koblet op til en 
videokonference med deltagere på Nr. Nissum 
Seminarium

NiWWOTBN 97 

oi. -06. juli im
H.LAKWIK 

r m * uw j røm

Nordvesten er en frugt af et mangesidigt og nært 
samarbejde mellem Lemvig Gymnasium og Nord-
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Klaksvik — Færøerne

østerdalen Videregående Skole. Men den har ud
viklet sig til at blive et enestående samarbejde mel
lem foreninger, institutioner og enkeltpersoner i de 
tre nordiske »udkanter«: Nordøsterdalen, Klaksvik 
og Lemvig. Vort fælles formål har fra starten været 
at have det sjovt, lære nyt, møde andre mennesker, 
udbrede kendskabet til de regioner vi bor i og der
med bidrage til at skabe grøde og udvikling i vore 
samfund. 105 forventningsfulde deltagere fra Lem

vig og 96 fra Norge er sammen parate til at leve op 
til disse formål - og bringe eventyret til live!

Torben Jakobsen
Koordinator
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Udvekslingsprojekt med Jelenia Gora (Polen)
I september 1993 besøgte en klasse fra Lemvig 
Gymnasium for første gang Jelenia Gåra i det syd
vestlige Polen. Dette besøg blev starten på et større 
udvekslingsprojekt mellem gymnasiet her og Lem
vig Gymnasium. Hvert år siden har et hold elever 
fra Lemvig besøgt Jelenia Gora i uge 38 med besøg 
hos polske studenter og genbesøg i Lemvig fra Jele
nia Gåra det efterfølgende forår. Genbesøget i 
Lemvig er hvert år blevet financeret af udenrigsmi
nisteriets demokratifond. Temaerne har gennem 
alle årene været demokrati på forskellige niveauer i 
såvel skole som samfund. Udvekslingsbesøgene har 
bl.a. resulteret i oprettelse af et elevråd i Jelenia 
Gora efter de samme principper, som vi kender på 
Lemvig Gymnasium.
Ved besøget i efteråret 1996 i Jelenia Gdra med 2.x 
hvor bl.a. rektor Lars Ebbensgaard deltog, fostredes 
ideen om besøg af en større gruppe lærere fra Jele
nia Gora i Lemvig i august 1997.

For de polske lærere lød ideen som »sød musik«, 
idet de fleste aldrig havde været i udlandet og slet 
ikke i Danmark. Men fra eleverne havde de hvert år 
efter besøget i Danmark hørt meget om dette 
»underlige land«, hvor eleverne tilsyneladende seri
øst arbejdede videre, selv om læreren forlod klassen 
i kortere eller længere perioder, og hvor elever og 
lærere var på fornavn og opfattede hinanden som 
ligeværdige parter, men selvfølgelig med respekt for 
lærerens pædagogiske ansvar.
De polske lærere var på trods af kollegaers og ele
vers besøg i Danmark skeptiske, men meget opsatte 
på selv at få bekræftet eller afkræftet »historierne« 
fra Danmark, og hvis de virkelig var rigtige at tage 
det bedste af det danske undervisningssystem med 
hjem til Polen.

Efter hjemkomsten søgte jeg »Demokratifonden« 
om støtte til et projekt omkring temaet: »Demokr ati 
på lærer- og elevplan samt i samfundet som helhed« 
bygget op omkring besøg af en klasse fra Jelenia 
Gåra i april 97 og 35 lærere i august 97. Elevbesøget 
er allerede i skrivende stund gennemført med pri
vat indkvartering hos 2.x (klassen der besøgte Polen 
i efteråret 96) og har i lighed med tidligere år været 
en ubetinget succes.
Hele lærerkollegiet ved Lemvig Gymnasium er 
involveret i besøget i august, hvor der bl. a. lægges 
op til en dag med undervisning i forskellige fag af 
de polske lærere og en efterfølgende pædagogisk 
eftermiddag sammen, hvor såvel undervisningsfor
mer som demokratiet i det danske undervisningssy
stem skal diskuteres. Hele prqjektet er støttet med 
ca. 250000 kr. fra Demokratifonden.
Igennem alle årene er der fra såvel elever som lære
re ved Lemvig Gymnasium lagt et stort arbejde i 
udvekslingsprojektet, men jeg tror, jeg på alles veg
ne kan sige, at det har været meget spændende, og 
der er i dag knyttet varme personlige bånd mellem 
Jelenia Gåra og Lemvig. Glæden ved at følge udvik
lingen i Polen fra et tidligere kommunistisk regime 
frem mod en velfungerende demokratisk stat, hvor 
demokrati og ansvar går hånd i hånd, har været 
belønning nok.
Vi glæder os til besøget i august, og den nuværende 
l.z er allerede i fuld gang med forberedelserne til 
deres studietur til Jelenia Gåra i uge 38.

Jørgen Nørby

På job-swop i Wales december 1996
Den 5.-19. december 1996 var jeg på et meget 
spændende job-swop i Wales. Som engelsklærer vil
le jeg selvfølgelig gerne til Storbritannien, og jeg
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havde ønsket Wales for at snuse en smule til dette 
mystiske sprog med de mange konsonantophobnin
ger.
De fleste forbinder vel Storbritannien bl.a. med et
meget konservativt uddannelsessystem, og efter 
mine oplevelser må jeg bekræfte disse fordomme.
Jeg var matchet med en lærer på Dyffrynn Compre- 
hensive School. Dyffrynn havde uheldigvis mistet

Morgensamling

sin Sixth-form for nogle år siden og dækkede såle
des nu 7.-11. klasse (op til ca.16 år). Dyffrynn er en 
meget traditionelt og autoritært ledet skole. Elever
ne bærer uniform, tiltaler lærerne med »Miss/Sir«, 
og der er ‘kæft-trit-og-retning-disciplin’ ved den 
daglige morgensamling - selv tæt op til jul! Et 
spændende og positivt islæt ved morgensamlingen 
var dog, at skolens orkester (med mange strygere) 
spillede til sangen hver dag.
De ydre rammer er dårlige sammenlignet med dan
ske forhold; farverne er grå og triste og gulvene 
beskidte - ikke desto mindre undervises der, når ellers 
der er ro! Det forekom mig, at der arbejdes meget 

skrifdigt, eleverne sidder således ofte og skriver på 
øvelser/opgaver i timerne. Jeg overværede en del 
tysktimer og må herudfra konkludere, at der i al 
fald er store forskelle i fremmedsprogspædagogik
ken. I Danmark satser vi som bekendt ret meget på, 
at man lærer at tale sproget, og at man i samtale 
ikke oversætter hele tiden, men søger at forklare 
ukendte ord på fremmedsproget. De walisiske ele
vers talefærdighed på tysk var på ingen måde impo
nerende - selvom de beskæftigede sig med et gen
nemarbejdet emne. Egendig blev der vel talt lige så 
meget engelsk som tysk.
Heldigvis lykkedes det at skabe kontakt til nabosko
len, AFAN College, omtrent = et gymnasium. Her 
fulgte jeg A-level engelsk - det ville svare til et specielt 
højniveau i modersmålsundervisningen. Dét var 
spændende!! Holdene var på 12-14 elever, og stem
ningen var her anderledes uformel og afslappet 
end på Dyffrynn. Det interessante var jo at opleve, 
hvordan englænderne selv underviser i engelsk. 
Naturligvis når de meget længere, end vi kan i det 
danske gymnasium, men vi kan absolut være vort 
niveau bekendt.Timerne var udelukkende dobbelt
timer (2x50 min.) og fandt sted i faglokaler. Det var 
meget almindeligt, at eleverne i grupper sad og 
diskuterede nogle arbejdsspørgsmål for derefter, 
ofte svarende til anden del af dobbelttimen, at have 
klasseundervisning - og det virker jo meget bekendt!! 
Begge lærere, jeg besøgte, brugte ofte første del til 
at levere opgaver tilbage ved individuelle samtaler 
med eleverne - dén idé ved mine klasser, at jeg 
straks tog med hjem. Endelig skal det bemærkes, at 
deres A-level eksamen udelukkende er skriftlig, og 
det munddige arbejde er stærkt rettet imod at opfyl
de disse krav.
For mit ophold på begge skoler gælder dog ét fælles
træk: jeg har aldrig hørt ordet »eksamen« så tit som
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10. klasse skriver på afleveringsopgave.

i de 14 dage (og deres eksamen ligger endda min. 
2, snarere 4 uger senere end vores !). Selvfølgelig er 
vores undervisning også eksamensforberedende, 
men jeg blev i løbet af de 14 dage meget glad for 
det alment dannende, danske gymnasium, hvor vi ikke 
udelukkende underviser/uddanner med henblik 
på at bestå eksamen, men i høj grad også for livet.

Spændende 2 uger var det, og gode personlige kon
takter blev skabt, hvilket allerede bliver udnyttet i 
sept. 97 på l.a’s tur til Wales.

Jytte Thisgaard
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Noget særligt....
på Lemvig Gymnasium
- Oplevelser
- Praktik
- Egnskendskab
- Erhvervskendskab
At være studieforberedende og almendannende er 
gymnasiets kendetegn. Det indebærer, at en gymna
sieelev i løbet af de tre ungdomsår skal lære mange 
nye og spændende ting. Alt dette er nøje beskrevet i 
gymnasieskolens lovgivning og målsætning.

Oplevelser af kulturel og praktisk art fremmer den
ne målsætning - naturligvis. Egentlig almendan
nelse med ordentlig dybde skal indeholde kendskab 
til den nære og praktiske verden, der omgiver os.
Oplevelser af kulturel art gives ofte i den daglige 
undervisning, i fællesarrangementer og på vore ud
landsrejser og ekskursioner.
Mange fag indeholder en praktisk dimension. For at 
styrke denne praktiske dimension i undervisningen 
og gymnasiets rolle som egnsgymnasium giver Lem
vig Gymnasium eleverne tilbud om tre former for 
praktikophold:

1. Landbrugslinien.

2. Fiskerilinien.

3. Kemipraktik på Cheminova.

Sammen med Lemvig og 
Omegns Erhvervsråd 
tilbyder vi desuden eleverne 
et iværksætterkursus, 
som gennem 
eksempler og praktiske øvelser 
giver eleverne viden om til
værelsen i det private 
erhvervsliv.

Lars Ebbensgaard
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Praktikfagene 
i skolens hverdag
Praktikopholdene for landbmgslinien (der er en 
valgmulighed for elever med biologi på mellem
niveau eller højt niveau), fiskerilinien (der kan væl
ges af alle) og for Cheminovaeleverne (der alle har 
valgt kemi på højt niveau) er lagt i bestemte uger, så 
det giver mindst muligt afbræk i den daglige under
visning.
Uge 38 er gymnasiets »rejseuge«, - i den uge er alle 
2.g klasser på udlandsture, alle l.g klasser har om
lagt undervisning og 3.g er ude i forskellige praktik
forsøg eller på ekskursion.
Elever på landbrugslinien har indlagt 5 ugers prak
tikophold på landbrugsskolen. Første praktikuge 
ligger allerede i eksamensperioden i l.g, anden 
praktikuge ligger i år som den sidste uge i sommer
ferien mellem 1. og 2.g. De to næste praktikuger lig
ger som de to sidste uger i sommerferien mellem 2. 
og 3.g, og den sidste uge ligger i uge 38 i 3.g.
Landbrugslinien er kompetencegivende - svarende 
til modul 1 i landbrugsuddannelsen.
På fiskerilinien er der 2 ugers praktikophold. Ele
verne er dels på Fiskeriskolen i Thyborøn og dels på 
selvvalgt praktik indenfor fiskeri. Første uge er uge 
26 efter 1 .g og anden uge placeres efter aftale med 
praktikstedet i løbet af sommerferien efter 2.g.
Elever, der har kemi på højt niveau, er i uge 38 i 3.g 
i praktik på Cheminova.
Som det ses er faktisk alle praktikperioder placeret i 
elevernes ferier eller i perioder uden undervisning. 
Erfaringer viser, at der ingen problemer er i at få 
eleverne til at bruge deres ferier til disse ophold, og 
i det daglige på skolen undgår man hele tiden at 
sidde med »halve hold«, fordi resten er på praktik

ophold. Disse praktikophold opfattes af eleverne 
som et kærkomment tilbud om anderledes under
visning, og såvel den daglige undervisning som 
eksamen viser, at de i deres undervisning på gymna
siet kan bruge det, de har set/lært i praktik.

Jørgen Nørby

Oplevelser, praktik, egnskendskab, erhvervskendskab . . . .
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Iværksætterkursus og 
iværksætterkonkurrence

Som bekendt er andelen af danskere i den erhvervs
aktive alder, som starter egen virksomhed, faldende. 
Derfor har Undervisningsministeriet sat en række 
initiativer igang for at modvirke denne udvikling. 
På Lemvig Gymnasium har denne udvikling også 
sat sig spor - i form af to initiativer, som her skal 
omtales: Igangsætning af et iværksætterkursus og 
erhvervsøkonomiholdets deltagelse i »European 
Business Game«. Forinden skal kort indskydes, at 
gymnasiet har haft erhvervsøkonomi som valgfag 
siden 1991, og at vi i år havde et arbejdsomt hold på 
11 elever.

