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Nyhedsbrev – oktober 2019
Der er noget befriende over den let skarpe efterårsluft, farvespil i trækroner og gavlens knaldrøde maleri af
blade, der nærmest demonstrativt har indtaget hele bygninger i vores have. Naturen har styr på tiden, og
kontrast og nuance træder tydeligt frem i disse dage. Kollegievagten Ole bærer nu kasket på sine gåture og
eleverne har fundet jakke eller den færøske sweater frem – året går mod sit modne hjørne.
Tiden fra august til efterårsferie er en forunderlig rutsjetur, hvor der foregår så meget. Skoleåret etableres,
nye elever finder plads, og der tages syvmileskridt i fag, nye arbejdsmetoder påbegyndes, der er
elevsamtaler, og så er der de nye kammeratskaber samt klassens sociale liv på kryds og tværs.
I august begyndte 82 nye hf-elever, hvilket betød at vi måtte sætte skoleåret i gang med venteliste og
meget fyldte klasseværelser. Vi er meget glade for den nye 1. årgang, som på alle måder allerede tager del i
hele skolens brede pallette og engagerer sig i det vigtige faglige som i alt det andet, der også hører en
gymnasial ungdomsuddannelse til. Vi har et historisk lavt frafald og har netop modtaget eleverne hjem fra
en meget vellykket rejse til hovedstaden. Alle 2.hf’ere har været i Budapest og 3.o i Dublin, og vi er meget
stolte på bagkant af rejserne, hvor eleverne igen opfører sig eksemplariske og bidrager på bedst tænkelige
vis. Vi er ikke mindst stolte over, at de lever op til den tillid, som vi gerne vil vise dem. Selvfølgelig sætter vi
rammer op for rejserne, som de studierejser de skal være med fokus på fagligt indhold, engagement og
deltagelse. Samtidigt ønsker vi, at eleverne skal turde gå frit ”ud i verden” på vegne af Hf i Nørre Nissum,
med det ansvar, de hver især bærer for sig selv og os på en god måde. Det gør de!
Introdagene var dejligt levende med megen snak, og vi registrerede, at eleverne var exceptionelt hurtige til
at falde i snak med hinanden. Ret hurtigt inviterede vi til aktiv fredag for alle elever med efterfølgende
alkoholfri introfest. Det var en skøn dag, hvor vi oplevede masser af aktiviteter, brætspil, teater,
billedkunst, musik, skak, fodbold og meget andet. Vi sluttede dagen med at lave mad sammen, danse
folkedans og spise sammen, inden vi tog hjem. Vi er meget glade for denne optakt til skoleåret, som
signalerer at vi gerne vil være sammen og holde fest, men ikke ønsker at alkohol skal være i front som det
centrale. Vi er altid en skole.
Vi har et aktivt HFR (elevråd) som i samarbejde med det nye hf-festudvalg, vil invitere til hyggelige
fredagscaféer med skiftende indslag og mulighed for at drikke en sodavand eller øl, førend man tager hjem
på weekend. Foreningslivet lever stadig i bedste velgående med tilbud om at benytte faglokaler i fritiden.
Efter jul sættes en række studiekredse i gang i mediefag, musik, billedkunst og teater, som skal ende med
en multiforestilling til foråret. Alle elever er velkomne til at være med uanset baggrund og erfaring.
Hf i Nørre Nissum er kommet på finansloven som kostskole. Det er fantastisk glædeligt og betyder, at vi
allerede nu er begyndt en gradvis indflyvning til kostskolelivet. Vi serverer gratis morgenmad til alle elever
indtil jul (også til alle elever, der ikke bor på matriklen). Efter nytår kan alle nuværende elever på kollegiet
blive kostskoleelever til en reduceret pris, og pr. 1. august 2020 sætter vi alle sejl. Vi glæder os meget over,
at det nu er muligt at skabe de bedst tænkelige rammer for bomiljøet hos os med lækre måltider,
aktiviteter og vagtansatte på kollegierne. Det bliver så spændende at få det hele sat i gang, og vi udsender
informationsmateriale til alle nuværende beboere, hvor det er muligt at læse flere detaljer.
Meget snart skal 2. hf’erne i studie- eller jobpraktik. Vi sender dem ud i mange og meget forskellige
praktikker. Når de vender hjem skal de formidle det alt sammen til 1.hf’erne til en uddannelsesmesse i
festsalen.
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I de kommende uger vil alle elever opleve at blive kaldt til evalueringssamtaler med alle deres undervisere.
Vi ønsker at tale med den enkelte og sætte fokus på alt det, der allerede fungerer og lup på
indsatsområder. Det vil betyde, at eleverne kan opleve at blive kaldt ind uden for deres normale skema.
I uge 46 skal alle deltage i forfatterdag med forfatter Jens Blenstrup, som igangsætter af en skrivedag, der
forhåbentligt skal give lyst til at skrive og fortælle ud af posen – kreativt. Vi har kaldt en række
lærerstuderende ind på denne dag som, sammen med undervisere i dansk og engelsk, vil lave
skriveværksteder i lange baner. Det bliver spændende at opleve!
Inden vi går på juleferie skal alle 1.hf’ere til eksamen i deres kunstneriske fag eller idræt. I samme periode
har 2.hf’erne skriveuge i kulturfag, som afsluttes med en intern flerfaglig eksamen inden jul og en
ministerielt udtrukket eksamen i kulturfag allerførst i januar. Vi vil gerne, at I derhjemme er opmærksomme
på at give plads og rum for eksamensforberedelserne, så den enkelte har bedst mulige betingelser for at gå
til eksamen. 3.o har i eksamensugen før jul mulighed for at fordybe sig i den SSO, som de skal skrive som et
større afgangsprojekt i foråret. Noget af tiden i denne uge vil blive rammesat til litteratursøgning, læsning
m.v.
Tak for jeres opbakning til familieaften på 1.hf i september. Det var dejligt at have besøg af jer og få
anledning til at fortælle om uddannelsens opbygning, struktur, fag og hverdag. I er altid velkomne til at tage
kontakt til os, hvilket selvfølgelig gælder alle årgange – lige som vi også er glade for at kunne gøre det
modsat, hvis vi vurderer, at det vil være en god idé.
Hvis I ind imellem hører om biograf-, kontor- eller caféopstilling og undrer jer, så handler det om, at vi på et
internat umiddelbart inden skoleårets begyndelse eksperimenterede med klasserumsindretning og
betydningen for læringsmiljø og en ambitiøs studiekultur. Alle undervisere deltog, og vi er i gang med at
undersøge hvordan og i hvilken skala, vi vil benytte den nye kultur. Vi laver derfor forskellige
prøvehandlinger og udsætter nogle gange eleverne for kvikke ommøbleringer i klasserne. Et hurtigt kig ind i
1.q forleden viste et ret effektivt indretningsskifte. Så måske kan det lade sig gøre som en del af ønsket om,
at eleverne lærer mest muligt? Ja, det tror vi, men det er helt bestemt bedst at spørge eleverne – så det vil
vi gøre!
Det kommende nyhedsbrev følger i marts.
Mange hilsner
Tina Gade

