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Dagene tager fart når skoleåret for alvor sætter i gang. Introdage og sensommerdage passerer i et roligt tråd, men lige pludselig bliver det hverdag med skemapositioner, lektier,
timepuljeundervisning, møder og særlige aftaler på kryds og tværs.
Vi havde nogle meget fine introdage, selvom vi måtte have regnfrakkerne i brug og ind
imellem måtte helt ud i en plan C for at kunne afvikle de aktiviteter, som viste sig mulige i
forhold til et lunefuldt sensommervejr. Vi oplevede dog ikke, at det påvirkede humøret eller
det gode drive. Makkerordningen blev sat i gang og ingen var helt alene, heller ikke i gruppearbejdet, da skemaet begyndte senere på ugen. Studievejledningen har gennemført samtaler med alle nye 1.hf’ere, og det er et helt klart indtryk, at alle er kommet godt fra start, hvilket også kan ses i frafaldstallene, som er meget små.
På 1.hf’ernes dag 3 mødte alle afgangsklasser ind og festsalens tribune blev fyldt til morgensang, velkomst og informationer. Der var morgenkaffe, der blev talt ferieminder, og så
gik skoledagen i gang, for i den nye reform er der lagt op til et kvikt tempo.
Alle 2. hf’ere modtager nu undervisning i fagpakker. Valgene faldt så flot ud, at alle fagpakker
kunne oprettes, hvilket betyder at HF samfund og menneske, HF Krop og sundhed, HF
kunst og kommunikation og HF UNI er i gang. Timetallet stiger i alle fagpakker efter jul, når
kulturfagene er afsluttet med eksamen til jul., hvilket vil give luft i skemaet til et øget fokus
på fagpakker og samspillet imellem fagene i fagpakken.
Alle 1.hf’ere skal til eksamen i et kunstnerisk fag eller idræt lige inden jul. 2.hf’erne afslutter
den flerfaglige kulturfagseksamen i samme tidsrum og skal til særfaglig eksamen i uge 2 i
enten historie, samfundsfag eller religion (ministeriet udtrækker ét af de tre fag).
Vil I være opmærksomme på, at eleverne har brug for tid til fordybelse i forbindelse med eksamensperioderne, så de har de bedst tænkelige betingelser for en god forberedelse.
Fællesarrangementer
På den sidste og smukkeste sensommerdag i august var der aktivitetsdag og introfest for
alle. Vi havde en dejlig dag med en mængde aktiviteter, forberedelse af festmiddag, sange,
teater og byg-selv-lagkager. Det vigtige ved sådan en dag er selvfølgelig fællesskabet med
hinanden på tværs af klasser og årgange. Når vi arrangerer sådan en dag/fest uden alkohol,
er det fordi vi ønsker at sende et klart signal om, at vi møder hinanden lige og åbent. Det giver en særlig ramme omkring en fest, hvor alle hjælper til og har hjulpet til for at skabe en
rigtig god oplevelse for sig selv og andre.
Sidst i september lejede vi Lemvig Bio og tilhørende busser og sendte alle hf’ere til en anderledes værklæsningsoplevelse – nemlig en 3 timer lang biografoplevelse med Lykke Per.
Siden er der skrevet en del referater i danskundervisningen, og der var vist bred enighed om
en utrolig flot film og prægtige skuespilspræstationer.

Onsdag d. 3. oktober sendte vi alle elever fra ordblindeklasserne på en ordblindefestival i
Huset for Kunst og Design i Holstebro. Mange af vores elever er eksperter i læse- og skriveteknologi i forhold til ordblindhed og videregav denne viden til elever fra grundskolen, som
deltog i festivallen. Sikke flotte fremlæggelser!
Alle almene elever havde samme dag besøg af forfatter Stine Pilgaard, som sammen med
en række elever holdt foredrag som kickstart på en skrivedag fyldt med fortællinger mundtligt som på skrift. Præcist kl. 14.30 åbnede danskunderviserne en utrolig festlig reception i
biblioteket med lejlighedssange, digte, kriminal-opklaringer og et nyt skoleblad med anmeldelser, digte, krydsord og nyt fra ind- og udland. Der var bobler og snacks og dejligt var det at
opleve al den kreativitet og fortællelyst inden for alle genrer, som dagen var et fantastisk udtryk for. Det er vigtigt med dage, der går på tværs af det normale skoleskema.
Studieture
I uge 41 rejste 3.ost og alle 2.hf’ere til Budapest på studierejse bl.a. med afsæt i kulturfagene.