Iværksætterkursus for interesserede elever 
på Lemvig Gymnasium
Ideen om at oprette et iværksætterkursus, der hen
vendte sig ikke blot til eø-elever men til alle elever 
(og iøvrigt også ansatte, hvis interessen og tiden rak
te til det - det gjorde den ikke) kom fra Lemvig og 
Omegns Erhvervsråd. Den blev fremlagt omkring 
sommerferien 1996 for gymnasiets ledelse af erhvervs
chef Erik Gram og medlem af bestyrelserne for 
Erhvervsrådet og Lemvig Gymnasium, Jens Møller. 
Efter en måske hastig annoncering i september gik 
kurset, der løb over 8 torsdage igang med en fast 
deltagelse af 14 elever (heraf 9 fra erhvervsøkonomi
holdet), og en vekslende deltagelse af rektor Lars 
Ebbensgaard, lederen af vores kursusafdeling Tor
ben Jacobsen, undertegnede samt Erik Gram og 
Jens Møller fra Erhvervsrådet. Foruden naturligvis 
de specialister, som var indkaldt fra gang til gang for 
at give oplæg.

Overskrifterne på de enkelte dage var: Iværksætter
portrætter og behov for produktet; ideen; jura; øko
nomi; finansiering; orden i sagerne; markedsføring; 
besøg på lokal, ordreproducerende virksomhed. 
Undervejs igennem kurset er der blevet trukket på 
12 engagerede oplægsholdere. Hovedbudskaberne 
kan måske koges ned til: »Gå kun igang, hvis du er 
villig til at acceptere øget arbejde og risiko. Lad 
være med at tro du kan det hele selv, men søg sag
kundskab. Vær offensiv overfor offentlige godken
dende myndigheder«.
Kurset blev tilbudt gratis for deltagerne, idet 
Erhvervsrådet og gymnasiet delte udgifterne til bø
ger, forplejning og oplægsholdere. Alle deltagere 
fik den første kursusdag udleveret »Center for virk
somhedsudvikling: Fra ide til forretningsplan« 
(1994), som der blev henvist til undervejs.
Mødetidspunktet blev lagt fra kl. 15 til 18.30, da det 
viste sig, at eleverne ikke kunne om aftenen (mange 
er optaget af idræt). Det krævede nogle pædagogi
ske overvejelser:
Vi havde under planlægningen besluttet, at delta
gerne foruden at få en række informationer fra 
oplægsholderen også skulle »aktiveres« gennem 
konkret problemløsning. I praksis betød det, at de 
under den første kursusdags brainstorm tilsammen 
fostrede et halvt hundrede virksomhedsideer. Disse 
blev - efter en sortering under Jens Møllers ledelse - 
reduceret til 15-20, som fra og med tredie kursus
dag blev udkrystalliseret til fire bæredygtige projekter. 
Som man vil se af næste afsnit, drog vi her nytte af, 
at 9 af deltagerne var med i »European Business 
Game«. Efter at have overværet disse torsdagsefter
middage kan jeg bevidne, at det blandt eleverne 
sådan set ikke skorter på kendskab til produkter og 
markeder og heller ikke på at udtænke nye »tekni
ske fix« (ligefra renoverede Trabanter til kondolence
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kort til ejere af kæledyr). Barriererne for at sætte 
projekterne igang ligger snarere i det praktiske, 
længere henad vejen.

Når holdet fra tredie til syvende kursusdag bevæge
de sig igennem emnerne fra erhvervsjura til mar
kedsføring blev disse fire udvalgte projekter indbyg
get i undervisningen. I form af gruppearbejde og i 
form af dialoger med oplægsholderne om projek
terne.

Fra deltagernes evaluering efter kurset ved vi, at de 
var glade for denne blanding af foredrag og pro
jektarbejde. Det reddede kurset fra den kuldsejling, 
som syv overlæssede OHP-foredrag sidst på efter
middagen kunne have medført.
Alle deltagerne fik ved afslutningen et deltagerbe
vis, udstedt af Erhvervsrådet og Lemvig Gymnasi
um. Ikke fordi vi tror, at det skaffer dem en ny virk
somhed i hånden. Om der i det hele taget er skabt 
en eneste ekstra iværksætter på kurset er meget 
svært at sige. Men der er skabt øget interesse for erhvervs
virksomheders eksistensvilkår og - håber vi - en bedre evne 
hos deltagerne til at arbejde selvstændigt med økonomiske 
projekter. Projekter som man ikke kan klare alene, 
men som kræver påvirkning og bearbejdning af 
omgivelserne.

European Business Game
EBG, der har kørt i Danmark i 4-5 år, er en interna
tional konkurrence for erhvervsøkonomihold om at 
udtænke og beskrive en forretningsplan. Bl.a. ud 
fra en tanke om, at EBG og iværksætterkurset kun
ne berige hinanden, meldte jeg mit erhvervsøkono
mihold til i år. Med lidt blandede følelser, for kon- 
kurrencen/spillet tager tid og koncentrerer sig af 
gode grunde om iværksætteri. Og der er trods alt 
mange andre vigtige sider af erhvervsøkonomifaget 

(f.eks. det store erhvervslivs udvikling, internationa
liseringen etc., etc.). Desuden står erhvervsøkono
milæreren undervejs i EBG-spillet - når eleverne er 
dybt nede i detaljer om bedst mulige leverandør og 
distributør for deres udtænkte firma - med en 
underlig fornemmelse af at være lettere agterudsej- 
let eller mere positivt sagt: at være en - i nogle grup
per nødvendig i andre grupper overflødig - »coach«. 
Efter rådgivning på holdet og på iværksætterkurset 
valgte eleverne at arbejde med følgende tre ideer: 
et højskoleskib, et hjemmevinsfirma og en lidt utra
ditionel fiskerestaurant.
Der blev slidt noget på gymnasiets telefoner i de 
kommende uger, og derudover har eleverne været 
til møder i de lokale banker, på Erhvervskontoret, 
m.m. Alle tre grupper har afsluttet med en projekt
beskrivelse, men den første gruppe (Højskoleski
bet) måtte undervejs erkende, at den ikke kunne 
komme op med en realistisk forretningsplan. (Det 
viste sig, at Undervisningsministeriet ikke giver stats
tilskud til højskoler medmindre de har fast grund 
under fødderne).
Af samme grund deltog kun Hjemmevin og Fiske
restauranten i semifinalen for midtjyske gymnasie- 
hold, hvori 10 hold deltog. I denne semifinale blev 
Fljemmevinsprojektet rost for en detaljeret mar
kedsanalyse - men blev slået på stregen af et hold 
der rille forhandle automatiske parkeringsbomme 
(»Parco« fra Grenå Gymn.).
Og hvad er så Hjemmevin ? Som navnet siger et fir
ma, der ril sælge vin fra en omkringkørende vogn. I 
dette tilfælde en tankvogn, som kører rundt i byer 
og bydele og leverer vin til kunder, der medbringer 
en dunk til formålet. I første omgang Rioja rødvin, 
senere andre mærker. Desværre planlagde holdet at 
forsyne Fyn - så ri ser dem nok ikke med det første 
på vores kanter.
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For fuldstændighedens skyld skal det nævnes, at Eø- 
holdet også deltog i aktiespillet, som arrangeres af 
Ringkøbing Amts Dagblad og Ringkøbing Bank i 
forening. Heri konkurrerer amtets gymnasier og 
handelsskoler om bedst at kunne forudsige kursud
viklingen for aktierne i tyve store børsnoterede dan
ske aktieselskaber. (Vi blev nummer to).

Sven Højgaard Jensen

Det er vort håb, at dette samarbejde må udbygges, 
så vore elever kan få lejlighed til mere systematiske 
observationer af stjernehimmelen, som del af 
undervisningen i fysik og naturfag.

Lars Ebbensgaard, Peter Hansen og Poul Riis

Astronomi
På Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle og Lem
vig Museum er opbygget et miljø omkring astrono
mi. Den folkelige interesse herfor er meget stor. I 
vores astronomiundervisning benytter vi os heraf.

Huset for sten og stjerner« på Folkeuniversitetet Skærum Mølle
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Vesterhavsnetværk
Lemvig Gymnasium er med i et netværk af skoler i 
Vestjylland. Netværket dannedes den 20. februar 
1992 mellem følgende 7 institutioner i den vestlige 
del af Ringkøbing amt:

Fiskeriskolen i Thyborøn

Lemvig Gymnasium

Kongensgård Landbrugsskole i Nr. Nissum

Tukak i Fjaltring

Vestjyllands Højskole i Velling

Vestjysk Gymnasium i Tarm

Borris Landbrugsskole

Det er fælles for institutionerne, at de ønsker mere 
aktivt at forberede deres elever til at skulle virke i en 
situation med meget stor international berørings
flade. Og det kendetegner dem, at de aktivt ønsker 
at være med til at præge den egn, hvor de ligger, og 
gerne vil medvirke til en positiv udvikling i Vestjyl
land.

Institutionerne i netværket forpligter sig til at 
hjælpe hinanden i den internationalisering, institu
tionerne er i gang med hver for sig.

Institutionerne vil stå hinanden bi med den eks
pertise hver især råder over. Det vil være naturlig, at 
netværket samarbejder med andre institutioner og 
erhvervsvirksomheder.

Lars Ebbensgaard

Efterårsstemning i Gårdhaven
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Billedkunst
Tre gange i skoleåret 1996/97 måtte skolens faste 
samling af kunst en tur i depot for at give plads for 
særudstillinger.
Først var det Bodil Hauskov Jensen, Vandborg, der 
viste sine oliemalerier og akvareller fra en lang kar
riere som udøvende kunstner. Det var interessant at 
se en akademisk skolet kunstners bearbejdelse af 
lærredet ud fra en personlig tilegnelse af de forskel
lige »ismer«, og skolen investerede i et fint lille 
maleri med trappemotiv.
I februar kunne vi efter en festlig fernisering glæde 
os over gensynet med Bente Møller Jensens poeti
ske og humoristiske lærreder med musicerende, 
skabende, svævende nordvestjyske hverdagshelte. 
Hendes skildring af et festklædt sangerpar i grønt 
og rødt med celloakkompagnement er nu blevet 
gymnasiets ejendom.
Endelig var det så billedkunstelevemes tur til at ero
bre vægge, gulve og lofter overalt hvor der var 
plads. Forårsudstillingen var ved at sprænge alle 
rammer og gav forårskoncertens publikum et ind
tryk af energi og iderigdom hvis lige vi næppe har 
set før. Skulpturer og installationer i mammutfor
mat er ved at blive en trend her på stedet - det sik
rer at denne årligt tilbagevendende begivenhed 
ikke går upåagtet hen, men på den anden side kan 
det også give billedkunsdæreme bekymrede rynker 
i panden.

Lars Olsson

Fredagscaféer
Et af de efterhånden tilbagevendende arrangemen
ter på gymnasiet er caféerne, som en gruppe entusi
astiske elever selv står for. Alt imens ugens oplevel
ser, weekendens forventninger og caféens udbud 
fordøjes, optræder forskellige elevgrupper med 
sang og musik.
I år blev caféerne afholdt som tema-caféer - Café
værk (Operation Dagsværk café), 5-kroners-café og 
Western-café.
Sidstnævnte bød på alt lige fra en hestepærelæggen
de levende hest til John Wayne film. Det er ikke en 
kedelig måde at afslutte en skoleuge på.

Martin Søgaard Thomsen

Den hestepærelæggende hest — på Western-café
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Frisport - pigernes år!
Først fodbold
Knapt var vi startet i skole, før fodboldturneringen 
stod for døren. Efter at have vundet den indleden
de pulje i Holstebro skulle vi møde puljevinderen 
fra Nordjylland, Brønderslev Gymnasium, der måtte 
køre helt herned for at få bank 6-3 på vores egen 
bane. Holdet spillede efterhånden godt sammen, 
der var aldrig tvivl om sejren. Tak til et entusiastisk 
publikum. Lemvig Gymnasium skulle for første gang del
tage i finalestævnet\ - der foregik i Kalundborg 
23.oktober.

