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Foråret er her med lyse morgener, anemoner, fuglefløjt og trængsel ved morgenbordet i kantinen. 

Kollegiebeboerne er lidt tidligere oppe end ellers, og dagens trafikale knudepunkt ”Pyramiden” 

opleves som Nissums svar på hovedbanen med engelsktalende beredte hf’ere, travle buspendlere 

og en overraskende ny morgenenergi. Lys betyder noget i forhold til at finde eller bevare energien 

til lange skoledage. 

Vi serverer morgenmad på alle hverdagsmorgener, og alle er velkomne. Der er en meget rolig 

nærmest hjemlig atmosfære, og det er vores fornemmelse, at nogle kommer allermest for ikke at 

gå glip af den hyggelige snak med sidemanden, en underviser eller Ole (vores kollegievagt).  

50 år 

50 års jubilæet for Hf i Nørre Nissum blev markeret på flotteste vis i november med hf’ernes 

forestilling, gæster, kaffebord og en festaften med taler, sange, middag og dans. Vores 142 elever 

leverede en fornem indsats både i rampelyset og bag kulissen. Tak for besøget til alle jer, der 

havde mulighed for at deltage. Det er vigtigt at markere sådan en begivenhed, og det er en 

bemærkelsesværdig og flot fortælling, at både seminarium og hf til stadighed lever i bedste 

velgående i en lille, men meget vigtig skoleby mod vest. 

Hverdag, terminsprøver og eksamen 

Julens eksamener blev veloverstået. 1. hf koncentrerede sig om de kunstneriske fag eller idræt, 

mens alle 2. hf’ere var til fler- og særfaglig eksamen i kulturfag. Det står som et centralt element i 

den nye gymnasiereform, at der skal afsluttes med eksamen efter alle semestre. Det er vores 

oplevelse, at afslutningen af de tre kulturfag modtages som en kærkommen reduktion i 

kompleksiteten for 2.hf’erne. Terminsprøverne er nu gennemført som vigtige træningsarenaer, og 

vi har også prøvekørt Den Digitale Prøvevagt. Efterfølgende har ministeriet trukket prøvevagten 

tilbage, og vi skal ikke benytte systemet til sommereksamen alligevel. Til gengæld er der en 

skærpet opmærksomhed på, at eleverne kun må tilgå de søgeflader på internettet, der er benyttet 

i undervisningen (og som fremgår af undervisningsbeskrivelsen). Det er ikke tilladt at søge frit på 

internettet under nogen form for eksamen. Vi informerer alle elever inden igangsættelse af de 

skriftlige eksamener, så der ikke kan herske tvivl om, hvordan man skal forholde sig. 

Alle afgangsklasser har afleveret SSO, som er en ret stor og betydelig eksamen at kunne sætte 

kryds ved. 1. hf’erne har både arbejdet med historieopgave og et forberedelsesforløb i kulturfag 

med fokus på såvel skriftlighed og mundtlig fremlæggelse.  

I uge 15 skal alle elever på 1.hf til den flerfaglige naturfagseksamen i biologi, geografi og kemi. Der 

er ikke skema på 1.hf de dage, da eleverne skal have mulighed for forberedelse til eksamen. 

Ministeriet udtrækker ét af de tre fag til særfaglig eksamen senere på foråret. 

Kalender 

Livet på en gymnasial ungdomsuddannelse er andet og mere end skema og eksamener. 

Planlægningen af galla d. 26. april er i fuld gang og snart begynder lanciers-træningen for alle 
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afgangselever. Gallafesten er for alle elever, og afgangsklassernes forældre er meget velkomne til 

at deltage i ankomst og lanciers kl. 17.00 (forældre ankommer 16.50 og tager imod 

afgangseleverne). 

Fredag d. 3. maj markerer vi, at det er 10 år siden den første elev blev student på vores særligt 

tilrettelagte forløb for ordblinde. Vi har inviteret til en konferencedag ”Teknologien som med- og 

modspiller” og aftenen byder på festmiddag for alle nuværende og tidligere elever på ordblinde-

forløbet. 

Torsdag d. 9. maj inviterer vi til FORÅRSCAFÈ kl. 15.50 i festsalen. Vi håber, I alle har lyst til at 

deltage. Vi byder på kaffe/kage, fællessang og indslag fra de kunstneriske fag. 

Torsdag d. 16. maj er sidste skoledag. Dagen er særlig for alle elever på hf. Vi begynder med fælles 

morgenmad, sang og taler i festsalen og fortsætter med aktiviteter, udklædning m.m. senere på 

dagen. Vi vil meget gerne, at alle elever får en dejlig dag, så derfor ønsker vi ikke, at alkohol skal 

fylde mest. Vi aftaler rammerne med eleverne, som vi forventer, de lever op til. Vi sørger for vagt 

på skolen indtil et fastsat tidspunkt på aftenen (meldes ud). Derefter lukkes festen på skolens 

område. 

En særlig periode 

Det er vigtigt at opleve opbakning til læseferie og eksamensperiode for alle elever. Så derfor vil vi 

meget gerne, at familierne vil tage hensyn, når eksamensplanen foreligger. Der skal være tid til 

fordybelse og mulighed for at prioritere forberedelse og fokus. 

Studievejledningen indbyder til træningskursus i forhold til eksamen i løbet af foråret. Her er det 

muligt at drøfte eksamensangst, gode forberedelsesstrategier og få talt med andre omkring det at 

gå til eksamen. Vi er opmærksomme på, at nogle elever oplever eksamensperioden som en hård 

tid.  Vi forsøger at informere tydeligt, så nogle af tvivlsproblematikkerne opklares og kan være 

medvirkende til at gøre alt mindre mystisk og fjernt.  

Skoleårets afslutning 

I juni, når studenterne springer ud, er I meget velkomne til at fejre dagen på skolens område og 

også velkomne til at invitere bedsteforældre og venner. Vi har plads både inde og ude til fejring og 

medbragte mad- og kaffekurve. 

Fredag d. 28. juni er der dans omkring springvandet på Kirketorvet i Lemvig om formiddagen, hvor 

alle er velkomne til at synge sammen med studenterne. Det plejer at være meget festligt. Om 

eftermiddagen kl. 13.00 inviterer vi til dimission i festsalen med efterfølgende bobler, kransekage 

og fotografering. 

Nogle af 1.hf’erne og elever i 2.o vil opleve, at den sidste eksamen ligger tidligt i sommerterminen 

og vil dermed få tidligt sommerferie. Det er nok fordi, de har fortjent det! 

På glædeligt gensyn på Hf I Nørre Nissum 

Tina Gade, pædagogisk administrativ leder Hf 