Budapest var sommerlig og der blev gået mange kilometre i en prægtig storby, der kalder
på alle typer af oplevelser. På mandag til samling skal vi se billeder fra turen, som beskrives
som én af de bedste udenlandsrejser nogensinde.
I samme uge var der indlandsrejse for alle 1.hf’ere til hovedstaden, og for denne årgang er
det nærliggende at de kunstneriske fag og idræt, som afsluttes med eksamen til jul, fik en
betydelig plads i rejsen sammen med naturfag, som også er et stort fag på 1. år. Bortset fra
de faglige aktiviteter har rejsen selvfølgelig også det formål, at årgangen skal komme til at
kende hinanden rigtigt godt. Årgangen er super og der var en helt igennem ukompliceret
og fornem måde at gå til alle typer af oplevelser på.
Vi vil fortsat gerne prioritere rejseaktiviteter med begge årgange. Det betyder meget at
komme fri af klasserummet og opleve med alle sanser.
Projekt- og praktikforløb
Netop nu er 2. hf’ere samlet i festalen til optakten på deres 3. projekt- og praktikforløb. Alle
elever har selv valgt, om de ønsker at komme i studie- eller jobpraktik i 3 dage i uge 43. Ud
over at blive klogere på et måske kommende valg af uddannelse har forløbet også det perspektiv i sig, at eleverne skal undersøge for så at give videre.
Det betyder helt præcist, at de skal ud og samle materiale, oplevelser, billeder og informationer så de kan holde en uddannelsesmesse for 1.hf og 3.ost mandag i uge 44.
For eleverne i 3.o er det frivilligt, om de ønsker en studiepraktikplads. En lille gruppe tager afsted, og har valgt ud af en vifte på intet mindre end 500 uddannelser.
1.hf har netop afsluttet deres 1. projekt- og praktikforløb i de kunstneriske fag eller idræt.
Det er væsentligt med tid til fordybelse i fagene og udover, at der skal tænkes i kommende
uddannelsesmiljøer har forløbene bestemt den fordel, at de giver mulighed for koncentreret
undervisning over to dage i kun ét fag.
Evaluering
Hf er et årskarakterfrit studium, hvilket betyder, at vi er frie af tal i hverdagen og kun giver karakterer i forbindelse med eksamen. Vi er dog meget optaget af den enkeltes faglige udvikling og derfor holder vi faglige evalueringssamtaler i alle fag med alle elever to gange årligt.
Der vil derfor være evalueringssamtaler med alle elever i perioden uge 43-47. Eleverne er
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selv ansvarlige for at lægge evalueringerne i deres studiebog på ludus (gælder ikke 3.o). I forbindelse med evalueringssamtalerne bliver der givet smileys i ludus. Vi opfordrer til, at I spørger ind til, hvordan det går i fagene, og spørger om I må kigge med i ludus.
Valg af fagpakke
Inden jul skal alle 1.hf’ere vælge fagpakke. Vi informerer grundigt inden, så valget kan træffes
på det bedst tænkelige grundlag. Fagpakken ligger på 2. år på alment forløb og 3. år på det
særligt tilrettelagte forløb. Vi beder om valg fra alle 1.hf’ere på samme tid, da det giver den
bedste mulighed for langtidsplanlægning.
Jubilæum
Hf i Nørre Nissum kan fejre 50 års jubilæum i 2018. Det fejrer vi med en jubilæumsuge med
projektarbejde i fagpakketematikker. Arbejdet kulminerer i en festlig reception torsdag d. 8.
nov.. kl. 15-17 i festsalen. Vi vil gerne gøre fejringen til en fejring af/for hf’erne, så derfor er de
indbudt til fest om aftenen også med festmiddag, folkedans og musik. De har til gengæld fri
fredag, da vi arbejder ekstra energisk de første fire dage.
Vi håber, at I alle har modtaget en invitation til reception i festsalen d. 8. nov. kl. 15-17 (ellers
ligger den nok i en taske ). Alle hf’ernes familier er inviteret (også søskende) til receptionen.
Vi beder blot om tilmelding senest 1. nov. på akk@via.dk eller 87553263. af hensyn til traktementet.
Torsdag d. 1. nov.., hvor der er Syng Dansk over hele landet overrækkes hf’erne en nykomponeret jubilæumssang, som vi skal have lært, så den er klar til uropførelse under receptionen.
Vi glæder os meget til fejringen – I er meget velkomne.
På hf’s vegne
Tina Gade