Belæsset med fodbolde, soveposer, isposer og Han
nes kagemand krydsede vi Jylland og vandet, 
ankom til Kalundborg Gymnasium og efter en nat 
på gulvet i et klasseværelse startede de indledende 
kampe. Fart på fra starten, to sejre og et nederlag, 
hvilket rakte til en semifinaleplads - på centrecourt - 
og mod sidste års vinder. Hverken de eller vi levne
de os mange chancer, men! Det stod 2-2 ved pau
sen. Kalundborg var synligt rystet. Og vi fik ekstra 
kræfter. De vandt dog 4-3, og siden også finalen 2-1. 
Vejret perfekt, solskin og ingen vind, måske det var 
grunden til nederlaget. Der blev fightet, støttet, 

råbt, tacklet og scoret. Forsvaret, midtbanen og 
angrebet arbejdede fint sammen.
CatLink færgede os tilbage til Jylland, hvorefter vi 
spænede gennem Århus til toget - og faldt så i søvn.

Tak for en fantastisk tur!!!

Så håndbold
I år deltog vi både i A- og i B-rækken. B-holdet, be
stående af overvejende l.g’ere, viste storspil med 
enkelte mangler, men det lover godt for de kom
mende år. A-holdet fandt både forståelige og ufor
ståelige kombinationer frem, scorede et hav af mål 
og havde i Hanne en sikker målvogter. En plads i 
finalen forudsatte at sidste kamp blev vundet med 
mindst 8 overskydende mål og sådan stod det efter 
1. halvleg. Forspringet blev udbygget til 13 mål, så 
det var en sejrsikker flok, der entrede opvisningshal
len. Nu kneb det desværre med koncentrationen, 
og VGT (Tarm) vandt finalen.
Også drengene spillede med i håndbold- og fod
boldturneringen. Derudover har vi deltaget i volley- 
ball-turneringer, og alle vore ture er præget af højt 
humør, hjælpsomhed og kampånd.

Hockeyturneringen
Den traditionsrige hockeyturnering blev også i år 
afholdt i december. De indledende kampe var 
præget af stor dramatik og på trods af et særdeles 
velspillende l.z-hold gik 3.bx af med sejren uden at 
der var scoret et eneste mål mod dem. Finalen stod 
således mellem lærerne og de sejrsikre fra 3.bx. Ved 
stillingen 2-0 fik 3.bx helt korrekt tilkendt et straffe
slag, som prompte blev udnyttet, 2-1. Også ved 3-1 
fik 3.bx et straffeslag, men Jean Pierre var på sin 
plads og klarede det lidt løftede skud. Således endte 
det, sejr til lærerne, 3-1 over 3.bx.
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Hver uge tilbyder idrætslærerne forskellige aktivite
ter inde som ude. Fra det kommende skoleår også 
beach-volley, da vi vil få anlagt to baner på egen 
grund.
Mød op, mød de andre, få sved på panden og smil i 
ansigtet!

Elisabeth Moltke

Fællesarrangementer
Det var hverken blues, rock eller vise-folkemusik 
men nærmest en blanding og alligevel ikke bare en 
blanding, som Poul Bartsch Trio optrådte med ved 
årets første fællesarrangement den 8. oktober. De 
kalder sig ‘liedermacher’ og kommer fra det tidlige
re DDR. Teksterne var tyske og var blandt meget 
andet præget af livet i den tidligere østblokrepublik, 
hvilket var med til at gøre besøget til et spændende 
kulturarrangement. Efter koncerten havde en l.g i 
tysk en lærerig time, hvor de talte med trioen om 
murens fald og livet derefter.
Umiddelbart efter efterårsferien blev der i en fælles
time vist dias og fortalt om skoleforholdene i Ladakh 
i det nordlige Indien. Det var et led i Operation 
Dagsværk, der er et oplysnings- og indsamlingspro
jekt, som Lemvig Gymnasium i årevis har deltaget i. 
I 1996 blev der i samarbejde med Folkekirkens 
Nødhjælp arbejdet med et skoleprojekt i Ladakh 
kulminerende med en indsamlingsdag den 7. 
november. Billederne var flotte - utrolig flotte. Men 
fortællingerne var nedslående. Undervisning på et 
sprog, som de ladakhiske elever ikke forstår, forfær
delige afstraffelsesmetoder, dumpeprocenter på 95 
og lærere uden uddannelse var nogle af realiteter

ne. Håbet er at de indsamlede penge skal hjælpe en 
lokal organisation med at ændre forholdene - og 
der er heldigvis tegn på at det ikke er urealistisk.
Lemvig Gymnasium er med i to internationale pro
jekter, Comeniusprojekter, som støttes af EU. I den 
anledning havde vi den sidste uge i november 
besøg af Gymnasium Hamm fra Hamburg og Haag- 
land Toerisme fra Den Haag i Holland, som med os 
deltager i ét af projekterne. Det kom der blandt 
meget andet et særdeles internationalt fællesarran
gement ud af. I løbet af en time blev sprogene tysk, 
hollandsk, engelsk, norsk og dansk talt, sunget og 
hørt. Der blev holdt taler, overrakt venskabsgaver og 
sunget fællessang. Og der blev optrådt med barber- 
shop, kormusik og animation, der endte i fælles
dans. Endelig fortalte Michael Max fra Gymnasium 
Hamm om Comenius - både om 1600talspædago- 
gen, der på den tid var med til at reformere skole
forholdene, og om det ene Comeniusprojekt, der 
gerne skulle føre til et multimedieshow med titlen 
Swinging Europe.
Dagen efter, den 1. november, havde vi fornøjelsen 
af at høre Kabine Madsen Trio. Sangeren Katrine 
Madsen er netop færdiguddanne! fra Det Rytmiske 
Musikkonservatorium i Århus, så ud over at fortælle 
lidt om selve uddannelsen leverede hun sammen 
med bassisten og pianisten et flot udpluk af især 
jazzstandards. Der var et fascinerende spil de tre 
musikere imellem - alt imens tonerne swingede var 
der overraskende smådrillerier på scenen. Det var 
medrivende, så efter en time kunne vi humørfyldte 
gå til weekend med blå toner i øret og spjæt i bene
ne.
Bertel Haarder var på besøg den 4. november til et 
mindre foredrag med efterfølgende spørgsmål fra 
salen. Emnet var Europa - specielt EU. Efter en kort 
historisk redegørelse for EU’s opståen koncentrere
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de Haarder sig bl.a. om de mange især kritiske 
historier om EU - de krumme agurker for at nævne 
et eksempel. Han advarede mod at give EU skylden 
pr. refleks og opfordrede til selvkritik, før vi i Dan
mark mente os bedre end andre lande. »Spørg 
hvad Danmarks egen rolle har været i de mange kri
tiserede sager«, sagde Haarder flere gange. Spørgs
målene fra salen var kritiske og gav på den måde et 
fint modspil til det politiske oplæg.
Sidst i november så vi Bierne Mølle Børneteater 
spille stykket Er der tigre i Congo? Det er der ikke. 
Handlingen udspilles i et forfatterværksted, hvor to 
forfattere skal skrive et skuespil om AIDS. Det 
udvikler sig hurtigt til en serie meget personlige for
slag til, hvordan man reagerer på et HIV-positivt 
blodprøveresultat. Der blev råbt og skreget på sce
nen, og der blev hvisket. Og vi lyttede tavse og vist 
også eftertænksomt. Efter stykket var der god mulig
hed for at stille spørgsmål.
Der er tradition for at Mogens Stryhn hvert år 
besøger gymnasiet op mod jul for at sælge sine flot
te fotos til fordel for tredie- og fjerdeverdenslande. I 
år viste han, som ofte før, også lysbilleder fra hele 
verden og fortalte engageret og provokerende om 
kulturimperialisme.
Den første skoledag i februar var præget af en forry
gende to-timers koncert med elever fra Musikalsk 
Grundkursus (MGK) på Holstebro musikskole. 
Repertoiret bød på både klassisk og rytmisk musik 
af høj kvalitet, så der blev klappet taktfast og vedva
rende fra tilhørerrækkerne. MGK-elever uddannes, 
så de dels kan stimulere det lokale musikliv, og dels 
har større chance for at komme ind på en af de 
videregående musikuddannelser.
Finalen på årets fællesarrangementer var et fore
drag af Johan Bender. Han fortolkede to billedseri
er af grafikeren Palle Nielsen om den græske myte 

Orfeus og Eurydike. Det var en dramatisk fortælling 
og fortolkningen var vedkommende og interessant.

Martin Søgaard Thomsen

Studierejser
Sachsen
For 2.a’s vedkommende gik årets studierejse i uge 
38 ikke til en af de verdensberømte kulturmetropo
ler (Rom, London osv.), men derimod til en aldeles 
ukendt ravnekrog i EUs yderste østlige udkant, 
nemlig Zittau, beliggende i den tyske delstat Sachs
en, lige ved grænsen, hvor Tyskland, Polen og Tjek
kiet mødes. Baggrunden for dette valg var, at vi i 
skoleåret 1995-96 havde en udvekslingsstudent fra 
byen her hos os i Lemrig, Sandra Ziicker, som hav
de erklæret sig villig til at formidle kontakt til sin 
egen skole, Christian-Weise-Gymnasium i Zittau.Vi 
rejste i »egen« bus derned, og det indebar bl.a. den
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fordel for os alle, at vi under hele rejsen havde 
mulighed for at blive behandlet imod alskens små 
dårligdomme, idet chaufføren ganske gratis service
rede os med sine færdigheder i akupressur (dvs. 
akupunktur uden nåle, blot »med de bare næver«). 
Zittau (ca. 30.000 indbyggere) er en by med en 
glansfuld fortid, engang en af de centrale byer i en 
egn præget af stor velstand, som skyldtes en højt 
udviklet tekstilindustri. Sandras skole, som vi natur
ligvis besøgte og overværede undervisning i, var 
blot én af de mange fornemme gamle bygninger, 
som i DDR-tiden var udsat for det skammeligste for
fald, men som nu bliver istandsat for vældige million
beløb. På en udflugt til Gorlitz, en anden meget 
seværdig by i nærheden, traf vi helt tilfældigt en 
dansk arkitektstuderende, der opholdt sig i byen for 
at arbejde med på restaureringen af et af de sen
middelalderlige borgerhuse, og som gav os en 
spændende rundvisning i husets indre.
Men pengene til de dyre bygningsprojekter kom
mer fra det vesdige Tyskland, for disse års virkelig
hed i dette udkantsområde hedder: virksomheds
nedlæggelser, overflytning af produktion til Polen 
lige på den anden side af NeiBe-floden, en arbejds
løshedsprocent oppe omkring de 50, faldende 
befolkningstal på grund af afvandring vestpå og 
næsten ingen børnefødsler.
Polens nærhed kunne vi selv overbevise os om ved 
en dag at spadsere over broen dertil og gøre indkøb 
på det billige altmuligmarked, som mere eller min
dre udgjorde den lille grænseby på den anden side. 
Vi kørte også med den dampdrevne smalsporsbane 
op til Oybin, et forhenværende kursted med egnsty
piske bindingsværkshuse og bjergvandring op til 
den gamle slotsruin.
En anden dag kørte vi med bussen til Dresden, 
Sachsens hovedstad, som i dag gør et pragtfuldt ind

tryk. Også her er der stadig mange byggepladser i 
bykernen, for man satser på, at Dresden til byjubi
læet i 2008 igen skal fremU’æde som det, den 
engang var: Tysklands smukkeste by. I barok-pragt- 
bygningen Zwinger, som rummer den berømte 
gamle malerisamling, havde vi et med spænding 
ventet møde med Rafaels Sixtinske Madonna (hende 
med de to berømte englebasser for neden): Var 
hun nu også så himmelsk skjøn, som H. C. Ander
sen syntes? Meningerne var delte, men oplevelsen 
utvivlsom.
Hjemturen gav mulighed for et halvdagsophold i 
Berlin, hvor vi nåede en besigtigelse af Pergamon- 
museet samt en vandring gennem den centrale del 
af det fhv. Østberlin og fik et indtryk af Tysklands 
gamle og nye hovedstad som en enorm byggeplads. 
Det fhv. Vestberlin oplevede vi »by night«, inden vi 
atter steg ind i bussen for at lade os transportere til 
Lemvig.
Denne studierejse beviste blandt meget andet, at 
også mindre iøjnefaldende rejsemål i høj grad kan 
være umagen værd.

Inger Nord og Morten Gudmund Hansen

England
Allerede om eftermiddagen fredag i uge 37 var 2.b 
klar til at rejse til England med bus fra Lemvig Gym
nasium via Esbjerg-Harwich. Elly Jespersen og Jens 
Johan Brogaard var rejseførere og oppassere, et ret 
fornøjeligt job på en god tur. Alle var flinke til at 
overholde tiderne og til at komme op om morge
nen. Første stop i England var Cambridge, hvor der 
blev tid til at se lidt på King’s College og nyde det 
pragtfulde vejr ved floden. Vandrerhjemmet lå cen
tralt, så der var gode muligheder for at gå rundt i 
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byen om aftenen. Tidligt næste morgen gik turen 
mod York, hvor der blev kigget på den mægtige 
domkirke og aflagt besøg i vikingetidens York, det 
berømte Jorvik Museum. Mandag morgen gik turen 
til Ampleforth,en meget stor katolsk kostskole for 
drenge (700 kostelever). Klassen blev delt ud i otte 
hold der fulgte undervisningen om formiddagen. I 
den lange middagspause på 2-3 timer var der tid til 
at besøge skolens “huse”, hvor eleverne boede, og 
spise der. Skolen, der lå pragtfuldt på kanten af en 
dal, var bygget på et areal der hørte til en forhen
værende herregård, og dalen var skolens landbrug
sjord, et areal på flere hundrede tønder land. Da 
undervisningen skulle begynde igen midt om efter
middagen, måtte gæsterne tage afsked og køre over 
til det gamle herresæde, hvor de yngste elever holdt 
til. De var i alderen ca. 8 til ca.ll, og havde hele den 
skønne gamle herregård for sig selv. Der var ca.100 
drenge på den afdeling af kostskolen, og set med 
danske øjne var det fantastisk at så mange drenge så 
ud til at trives så godt. Deres “far” var en katolsk 
præst, og det var tydeligt at han havde et godt for
hold til børnene. Som den store skuespiller han var, 
formåede han i løbet af et par timer at overbevise 
gæsterne om det værdifulde ved at sende små dren
ge på kostskole. Det var dog klart at kun ret velha
vende forældre kunne sende deres børn til Ample- 
forth, eftersom det kostede ca. 10.000 pund om året 
at gå der, men de havde venteliste!
Dernæst gik turen den lange vej til Stratford for at 
se Shakespeares fødeby og overvære en forestilling 
på det berømte teater. Der var ikke den helt store 
begejstring for den moderne form at fremføre 
Macbeth på. En tur til storbyen Birmingham gav 
mulighed for at se store forreminger, men ellers var 
der ikke meget at komme efter i byens centrum. 
Det kostede en del anstrengelser bare at finde en 
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pub! På tilbagevejen til Harwich blev der tid til en 
pause i den lille by Ely med den berømte kæmpe
store kirke, og for dem der ikke havde brugt alle 
pengene var der mulighed for at gøre indkøb før 
færgen. Efter en dejlig og lidt anstrengende uge 
med venstrekørsel var det ret skræmmende at ople
ve en dansk rundkørsel igen!

Tak for turen!
Elly Jespersen og Jens Johan Brogaard

Jelenia Gora
2.x var i efteråret udvekslingsklasse med gymnasiet i 
Jelenia Gora. Programmet var således bygget op 
som de tidligere år og afsluttedes som sædvanlig i 
Prag. I april havde klassen lejlighed til at gengælde 
den gæstfrihed, som man havde oplevet i Polen, 
idet de polske skoleelever og lærere var på genvisit 
en uge.
Om samarbejdet med Jelenia Gora kan læses andet
steds.

Ole Zeuthen og Jørgen Nørby

London
Der blev studeret flittigt inden turen: Londons 
historie og seværdigheder, udvalgte værker fra Nati
onal Gallery, navigation i historisk belysning og 
fysikken bag udnytelse af kernekraft. Det sidste bl.a 
efter en engelsksproget fysikbog - 2.y ville ikke risi
kere at mangle gloser, når de skulle stille spørgsmål 
til englænderne.
Turen gik via Harwich først til atomkraftværket 
Sizewell, hvor man bød på udstilling, film, foredrag 
og rundvisning. Derefter til London. Her boede vi i 
overdådig luksus på Regent Palace Hotel ved Pica- 
dilly Circus - lige i hjertet af storbyen. Herfra fore-



Besøg på Petticoat Lane Market i London

tog vi udflugter i alle retninger: Til marked i Petti
coat Lane, Hyde Park, Speakers Comer, sightseeing 
til fods og på dobbeltdækkerbusser, pub-besøg, fod
boldkamp, Imperial War Museum, National Galle
ry, musicaTen Les Miserables, sejltur på Themsen til 
Greenwich og Old Royal Observatory, Evensong i 
Set. Pauls Cathedral, Science Museum og British 
Museum, shopping m.m............Og den sidste aften 
festede vi i krypten under den berømte gamle pub 
Cittie ofYork.

Efter turen havde vi en hyggelig aften med foræl
drene, hvor eleverne fortalte og viste billeder. 2.y 
var uden forbehold en behagelig klasse at være på 
tur med. Tak for det.

Lisbet B. Pedersen og Torben Jakobsen

Ud over scenekanten
-musikalsk forestilling på Lemvig Gymnasium.

Stedet er en fattig fiskerlandsby ved havet, hoved
personerne den blinde tigger Poul og den letleven
de storbypige Betty (Ikke Porgy og Bess, som det 
fejlagtigt blev oplyst i avisen). Det er en enkel kær
lighedshistorie om troskal), om de enkle værdier i 
livet, om kærlighed på trods, men garneret med de 
smukkeste musikalske optrin og en meget original, 
stiliseret scenografi.
Alle ved, hvor svært det er at skabe teatermagi i en 
idrætshal, men med enkle midler og en fantasifuld 
udnyttelse af de noget uhåndterlige dimensioner 
lykkedes det teamet bag årets musikalske forestilling 
på gymnasiet at drage publikum ind i løjerne og 
skabe en helhedsoplevelse: Bag i hallen en lille sce
ne som repræsenterede Bettys depraverede storby
baggrund med narkohajer, prostituerede osv. - i den 
anden ende den brede scene med landsbyen, flan
keret af to stilladståme som rummede boliger og 
beværtning samt udsigtspunkt for de to »sladderta
sker«, der rent verbalt bandt stykket sammen. Imel
lem disse yderpoler bevægede Betty sig som et pen
dul, fanget af stofmisbrugets arme, men tiltrukket af 
landsbyens frelsende netværk....
Også - og måske især - i musikalsk forstand nåede 
dette swingpotpoum ud over scenekanten. Med en
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enestående musikalitet og en ukrukket scenisk 
autoritet fik solister, musikere og kor hele salen til 
at gynge med på Gershwin-klassikere som »Sum
mertime«, »It ain’t necessarily so« og »I’ve got pien- 
ty of Nothing«, suppleret med traditionel negro spi
ritual - et smukt vidnesbyrd om den målrettede ind
sats der er blevet gjort for amatørmusikken her på 
egnen i efterhånden mange år.
Stykket blev opført ved Lemvig Gymnasiums foræl- 
drefest og gentaget mandag for ca. 300 nysgerrige 
elever fra folkeskolernes afgangsklasser.

Lars Olsson

Musik
Lemvig Gymnasium var vært ved det årligt tilbage
vendende amtskorstævne i september måned. En 
torsdag morgen strømmede 500 elever fra amtets 
gymnasiekor ind i idrætshallen, hvor Erling Kull- 
berg stod for indstuderingen af nogle satser fra sit 
eget værk: »into fire...« med tekst af en ung dansk 
lyriker, Anne Thornfeldt. Den musikalske ledelse 
var i yderst kompetente hænder, og vores egne ele
ver bidrog i høj grad til at gøre koncerten til en stor 
og gribende oplevelse for tilhørerne, idet det vel
spillende orkester og 2 dygtige sangsolister alle var 
elever herfra. Med stor hjælp fra kantine og pedel
ler klarede vi også at bespise alle gæsterne, og der 
var en rar stemning over hele arrangementet.
Skolens kor arbejdede derefter med i årets foræl- 
drefest-forestilling: »Poul og Betty«. Vi havde en 
gæstelærer, dramaturgen Annette Kier, til at hjælpe 
med manuskript og indstudering af roller samt 
opsætning af hele stykket. Skuespillere/sangsolister, 
musikere, lys- og lydfolk og kor havde nogle arbejd
somme uger - resultatet blev et stykke om nogle af 

samfundets »skæve eksistenser« og deres forhåbnin
ger, kærlighed, lidenskaber og ulykke. Der blev spil
let overbevisende smukt i det til lejligheden sam
mensatte band og 3.g-årgangens dygtige sangere fik 
prøvet kræfter med George Gershwins stemnings
fulde musik, ligesom koret fik afleveret deres Ger- 
shwin-satser med indlevelse og musikalitet.
Efter fællestime i november med jazz-sangeren 
Katrine Madsen nød vores musikvalghold godt af 2 
undervisningstimer med Katrine, som underviser 
på rytmisk konservatorium i Odense. Hun gav nog
le bud på, hvordan man arbejder med at synge ryt
misk solosang. Vi fik en yderst brugbar og fascine
rende instruktion i at tage hånd om problemer i 
forbindelse med tekstfortolkning, stemmebrug og 
kropsarbejde.
Årets juleafslutning foregik - som altid - i to tempi. 
Første afdeling på skolen med alskens løjer og musi
kalske indslag. Lemvig Kirke var rammen om anden 
afdeling, hvor koret sang nogle danske julesalmer 
samt - med Erling Lindgren ved orglet - to koraler 
fra Bachs Juleoratorium. Fra samme oratorium fik 
vi også en fin altarie at høre, ligeledes med orgelled
sagelse.
Den 16. april blev årets forårskoncert afholdt - sam
tidig med den årlige billedkunstudstilling. Vor kol
lega, Morten Gudmund Hansen, var en indsigtsfuld 
og underholdende konferencier ved denne meget 
specielle aften, hvor han fik sit eget værk: »Til Afro- 
dite« (for sopransolist og klaver) uropført. Teksten 
er af den græske oldtidsdigter Sapfo, - oversat til 
dansk af Thøger Larsen og altså sat i musik af Mor
ten G. Hansen. Værket er tilegnet Mette Haugaard 
Johansen fra 3.y, som sang det denne aften akkom
pagneret af pianisten Thomas Tronhjem. Tilhører
ne nød den smukke fremførelse af et sangligt yderst 
krævende og meget spændende værk. Aftenen bød
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på en stor variation af genrer og ensemble-typer. Vi 
hørte bl.a. frækt svingende bossa-rymrer, fløjtesona
te af Mozart, forrygende jazz-numre, l.g.rock, 
»Våren« af Grieg og meget meget mere. Fælles for 
alle fremførelser var engagementet og den musikal
ske nerve, som fængede hos et stort og lydhørt pub
likum.
Skolen stiller musiklokale og instrumenter til rådig
hed for spillegrupper, som vil benytte dem i friti
den. Det forårsager til tider lovligt stort slid på 
instrumenter og anlæg, men aktiviteten og spille
glæden er stor, og det nyder vi godt af ved bl.a. 
forårskoncerten.
Vi har på Lemvig Gymnasium musikundervisning 
på både høj- og mellemniveau og kan tilbyde musik
eleverne at arbejde med EDB-musikprogrammet 
»Musicator«. Skolen råder over ialt 7 maskiner til 
dette formål, hvorpå eleverne i fritiden og i mel
lemtimer kan arbejde med deres musikafleveringer.

Marianne Bentsen

Fra billedkunstelevemes forårsudstilling

Forældrefest 1997
År ets store begivenhed er forældrefesten.
Udover elever og forældre er der adgang for alle 
bidragsydere til Lemvig Gymnasiums Venner. Dette 
gør vi for at opfylde et ønske fra mange forældre om 
at kunne opretholde kontakten til skolen, også efter 
at ens egne børn har taget studentereksamen.

OBS! o OBS!
Arets forældrefest

fredag den 7. november 1997 kl. 18.00

Juleafslutning
Sidste skoledag før jul arrangerer klasserne en mor
gentime for og med deres klasselærer. Herefter er 
hele skolen samlet til julehygge i fællesområdet til 
mange indslag.
Klokken kvart i elleve går vi ned i byen og slutter 
med julegudstjeneste i Lemvig kirke klokken kvart 
over elleve.
Forældre, gamle elever og hvem, der har lyst, er 
hjertelig velkomne. Gymnasiets elever deltager med 
tekstlæsning, kor og musik.
Sidste skoledag bliver i år fredag den 19. december 
1997.
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Fysik i sommerferien - i USA
I perioden 30. juni -14. juli 1996 var 35 danske gym
nasielærere i fysik - heriblandt undertegnede - på 
en studietur lidt ud over det sædvanlige, nemlig til 
Californien.
Den første uge var vi på skolebænken på universite
tet i Santa Cruz. Emnet var astronomi, specielt med 
henblik på opdagelsen af planeter omkring andre 
stjerner (den første blev opdaget så sent som i okto
ber 1995). Selv om opdagelsen ikke i sig selv er 
overraskende for astronomerne, har den alligevel 
givet dem store problemer, for de fundne planeter 
er groft taget på størrelse med Jupiter, men befin
der sig i afstande fra stjernen, der svarer til Merkurs 
afstand fra Solen, og iflg. de gængse planetdannel
sesmodeller kan dette slet ikke lade sig gøre!
Ugen blev krydret med et besøg på Lick-observato- 
riet, hvorfra man i 1995 fandt 4 af de eksuasolare 
planeter. Et spændende sted med en særdeles 
spændende (og amerikansk!) historie - og med flot 
udsigt over hele Silicon Valley, hvor samtlige gade
lygter af hensyn til de astronomiske observationer 
er natriumlamper - de generer mindre, fordi de 
kun udsender én eneste bølgelængde (OK, strengt 
taget to, men de ligger mæget tæt sammen...). - Og så 
den mest spændende, vidende, inspirerende og 
engagerede rundviser, jeg nogensinde har oplevet, 
en astronom ved navn Tony Mish.
Den anden uge var vi på talrige ekskursioner, bl. a. 
til Jet Propulsion Laboratory (JPL) i Los Angeles, 
hvor man bygger rumsonderne mindre og mindre 
under mottoet ‘cheaper, faster, better’, SLAC-acce- 
leratoren i Palo Alto, hvor man bl.a. studerer atom
kernernes mindste bestanddele - quarkeme, Cowi 
Consult (bygning af (jordskælvssikre!) broer, dæm
ninger, havneanlæg og boreplatforme - og samtidig 
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dansk konsulat for området) i San Francisco, Explo- 
ratorium i San Francisco (svarende til eksperimen- 
tariet i København), Lawrence Livermore National 
Laboratory (LLNL), der arbejder med bl. a. adaptiv 
optik og simulering af meteornedslag, Lawrence 
Berkeley Laboratory (LBL), hvor vi især så elektron
lagerringen med tilhørende ‘Advanced Light Sour- 
ce’, og IBM.
Tankevækkende var det, at selv om stederne ved 
første øjekast var vidt forskellige og absolut intet 
havde med hinanden at gøre, var der alligevel i fle
re tilfælde kraftige tråde, der forbandt dem. Eksem
pelvis er IBM’s skrive-læsehoveder til computere nu 
så små, at man for at undersøge dem må benytte sig 
af både SLAG og LBL’s særdeles avancerede tekno
logier.
En særdeles udbytterig tur, der nok var den anstren
gende (men også i sig selv fascinerende) flyvetur 
værd!

Tak til Cheminova Agro A/S for økonomisk støtte 
til turen.

Poul Riis

Fourpartite - internationalt 
4-lands-teknologiproj ekt
Lemvig Gymnasium havde i år for første gang delta
gere i det såkaldte Fourpartite-projekt, som blev 
afholdt i Enkenbach i Pfalz i Tyskland i perioden 
6/3-15/3 1997. Af de 12 danske elever var 4 fra 
Ikast Gymnasium, 4 fra Holstebro Tekniske Skole 
og 4 fra Lemvig Gymnasium, nemlig Mads Risom, 
l.z, Sara Atkinson, l.z, Peder Møller, Ly, og Ole 
Krarup, 2.x.



Projektet bestod i at automatisere en produktion af 
blyantsholdere, lavet af acrylblokke, hvor man så 
ved hjælp af robotter og computerstyrede bore- og 
fræsemaskiner skulle bore huller til blyanterne og 
til et ur, der også skulle monteres, samt indgravere 
et logo. Eleverne var delt i grupper, hver med én 
elev fra hver af de 4 deltagerlande Danmark, Eng
land, Frankrig og Tyskland.
Det var nogle hektiske dage med masser af både 
tekniske og sproglige problemer, og efter min vur
dering har projektet været særdeles lærerigt for ele
verne. Projektet foregik i øvrigt under et gevaldigt 
opbud af snurrende TV-kameraer, idet den tyske 
fjernsynsstation Sudwestfunk lavede optagelser til 
en udsendelse om projektet, som blev sendt den 30. 
april 1997. Vi har en kopi af udsendelsen på video, 
som evt. kan bruges i tyskundervisningen.
Når man tænker på den debat, der har været om 
den lave standard i det danske uddannelsessystem, 
sammenlignet med standarden i andre lande, var 
det faktisk ganske opløftende at se, at de danske elever var 
dem, der markerede sig bedst i kraft af bedre sprogkundska-

Fourpartite 1997 i Pfalz, Tyskland. Der arbejdes på op
gaven.

ber, gode samarbejdsevner og større mod på og evne til hur
tigt at sætte sig ind i nye problemstillinger.
Næste år foregår et tilsvarende projekt i Frankrig - 
og jeg kan varmt anbefale næste års elever at delta
ge!

Po ul Riis

P-forsøg i latin 
- et samarbejde med 
Nr. Nissum Seminarium
Forsøgets idé:
»Man lærer selv ved at undervise andre«, - »det er 
ikke nok at vide noget, hvis man ikke kan overbevi
se andre om at man ved det«. Disse almindeligt 
kendte sandheder er udgangspunktet for et forsøg 
der er startet i år. P står for pædagogik.

Praksis:
Deltagerne er 7 elever med latin som valgfag på 
højt niveau. I løbet af 2. og 3.g afprøver de deres 
faglige forspring i praksis ved at være med i under
visningen i nogle af latintimerne i en l.g-klasse. 
Deres egne erfaringer med indlæringen af det 
»svære« sprog kommer så l.g’eme til gode via for
skellige metoder: gruppevejledning, små foredrag, 
præsentation af grammatiske emner med gode fif 
til hvordan man skal lære dem, overhøring i en del 
af lektien.

Teori:
Mht. hvordan man lærer og underviser, teorien, - ja, 
dér kan vi trække på seminariets ekspertise. Nr.Nis- 
sum Seminarium er med gæstfrihed og sikker sans 
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for planlægning gået ind i et samarbejde: De 7 »for
søgskaniner« supplerer deres praktiske øvelser med 
et lille kursus i de pædagogiske fag på Nr.Nissum 
Seminarium. Omvendt vil studerende og lærere på 
seminariet følge forsøget for muligvis selv at drage 
faglig nytte af det.

Status:
Foreløbig tegner forsøget lovende: Kontakten mel
lem de to klassetrin er godt for både det faglige og 
det sociale. Begge parter er tit bedre til at finde ud 
af lige præcis hvori problemerne og det svære bes
tår, end læreren fra sit katederperspektiv. Et første 
besøg på Nr.Nissum lovede godt for fortsættelsen: 
En hel skoledag i en både venlig og stimulerende 
atmosfære, med smagsprøver på de pædagogiske 
fag-

Forventet udbytte:
Der er ikke nogen skummel bagtanke om at vinde 
de 7 gymnasieelever for lærergerningen, ligeså lidt 
som den blå eller grønne linie sigter mod at gøre

Fra billedkunsteleuemes forårsudstilling

deltagerne til fiskere eller landmænd. Men det at 
kunne formidle et stof er nyttigt i utallige af livets 
situationer og i mange erhverv. Denne tanke sam
men med styrkelsen af den faglige kunnen er ker
nen i forsøget. Undertegnede håber at der her er 
sat et livsdueligt projekt i gang, og at andre gymnasie
elever kan få samme mulighed som de nuværende 
latinelever.

Inger Nord

Studiekredse
Gymnasiet har mulighed for i et mindre omfang at 
oprette studiekredse, som foregår på frivillig basis 
efter skoletid. I år har der været to studiekredse - én 
om psykologi og én om edb-programmet Musicator.

Psykologi-studiekredsen havde som ankerdame psy
kolog Mona Sørensen, der med en gruppe af sko
lens elever malede, spillede og snakkede sig ind i 
noget af gymnasieelevernes verden. Studiekredsar
bejdet havde frie rammer og var således ikke tilret
telagt som traditionel psykologiundervisning, med 
dens pensumkrav o. lign..
Mwszcator-studiekredsen har efterhånden kørt i flere 
år med Jørgen Bruntse som vejleder. Edb-program
met kan bruges til bl.a. nodetegning, og det er der
for et meget anvendeligt værktøj i musikarbejdet. 
Studiekredsen kommer på den måde specielt musi- 
keleveme til gode, men mon ikke også det smitter 
af på skolens almene musikliv, som vi andre har så 
stor glæde af?

Martin Søgaard Thomsen
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Studieorienterende møder
Igen i år fik Lemvig Gymnasium besøg af »Det 
omrejsende cirkus«. Det består af studievejledere 
fra en række videregående uddannelsesinstitutio
ner, som rejser rundt på landets gymnasier og ori
enterer om bl.a. studiernes faglige indhold og 
undervisningens struktur. Der er tale om et velfor
beredt vejlederteam - de giver en god introduktion, 
og er meget villige til at svare på spørgsmål fra vore 
elever. Nogle områder var ret »smalle« og man kun
ne få en præcis introduktion, f.eks. til forsvarets 
uddannelser, mens andre måtte spænde over en 
ordentlig mundfuld - det gjaldt bl.a. vejlederen fra 
humaniora, hvis opgave det var at orientere om 
samdige kultur- og sprogfag på universitetet. Alt i alt 
var vore elever meget glade for arrangementet og 
den mulighed det gav for at danne sig et billede af 
nogle fremtidsmuligheder.
Lidt senere på året, nemlig den 8. april, havde vi 
endnu et arrangement som handlede om fremti
den. Det var denne gang nogle af vore egne »gam
le« elever som besøgte skolen for at fortælle om de 
konkrete uddannelser de er startet på, og videregi
ve nogle mere personlige oplevelser af, hvordan det 
er at gå fra gymnasiets trygge verden til den mere 
usikre tilværelse som studerende. Vi fik besøg af 
Martin Bang Madsen som er sergent, og venter på 
optagelse på politiskolen, Gunvor Krejberg, som 
læser nordisk litteratur, Gitte Andreasen, nyuddan
net lærer, biologistuderende Line Friis Møller, og 
fysikstuderende Søren Højgård Jensen. Fire af oven
nævnte havde inden studierne tilbragt et eller flere 
år med at arbejde eller rejse, og fordele og ulemper 
i denne forbindelse blev bl.a. drøftet. Der var dog 
bred enighed om, at en lille pause kan være til
trængt. Som et led i aftenens program gav studievej

lederne endvidere et oplæg om optagelsessystemet, 
SU etc. Aftenen afsluttedes med en god dialog mel
lem publikum og paneldeltagere.
Vi vil meget gerne herigennem takke vore »gamle« 
elever fordi de mødte op og gav os et fint indblik i 
deres dagligdag.

Elisabeth Moltke og Vibeke Andersen

Fra billedkunstelevemes forårsudstilling
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Skolens styrelse
Lemvig Gymnasium ejes af Ringkjøbing Amt og sty
res, hvad det pædagogiske angår, af undervisnings
ministeriets gymnasieafdeling.
Til at smidiggøre de mange samspil, så undervisnin
gen og indlæringen kan gå planmæssigt og hensigts
mæssigt, findes på skolen: Bestyrelse, rektor, inspek
torer, studievejledere, lærerforsamlingen, pædago
gisk råd, elevråd, klasseforsamlinger, fællesudvalg, 
samarbejdsudvalg, sekretærer, pedeller, kantineper
sonale og rengøringspersonale.
I den første tid på skolen vil vi fortælle eleverne meget 
mere herom.

Lemvig Gymnasiums bestyrelse
1 medlem valgt af og blandt amtsrådets medlemmer: 

Amtsrådsmedlem Henrik Toft, Staby
1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen
i Lemvig kommune:

Lise Thomsen, Hygum
1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen
i Thyborøn-Harboøre kommune:

Ole Bro Toft, Harboøre
1 medlem udpeget af
Lemrig og Omegns Erhvervsråd:

Jens Møller, Lemvig
3 medlemmer valgt af og blandt 
forældrene til eleverne på gymnasiet:

Torben Andreasen (formand)
Inge Lise Kallesøe
Kjeld Søndergaard
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2 medlemmer valg af og blandt lærerne: 
Sven Højgaard Jensen 
Jens Johan Brogaard

2 medlemmer valgt af og blandt eleverne: 
Begitte Rud Pedersen 
Morten Wagner

1 medlem valgt af og blandt
det teknisk administrative personale:

Poul Erik Schou

Rektor deltager i bestyrelsens møder uden stemme
ret og er bestyrelsens sekretær.

Referent er ledende inspektor Torben Stig Møller.

Lars Ebbensgaard

Bestyrelsen
- arbejder inden for de rammer, som lovgivningen 

og amtsrådets rammevedtægter har fastlagt
- fastlægger efter indstilling fra rektor skolens budget 

indenfor de af amtsrådet fastlagte rammer
- formidler et samarbejde mellem skole og hjem 

og medvirker ved løsning af sociale opgaver 
i tilknytning til skolen

- fastlægger efter indstilling fra rektor det maksi
male elevtal i klasserne. Fastlæggelsen må respek
tere amtsrådets beslutning om det maksimale an
tal klasser samt det mindste antal elever, skolen 
har pligt til at optage

— fastlægger skolens ordensregler
— fastlægger efter indstilling fra rektor skolens fag

udbud. Amtsrådet har dog mulighed for at på
lægge bestyrelsen at tilbyde bestemte fag

- fastlægger efter indstilling fra rektor skolens ferie
plan

- kan afgive udtalelse og stille forslag til amtsrådet 
om alle spørgsmål vedrørende skolen. Bestyrelsen 



skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som fore
lægges af amtsrådet

- medvirker ved større byggesager på skolen

Lars Ebbensgaard

Bestyrelsesvalg
Forældrene vælger repræsentanter til bestyrelsen. 
Ved valget i september 1995 blev følgende indvalgt 
for en 2-årig periode:

Torben Andreasen (formand for bestyrelsen)
Nis Petersens Vej 22
7620 Lemvig
Telefon 97 82 23 86

Inge Lise Kallesøe 
Brunsgårdvej 10 
7620 Lemvig 
Telefon 9782 10 47

Kjeld Søndergaard 
Borumvej 13, Nr. Nissum 
7620 Lemvig
Telefon 9789 14 50

August-september 1997, umiddelbart efter starten 
på det nye skoleår skal der vælges nye forældrere
præsentanter. Orienterende møde herom vil blive 
afholdt tirsdag den 2. september 1997 kl. 19.30.

Torben Andreasen 
Bestyrelsesformand

TIL FORÆLDRENE!
Det er rigtigt, at I møder op til det orienterende 
møde tirsdag den 2. sept. 1997 kl. 19.30, hvor besty
relsens arbejde og valgproceduren ril blive gen
nemgået.
Efter mødet bliver der normalt opstillet en liste til 
bestyrelsesvalget. En stor forældreopbakning om
kring valget og bestyrelsens arbejde øger mulighe
derne for indflydelse i forhold til amt og skole m.v.

Lige efter skolestart sender vi mere ud herom!

Forældresamarbejdet
For 1 .g forældre og elever afholdes i oktober måned 
en aften, hvor vi informerer nærmere om det at gå 
på Lemvig Gymnasium. Vi ser på klassens arbejde i 
forskellige fag. Klasserne med klasselærerne arran
gerer aftenen, idet vi dog først samles i fællesområ
det for at få generelle oplysninger.
I januar i l.g er der samtaler mellem elever, forældre 
og lærere efter samme form, som de fleste kender fra 
folkeskolen (forældresamtaler). På det tidspunkt er 
første karakterblad uddelt.
I 2. og 3.g er der også indbudt til en aften med for
ældrene. Her ser vi mere fremad på jobmuligheder
ne efter gymnasiet, og der er også lejlighed til sam
taler. 3-5 tidligere elever giver oplæg om, hvilke glæ
der og hvilke opgaver man udsættes for efter stu
dentereksamen.
Herudover er der hvert efterår skolefesten, hvor vi 
altid har glædet os over en stor forældredeltagelse.
Endelig er forældrene indbudt til dimissionshøjti
deligheden, hvor eksamensbeviserne overrækkes.
Forældre er altid velkomne til at henvende sig til for
ældrerepræsentanterne i bestyrelsen, ligesom rektor, 
studievejledere og de enkelte faglærere til enhver tid 
er åbne for forældrehenvendelser.

Lars Ebbensgaard

Fællesudvalget
Fællesudvalget er - sammen med elevrådet — elever
nes vigtigste mulighed for at få indflydelse på gym
nasiets hverdag og specielle aktiviteter. Fællesudval
get består af elevrådsrepræsentanter, lærere, pedel 
og rektor - og sagerne belyses derfor fra alle sider.

Lars Ebbensgaard
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Elevrådet
Morten Wagener, formand, l.z
Mikkel Nygaard, 2.a
Mikkel Bertelsen, l.a
Robert Strande, 3.a
Begitte Pedersen, 2.a

Eleverne har desuden to repræsentanter fra elevrå
det i skolebestyrelsen og fællesudvalget.
Hvert år til jul får Lemvig Gymnasium et nyt elev
råd.

Studievej ledning
Fag og lektier er kun en del aflivet for en gymnasie
elev. Meget andet føles nok så vigtigt: Samvær med 
kammerater, valg af interesser, det at finde en me
ningsfyldt hverdagsrytme.
Der kan let opstå tvivl og problemer undervejs, når 
man løbende skal vælge og tilrettelægge sin daglige 
tilværelse. Derfor har nogle lærere til opgave at være 
studievejledere, d.v.s. at være til rådighed for elever
ne i alle mulige spørgsmål vedrørende deres gymna
sieuddannelse.
På Lemvig Gymnasium er vi to studievejledere, som 
dels kommer ud i klasserne i nogle timer og giver en 
orientering, dels snakker med elever enkeltvis, når 
de har brug for det.
De emner, vi bl.a. har med at gøre, er:

- studievaner og notatteknik
- økonomiske støttemuligheder
- valgfag
- eksamensregler og dispensationsmuligheder 
- videreuddannelse og erhvervsorientering
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- den enkelte elevs trivsel i skolen og 
overvejelser om fremtiden

Selv tager vi initiativ til en snak med l.g’erne indivi
duelt om, hvordan de trives i det nye miljø, og med 
S.g’eme om deres fremtidsplaner. En skoletime som 
forsømmes for samtale med studievejlederen, regnes 
som lovligt fravær, for eleverne har altid ret til at op
søge studievejlederen for en samtale, enten på kon
toret i træffetiden, i et frikvarter eller efter aftale. Der
ved udfylder studievejlederen lidt af den funktion, 
som klasselæreren har i folkeskolen; ellers gælder 
det i gymnasiet, at forholdet lærer-elev er mere jævn
byrdigt, men også »løsere«, idet lærerne ikke har 
samme opdragelsesagtige rolle for de (omtrent) 
voksne elever.
Vi er ikke professionelt uddannede rådgivere eller 
eksperter, og undertiden består vores hjælp til ele
verne i, at vi skaffer dem kontakt med en sådan, hvis 
de ønsker det; det kan dreje sig om læge, psykolog, 
socialrådgiver eller andre. Via samarbejde med vej
ledere på egnens folkeskoler og videregående ud
dannelsessteder har vi kontakter udenfor skolen, 
som kan komme eleverne til gavn.
Skolens studievejledningskontor rummer en del ma
teriale om uddannelse og erhverv, jobsøgning, ar
bejde i udlandet m.m., og alle elever er velkomne til 
at få kopier af det eller låne det med hjem efter af
tale med os. På to opslagstavler i fællesområdet kan 
de aktuelle plakater, breve, annoncer og avisudklip 
fra uddannelsesområdet studeres, og ved den ugent
lige morgensamling meddeler vi, når der er vigtigt 
nyt på området.

Vibeke Juel Andersen og Elisabeth Moltke



Elevområdet og lærerområdet
En stor del af de administrative rutiner ved Lemvig 
Gymnasium er henlagt til det, der hedder elevområ
det og lærerområdet.
Under elevområdet hører opgaver som: Studierejser 
og ekskursioner, fællestimer, introduktionsarrange
menter, morgensamlinger, fester m.v.
Under lærerområdet hører opgaver som: Økonomi, 
anskaffelse af bøger og øvrige undervisningsmateria
ler, kommunikation, efteruddannelse og faglig ud
vikling, kursusafdeling m.v.
Til at lede de to områder er der udnævnt to medarbej
dere - såkaldte områdesekretærer: Martin S. Thom
sen og Flemming Brahms. I hvert område indgår 
desuden 3 lærere valgt af Pædagogisk Råd. Der er 
vedtaget et såkaldt fuldstændighedsprincip, der 
betyder, at enhver opgave, som opstår i gymnasiets 
dagligdag skal kunne finde sin løsning indenfor 
rammerne af områdestrukturen, i samarbejde med 
rektor og inspektorerne.

Martin Søgaard Thomsen og Flemming Brahms

Fra billedkunstelevemes forårsudstilling
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Praktiske oplysninger
AV-området
Skolens audio-visuelle materiel er m.h.t. ansvar for 
indkøb og reparation samlet til et område, som 
bestyres af undertegnede. Brugen af de forskellige 
maskiner vil ofte være knyttet til bestemte fag; men 
de mobile ting som bruges af alle lærere findes især 
i AV-rummet.

Pædagogisk værksted
Livsnerven i den daglige undervisning må dog nok 
siges at være pædagogisk værksted - kaldet kopirum
met. Materiale, prøver og opgaver produceres og 
mangfoldiggøres her. Lokalet er derfor og skal 
respekteres som lærernes arbejdslokale og er såle
des lukket for elever. Computere og printer må kun 
anvendes af lærere - uanset evt. paniksituationer i 
EDB-lokalet.

Kopiering for elever
For at imødegå behovet for privat kopiering og 
kopiering i forbindelse med opgaveskrivning har 
skolen stillet en mindre kopimaskine - kaldet elev
maskinen til rådighed. Magnetkort til denne maski
ne kan købes til en favorabel pris i kantinen. Papir 
til denne eller til printere udleveres fra pædagogisk 
værksted af pedellen eller en lærer. Eventuelle 
maskinstop eller funktionsproblemer meddeles hur
tigst muligt til undertegnede, pedellen eller konto
ret.

Fejlmeldinger
Som det gælder for elevmaskinen gælder det selv
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følgelig også for skolens øvrige AV-udstyr. Mange 
brugere giver ofte problemer af en eller anden art, 
så det er vigtigt med hurtig tilbagemelding, når der 
opstår en fejl.
Ligeledes er det en stor hjælp og til gavn for alle 
hvis evt. glemte fjernbetjeninger, ledninger eller lig
nende hurtigt afleveres til en af de ovenfor nævnte.

Er der i øvrigt spørgsmål eller forslag til indkøb af 
audio-visuelle hjælpemidler, kan de rettes til under
tegnede.

Jørgen H. Bruntse

Basiskursus i skriftlig dansk
Alle Lg’ere skal modtage et kursus i skriftlig fremstil
ling. Formålet med kurset er at styrke den skriftlige 
dimension ikke bare i faget dansk, men i alle fag i 
gymnasiet, og handler ikke om stavefejl og komma
fejl. Eleverne skal lære at skrive bedre ved at få bedre 
skrivevaner, turde kritisere deres egne og andres tek
ster, skrive dem om m.m.
Kurset kan sammenlignes med det introduktions
kursus, som eleverne får til EDB og tekstbehandling. 
Begge kurser er obligatoriske og skal holdes kort tid 
efter eleverne er begyndt i l.g. Fler på gymnasiet vil 
kurset ligge inden efterårsferien. De fleste skrivetimer 
vil ligge i dansktimerne - dog omkranset af to halve 
skrivedage.

Troels Boeberg Jensen



Blokdage
I det forløbne skoleår har vi som et forsøg på gym
nasiet haft syv blokdage. På disse dage har man kun 
ét fag, men til gengæld har man det i syv timer. Det 
har givet mulighed for at bruge anderledes under
visningsformer, der bl.a. gerne skulle give en større 
fordybelse og sammenhængende forståelse af et 
større stofområde.
Nu er det sjældent, at man kan lave helt nye tiltag, 
uden at det giver nogle problemer. Alle blokdagene 
har da heller ikke været lige gode, men både elever
nes og lærernes evalueringer viste, at blokdagene 
alt i alt har været så stor en succes, at de bliver gen
taget i skoleåret 97/98. Dog vil der kun blive tale 
om halve blokdage - altså af 3-4 timers varighed.
Blokdagene er stadig et pædagogisk forsøg, som 
løbende vil blive evalueret.

Martin Søgaard Thomsen

Biblioteket
Bibliotekets meget alsidige bestand af bøger og tids
skrifter er fordelt på to rum: Dels i lokalet overfor 
kantinen (faglitteratur) og dels i lokalet på Halmtor
vet (skønlitteratur). Biblioteket er indrettet efter det 
normale decimalsystem, som folkebibliotekerne bru
ger.
For benyttelse af skolebiblioteket gælder følgende 
regler:

1. Nye elever anmodes om at vente med at benyt
te biblioteket til introduktion hertil er givet 
- sker i løbet af 1. semester.

2. Alt hjemlån må kun foregå gennem biblioteks
medhjælper eller bibliotekaren.

3. Bibliotekets åbningstider meddeles ved skole
årets start.

4. Lånerens navn registreres på bogens udlåns
kort. Herefter er låneren ansvarlig og erstat
ningspligtig for bogen.

5. Udlån gælder for 1 måned. Bøger, der har 
været udlånt eller benyttet i frikvarteret, 
placeres på disken ved skiltet: »Aflevering«.

6. Bibliotekets bøger skal omgås med skånsom
hed og må ikke stå i klasselokalerne.

7. Alle bøger skal være leveret tilbage til bibliote
ket senest sidste skoledag i maj.

Faglæreren og bibliotekaren stiller sig så vidt muligt 
til rådighed ved litteratursøgning. Ellers henvises til 
kartoteket og de forskellige opslagsbøger, som er frem
lagt eller opstillet under decimalnummer 01 samt til 
søgning på intemettet.

Troels Boeberg Jensen

Edb på Lemvig Gymnasium
På Lemvig Gymnasium blev skoleåret 1996/97, 
hvad angår edb, præget af det alle steds værende 
Internet. Næsten alt, hvad der rører sig indenfor 
anvendelsen af edb, er for øjeblikket præget af 
Internet - det verdensomspændende net af compu
tere, der gør det muligt at hente information fra 
hele verdenen hjem til ens egen computer. Vi har i 
det forløbne skoleår etableret forbindelse til Sektor
nettet, et samlet net for undervisningsinstitutioner i 
Danmark, og har gennem dette net fuld adgang til 
Internet fra vores lokalnets arbejdsstationer. Det vil 
især sige adgang til World Wide Web, brug af E-mail 
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og deltagelse i konferencesystemer. Hvad denne 
mulighed for internationalisering kan bringe ind i 
undervisningen er endnu uvis, men sikkert er det, 
at undervisningsituationen vil undergå en del for
andring de næste år.
Alle på gymnasiet får undervisning i edb i et 
omfang der svarer til mindst 100 timer hvoraf 
størstedelen er integreret i de enkelte fag. Efter 
endt studentereksamen kan alle således mestre en 
PC’er.
Edb-undervisningen indeholder elementer fra gym
nasiets 3 hovedområder, det humanistiske, det sam
fundsvidenskabelige og det naturvidenskabelige.
På Lemvig Gymnasium findes et decideret edb-loka- 
le og desuden 2 lokaler med 6 henholdsvis 12 
maskiner samt et lærerforberedelseslokale, og alle 
disse maskiner er koblet i et lokalnet. Maskinerne i 
edb-lokalet har adgang til op til 10 CD-ROM skiver 
placeret på netværksserveren. For øjeblikket ligger 
der 3 leksika og en kunst CD-ROM, samt en sam
ling af artikler fra Times til rådighed for netværket. 
I lærerforberedelseslokalet findes der bla. en Ad
scanner med programmel til tekstgenkendelse samt 
en farveprinter. Ud over de 3 elevlokaler findes et 
antal computere fordelt rundt på skolen. Således er 
6 maskiner samlet i kælderen udelukkende til brug 
for musikelever og 3 maskiner er placeret i fys-kem- 
bio området. I alt er der ca 40 PC’ere til rådighed 
for elever. Endvidere findes der i biblioteket 3 
maskiner der kan benyttes i bibliotekets åbningstid. 
Edb-lokalet er åbent for elever fra klokken 7.30 til 
16.30, således at man kan udnytte mellemtimer. Det 
kan dog kun lade sig gøre, hvis lokalet ikke er reser
veret til klasseundervisning, hvilket i høj grad er 
tilfældet.
Brugen af lokalet er meget fri, dog er der nogle 
enkle regler man skal overholde:
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Regler for brug af edb-lokalet
• Du må ikke spise eller drikke i edb-lokalet.
• Du må ikke bruge computerne til spil.
• Du må selvfølgeligt ikke slette filer 

der ikke tilhører dig.
• Sørg for at viruschekke dine disketter ofte.
• Hjælp hinanden!

De populæreste programmer på maskinerne er lek
sikon, tekstbehandling, matematikprogrammer og 
sprogprogrammer. Alle elever bliver i starten af 1 .g 
præsenteret for tekstbehandlingsprogrammet, og 
den mulighed er eleverne hurtige til at udnytte. 
Mange skriftlige opgaver bliver klaret på denne 
måde.
Den udprægede brug af edb i det daglige afspejles 
også til eksamen. Ved den nyligt afholdte studenter
eksamen i dansk stil brugte ca. halvdelen af elever
ne computer.
Ikke alle maskiner er umiddelbart til rådighed for 
elever, idet en del maskiner er reserveret til faglige 
formål, men kan dog altid bruges efter aftale med 
faglærerne. Geografi har eksempelvis et par maski
ner, der primært bruges til at nedtage satellitbille
der fra vejrsatellitter og data fra en klimastation.
Vi har desuden en mobil maskine med en storskærm- 
projektor, der således kan bruges til demonstrations
formål.
Edb-lokalet anvendes også til afholdelse af kurser. 
Lemvig Gymnasium udbyder selv en del edb-kurser 
som rekvireret undervisning, således at firmaer kan 
udnytte undervisningsfaciliteterne på gymnasiet. 
Endvidere bruger Amtscentralen i Herning gymna
siets edb-lokale til afvikling af regionale edb-kurser 
for blandt andet folkeskolelærere.

Kurt Darling Nielsen og Peter Hansen



Fra billedkunstelevernes forårsudstilling

Vi har flere mål med vores hjemmeside:
• Informere om Lemvig Gymnasium
• Informere om lokalområdet
• Lette kommunikation med elever og ansatte 

på andre skoler og i andre lande
• Være med på det

»informationsteknologiske tog«

Disse mål afspejler sig i det velkomstbillede man 
møder når man klikker sig ind på: 
www. lemvig-gym. dk.

LEMVIG 
GYMNASIUM

Lemvig Gymnasiums 
hjemmeside
I løbet af skoleåret 1996-97 har Lemvig Gymnasium 
fået opbygget en hjemmeside, som kan findes på 
følgende adresse på Internet: www.lemvig-gyiu.dk.

på Web 
www.lemvig-gym.dk
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Fra velkomstsiden kan man klikke sig frem til mere 
information om skolens profil, om fagene, om ele
verne, om lokalområdet, om administrationen og 
de ansatte, om skolens samarbejde med andre sko
ler i Europa o.s.v. Det fremgår desuden af billedet, 
at et hovedkrav til vores hjemmeside har været 
enkelhed, overskuelighed og korte ventetider for 
overførsel af informationerne på siderne. Derfor 

indeholder alle sider samme hoved: Ringkjøbing 
Amts og Lemvig Gymnasiums logo, der omkranser 
de enkelte siders overskrifter og derfor er grundfar
ven på alle sider hvid.

Lidt firkantet kan man hævde, at de fleste af os til
hører en af følgende tre grupper:
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• Frontløberne, der udvikler og designer 
den nye teknologi (de meget få)

• Passagererne, der ved at hoppe på toget 
er med til at bestemme hvor det skal køre hen

• Tilskuerne på perronen, der får de nye ting 
smidt i nakken når toget er kørt

En af måderne at »være med på toget« er at deltage 
i en redaktionsgruppe af interesserede elever, som i 
samarbejde med Torben Jakobsen skal bestemme 
form og indhold af »Elevernes side«. Desuden er 
gruppen aktiv med forslag til ændringer og tilføjel
ser til hele indholdet af skolens hjemmeside. Redak
tionsgruppen består ved starten af skoleåret af:

Ferieplan for skoleåret 1997/98

De nævnte datoer hører med til ferierne.

Sommerferie 1997: 23/6 4/8 1997
Efterårsferie: 13/10 17/10 1997
Juleferie: 22/12 1997 - 2/1 1998
Vinterferie: 9/2 13/2 1998
Påskeferie: 6/4 13/4 1998
St. Bededag: 8/5 1998
Kr. Himmelfartsdag: 21/5 1998
Pinseferie: 1/6 1998
Sommerferie 1998: Starter 22/6 1998

Henrik Andersen 2.z
Klaus Thomsen 2.bx
Henrik Mollerup 3.x
Kresten Buch 3.x

Du er velkommen til at kontakte en af disse elever 
eller undertegnede, hvis du er interesseret i at få 
mere at vide om - eller måske ligefrem har ideer til 
den fortsatte udvikling af Lemvig Gymnasiums hjem
meside.

Torben Jakobsen

Bente MøllerJensen: Et Jestklædt sangerpar
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Introduktionsdage i august ‘97

Tirsdag den 5. august:
Kl. 10.00: Morgensamling i fællesområdet.

Velkomst
Kl. 10.30: 2. og 3.g får udleveret bøger og skema. 

Derefter fri.
l .g klasserne inddeles i klasser, som der
efter mødes med klasselæreren i klasse
lokalet om følgende:
- præsentation af lærere og elever
- udlevering af skema og bøger
- gennemgang af årsskriftet
- præsentation af introduktionsugen 

Derefter rundvisning på skolen ved klasselæreren.

Onsdag den 6. august:
Alle har almindelig undervisning.

Torsdag den 7. august:
All
e har almindelig undervisning.

Fredag den 8. august:
2. og 3.g har almindelig undervisning
l .g eleverne har fælles musikarrangement i hallen 
med musiklærerne Jørgen Bruntse, Vibeke Ander
sen og Marianne Bentsen.

Mandag den 11. august:
2 .time: l.g eleverne har fælles musikprøve.
Morgensamling med fremførelse af 1 .g musikarran
gement

Tirsdag den 12. august:
l .g har en time med elevtutorer (elever fra 2. og 
3-g)

Onsdag den 13. august:
Fotografering - nærmere plan følger.

Tordag den 14. august:
1 .g har en time med elevrådsformand og rektor om 
elevrådsarbejde m.m. på skolen.
1 .a har halv aktivitetsdag

Fredag den 15. august:
l .bx har halv aktivitetsdag
1 .y har halv aktivitetsdag

Fredag den 22. august:
Aften: Introduktionsfest for alle elever og lærere.

Introduktionen vil blive fulgt op med en hyttetur 
for l.g i uge 38.

Martin Søgaard Thomsen
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Kursusvirksomhed
Lemvig Gymnasiums kursusafdeling har i flere år 
tilbudt foredrag, kurser, studiekredse og kulturrej
ser til nuværende og tidligere elever, forældrekred
sen og alle øvrige interesserede på egnen. De fleste 
arrangementer tilbydes i samarbejde med Nordvest
jysk Folkeuniversitet.

Oplev den franske Renæssance 
og tag med på tur i »Frankrigs have«!
Lektor Jean-Pierre Mabire holder i sept./okt. 1997 
en foredragsrække på 3 aftener om den franske Re
næssance, hvor følgende emner vil blive behandlet: 
historiske forudsætninger for perioden, litteratur, 
kunst (især arkitektur), humanisme, reformation og 
religionskrigene. I tilknytning til foredragsrækken 
organiserer Jean-Pierre Mabire en studierejse til 
Loire-dalen i efterårsferien, hvor man bl.a. vil kun
ne besøge de prægtige slotte i Chambord, Chenon- 
ceaux, Biois og Amboise og smage på de lokale vine 
direkte hos producenterne.

Rom - den evige stad.
I lighed med tidligere år arrangerer lektor Inger 
Nord en kulturrejse til Rom i efterårsferien. Inden 
rejsen vil der blive indbudt til en informationsaften 
om Roms mange attraktioner.

Nærmere oplysninger om tidspunkter, priser mv. 
kan fås ved henvendelse til gymnasiet.

Torben Jakobsen

Fra billedkunslelevemes forårsudstilling
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Lemvig Gymnasiums Venner
1. Fondens navn er »Lemvig Gymnasiums Venner«.

2. Fonden er oprettet i 1984 i forbindelse med gym
nasiets 5 års fødselsdag.

3. Fondens administration varetages af bestyrelsen 
ved Lemvig Gymnasium, der er fondens øverste 
myndighed.

4. Fondens regnskabsførelse varetages af Lemvig 
Gymnasiums kontor, og fondens regnskab 
revideres af de til enhver tid valgte forældre
repræsentanter i bestyrelsen.

5. Fondens fonnål er at yde støtte til sådanne fonnål 
i forbindelse med Lemvig Gymnasiums drift, 
hvortil der ikke kan skaffes offentlige midler, 
eksempelvis udsmykning, større arrangementer, 
udstillinger o.L

6. Støtten kan ydes efter ansøgning fra lærere og 
elever til fondens bestyrelse og/eller på dennes 
eget initiativ.

7. »Lemvig Gymnasiums Venner« kan opløses efter 
bestemmelse i dennes bestyrelse.
I så fald anvendes evt. midler efter bestyrelsens 
nærmere bestemmelse og i overensstemmelse 
med nærværende statutters paragraf 5.

8. Alle kan yde bidrag til fonden.

Eksempler på anvendelse af fondens midler:
- tilskud til udgifter i forbindelse med større arran

gementer på gymnasiet, hvortil dækning ikke kan 
opnås på anden måde. Tilskuddet kan omfatte 
udgifter til udsmykning, underholdning, serve
ring etc.

- tilskud til skole/klasserejser m.v. i ind- og udland.

- tilskud til ekstraordinære anskaffelser, eksempel
vis kunst, apparatur, møbler o.L, hvortil man ikke 
kan opnå dækning på anden måde.

- tilskud til deltagelse i konferencer, seminarer, 
studierejser etc. af betydning for gymnasiets fort
satte undervisning.

Bidragsydere til »Lemvig Gymnasiums Venner« får 
hvert år tilsendt årsskrift og invitation til skolefesten.

Ringetider
Mandag — fredag:
1. lektion.............
2. lektion.............
3. lektion.............
4. lektion.............

Spisepause...........

5. lektion.............
6. lektion.............
7. lektion............
8. lektion.............

8.00- 8.45
8.50- 9.35
9.50-10.35

10.45-11.30

11.30-12.00

12.00-12.45
12.55-13.40
13.45-14.30
14.40-15.25
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Uge 38
Denne uge er på Lemvig Gymnasium noget ganske 
særligt. Den adskiller sig radikalt fra alle andre skole
uger og er struktureret således:

3-g:
De elever, der har valgt kemi på højt niveau, arbejder 
på et af laboratorierne på Cheminova. Elever med 
landbrug er på Kongensgård Landbrugsskole.
Elever med samfundsfag, musik, old/latin og fysik 
er på ekskursion til København.
Elever med tysk på højt niveau får en stor oplevelse, 
da de er på besøg på Gymnasium Hamm, vores ud
vekslingsgymnasium i Hamborg gennem 10 år.

2-g-
De rejser stamklassevis til udlandet. I år går rejserne 
til Wales (2.a), England (2.bx), Firenze (2.y) og Po
len (2.z).

Ug:
Som de eneste bliver de tilbage på gymnasiet, men 
ugen er meget anderledes, idet undervisningen er 
opdelt i længere moduler og er anderledes tilrette
lagt. Mange lærere er væk på studierejser med 2. og 
3.g, og undervisningen hjemme varetages derfor ikke 
nødvendigvis af klassens egne lærere.

Emneområderne i denne uge er bl.a.:
EDB
Grammatik
Laboratorieøvelser
Biblioteksbrug
Studievejledning

I denne uge tager hver klasse på en hyttetur af et 
døgns varighed.
Der er således ikke tale om en temauge, men om en 
uge, hvor der bliver tid til at arbejde grundigt med 

en række af de vigtige emner og funktioner, man 
må kende til som gymnasieelev.

Flemming Brahms og Martin Søgaard Thomsen

Undervisningsmidler
Langt hovedparten af de nødvendige undervis
ningsmidler (bøger) udlånes af Lemvig Gymnasi
um. Det udleverede materiale er skolens ejendom, 
og man er derfor erstatningspligtig hvis bøgerne 
beskadiges eller bliver væk.

Følgende regler skal overholdes:
1. Bøgerne skal forsynes med navn, klasse og år

gang i første venstre side foroven (sikrer bl.a. 
at en bortkommen bog kan leveres tilbage til 
den pågældende elev).

2. Bøgerne skal indbindes.
3. Der må ikke skrives i bøgerne (= beskadigelse).

Eleverne skal selv betale:
1. Lommeregner.
2. Ordbøger til 2 fremmedsprog.
3. Ordbøger til dansk.
4. Papir.

Det er VIGTIGT at rådføre sig med faglærerne inden man 
køber lommeregner og ordbøger!!
Specielt med hensyn til lommeregnere skal det 
bemærkes at de der starter i 1 .g matematisk linje til 
august 1997 skal have en grafisk lommeregner for 
at kunne løse eksamensopgaverne i matematik. Sko
len vil forsøge at koordinere indkøbene af lomme
regnere med det sigte at eleverne får de samme 
lommeregnere. Dette giver også mulighed for at 
opnå rabatter.

Uffe Jeppesen
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Sproglig linie

3-g
Idræt 
2 
timer

Dansk
4 timer

Historie 
3 timer

Religion 
3 timer

Billed 
kunst
2 
timer

Oldtids
kundskab
3 timer

Valgfag 
4-5 timer

Valgfag
5 timer

Valgfag 
5 timer

2-g
Idræt 
2 
timer

Dansk
3 timer

Historie 
3 timer

Fortsætter
sprog
4 timer

Geografi 
3 timer

Begynder
sprog 
4 timer

Engelsk 
4 timer

Naturfag 
4 timer

Valgfag 
5 timer

lg
Idræt 
2 
timer

Dansk 
3 timer

Historie 
3 timer

Fortsætter
sprog 
4 timer

Geografi 
3 timer

Musik
3 timer

Begynder
sprog 
4 timer

Engelsk 
4 timer

Naturfag 
3 timer

Latin
3 timer

Matematisk linie

3-g

2-g

1-g

Idræt 
2 
timer

Dansk 
2 timer

Historie 
3 timer

Religion 
3 timer

Billed 
kunst 
2 
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timer
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Historie 
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Sprog 2 
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Geografi 
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Engelsk 
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Matematik 
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Fysik 
3 timer
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3 timer

Historie 
3 timer

Sprog 2 
4 timer

Geografi 
3 timer

Musik 
3 timer

Engelsk 
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Matematik 
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Fysik 
3 timer

Kemi
3 timer
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x t i r' o i • • Antal ugetimerValgfag pa højt niveau 2^3,8

Begge linier: 
Samfundsfag........................................ 5 5
Musik.................................................... 5 5
Engelsk ................................................ 5
Tysk........................................................ 5
Fransk .................................................. 5
Biologi.................................................. 5 5
Kun matematisk linie:
Matematik............................................ 5
Fysik  ................................................ 5
Kemi...................................................... 4 5
Kun sproglig linie: 
Matematik............................................ 5 5
Latin...................................................... 5 5

Valgfag på mellemniveau
4 ugentlige timer i 2.g eller 3.g

Begge linier: 
Geografi 
Biologi 
Datalogi 
Teknikfag 
Idræt 
Billedkunst 
Samfundsfag 
Erhvervsøkonomi 
Latin
Kemi 
Musik 
Filosofi

Kun sproglig linie:
Matematik
Fysik
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Grundplan

z o 23 C
Kemi

Fysik

N3

I kælderetagen findes: 
Musik øverum 
Billedkunst 
Multimedierum 
Motionsrum 
Teknikerrum 
Bordtennis 
Cykelparkering 
Pedel-laboratorium 
Depoter

N5 N2
N4 
EDB

Musik

Rektor

Sekretær

Sekretær

PedelV3 Fælles område

Kantine

Elevrad

Indgang
1111111111111'11w—g

Bibliotek

—'Pæd. 
værksted

Bogdepot

V4
Geografi

Udende 
inspektor

Studie
vejledning

Lærer
værelse

Mødelokale
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Personale
Lærere pr. 1.8.1997

Leif Heidemann
Andersen
(LH) mat/fys/nat
Odinsvej 64
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 38 53

Lisa Birk 
(LB) fra/bk 
Østerbrogade 7 
7500 Holstebro 
tlf. 97 42 65 86

Jørgen Bruntse 
AV-inspektor 
(JB) fra/mus 
Sandholm vej 13 
7620 Lemvig 
tlf. 97 81 02 18

Vibeke Juel Andersen 
studievejleder 
(VA) dan/mus 
Snerlevej 28 
7500 Holstebro 
tlf. 97 42 94 96

Flemming Brahms 
lærerområdet
(FB) eng/dan 
Park Allé 90 
7600 Struer 
tlf. 97 85 16 39

Lars Ebbensgaard 
rektor
(LA) mat/fys/nat 
Sollefteavej 4, Vrist 
7673 Harboøre 
tlf. 97 83 47 31

Marianne Bentsen 
(MB) tys/mus
Børringvej 18, Fabjerg 
7620 Lemvig 
tlf. 97 89 32 40

Jens Johan Brogaard 
(BR) eng/rel 
Torsvej 111 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 04 89

Morten
Gudmund Hansen 
(MH) tys/lat
Bøvling Fjordvej 8 
7650 Bøvlingbjerg 
tlf. 97 88 55 80

52



Peter Hansen 
1. datavejleder 
(PH) mat/fys/nat 
Ove Krarupsvej 17 
6990 Ulfborg 
tlf. 97 49 24 00

Troels Boeberg Jensen 
bibliotekar
(TJ) dan/his
Fuglsangsvej 6
7620 Lemvig 
df. 97 82 33 65

Lonejosephsen 
(IJ) mat/kem
Nørregade 1 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 02 52

Aage Hill-Madsen 
(AA) eng/rel 
Knarbjerg Bakke 35 
Bremdal 
7600 Struer 
df. 97 84 19 44

Uffe Jeppesen 
inspektor 3 
(UJ) geo/mat 
Solbakkevej 18 
7620 Lemvig 
df. 97 81 06 52

Jean-Pierre Mabire 
(JM) fra/tys 
Grønningen 25 
7620 Lemvig 
tlf. 97 81 03 87

Torben Jakobsen 
inspektor 2 
skemalægger 
(JA) his/idr 
Nørreled 28 
7620 Lemvig 
df. 97 81 05 72

Elly Jespersen 
(EJ) his/dan
Plantagevej 6 
Oddesund N
7790 Thyholm 
df. 97 87 53 48

Elisabeth Moltke 
studievejleder 
(EM) idr/his 
Vester Lemtorp 35 
7620 Lemvig 
df. 97 82 31 64

Sven Højgaard Jensen 
formand for 
pædagogisk råd 
(SLI) sam/geo/eøk 
Anders Thuborgsvej 4 
7620 Lemvig 
df. 97 82 38 02

Claus Engstrøm 
Johansen 
(CE) dan/old 
Harboørevej 4 
Strande St.
7620 Lemvig 
df. 97 83 66 68

Torben Stig Møller 
stedfortr./led.inspek. 
(TM) geo/idr 
Niels Bjerres Vej 31 
7620 Lemvig 
df. 97 82 30 84
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Kurt Darling Nielsen 
2. datavejleder 
(KN) tys/dan/fil 
Tegl gårds vej 12 A 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 35 53

Lars Olsson 
(LO) dan/bk 
Østerbom 2 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 37 51

Ane Skak
(AS) sam/eng 
Ballegårdvænget 63 
7620 Lemvig 
tlf. 97 81 18 98

Ole Dalsgaard Nielsen 
tillidsrepræsentant 
(ON) mat/dat
Vester Lem torp 35
7620 Lemvig
tlf. 97 82 31 64

Lisbet Bøcker
Pedersen 
(LP) mat/fys/nat
Odinsvej 64
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 38 53

Jytte Thisgaard 
(JT) eng/idr 
Søndergade 12 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 21 70

Inger Nord 
(IN) lat/old/tys 
Harboø revej 4 
Strande St.
7620 Lemvig 
tlf 97 83 66 68

Per Godsk Petersen 
(PP) bio/idr/tek 
Muldtoftvej 9, Gudum 
7620 Lemvig 
tlf. 97 86 33 69

Martin Søgaard 
Thomsen 
elevområdet 
(MT) kem/bio 
Søbakken 12 
7620 Lemvig 
tlf. 97 81 12 08

Jørgen Nørby 
(JN) bio 
Østerlundgårdvej 42 
Nr. Nissum 
7620 Lemvig 
tlf. 97 89 12 42

Poul Riis
(PR) fys/mat/nat 
Seminarievej 83 
Nr. Nissum
7620 Lemvig 
tlf. 97 89 16 15

Ole H. Zeuthen 
(OZ) kem/fys/nat 
Emilielystvej 36 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 37 79
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Teknisk-administrativt 
personale

Jette Nicolaisen 
sekretær
Bækmarksbrovej 48 
7660 Bækmarksbro 
tlf. 97 88 15 52

Poul Erik Schou 
pedel 
Ringgade 35 
Lomborg 
7620 Lemvig 
tlf. 97 88 96 83

Gunda Salskov 
kantinen 
Søbakken 5 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 02 51

Metha Jensen 
sekretær
Ringkøbingvej 78 
Rom
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 02 35

Niels Jørgen Madsen 
Pedelmedhjælper 
Vesterled 22 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 25 61

Siliane Rønn K. Nielsen
Kantinen
Fabjergstad 74 
7620 Lemvig 
tlf. 97 89 31 18
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Rengørings
personale

Anne-Grethe Jensen 
Heldumvej 47 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 25 27

Ulla Lai
Mimersvej 62 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 18 08

Else Pedersen 
Skalstrupvej 101 
Skalstrup 
7570 Vemb 
tlf. 97 88 42 76

Dorthe B. Kallesøe 
Langelinie 9 
Lomborg 
7620 Lemvig 
tlf. 97 88 90 56

Else Larsen 
Ringgaden 42 
Lomborg 
7620 Lemvig 
tlf. 97 88 93 65

Karen Kirkegaard
Skovlyvej 4
Rom
7620 Lemvig 
tlf. 97 88 97 17

Else Mathiasen 
Grønningen 7 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 27 21
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THYBORØN

Hvidbjerg
J^indø

HARB00R1
Nissum Bredning

Odde -^sund

KLINKBY

VE
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H
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ET

Bovbjerg

Samme

BØVLINGBIERG

Thorsmtnde
Nissum:

NISSUM

Bækmarksbro

VEMB

Gudum

Storå

Venø

Struer

Holstebro

Placering af overbygningsskoler i vores område.

Thyborøn skole, Harboøre skole. Klinkby skole, Christinelystskolen, 
Lemtorpskolen, Nr. Nissum skole, Bøvling skole og Vemb skole.

Lemvig Gymnasium har endvidere mange elever fra efterskoler.
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