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Skolens adresse: Sohngàrdsholmsvej 60, 9000 Aalborg.
Skolens postadresse: Postboks 7939. 9210 Aalborg SØ.
Kontortid: Kl. 8-15.
Telefon: (08) 14 33 55 med omstilling til rektor, regnskabsfører og
studievejledere.
Sekretærer: Herdis Gregersen, Ellen Sørensen, Elisabeth Skriver
og Gull-Maj Cordes.

TRÆFFETIDER:
Rektor C. Willum Hansen og HF-studievejlederne, lektorerne Ivar
Lyhne og Harald Skovgaard-Petersen træffes som regel skoledage
kl. 12,15-13,00, om tirsdagen dog kun kl. 17,30-18,30. Andre tider
efter aftale.
Gymnasiestudievejlederne, adjunkterne Inge Leth Jørgensen, Mo
gens Winther Rasmussen, Torben Hansgaard og Erik Winther
Jakobsen træffes efter aftale.

Rektors stedfortræder: HF-studievejleder, lektor Ivar Lyhne.
Formand for lærerrådet: adjunkt Torben Hansgaard.
Regnskabsfører: lektor G. Hanghøj.
Pedel: Erik Larsen, telefon (08) 14 32 67, sikrest skoledage
kl. 14-14,30.
Lærerværelsets telefon: (08) 14 22 66.
Elevtelefon i forhal: (08) 14 39 66.
Elevtelefon ved kantinen: (08) 14 62 93.
For alie træffetider gælder det, at i eksamenstiden bør aftale altid
træffes forud.
I juli måned bedes alle henvendelser til skolen rettet pr. brev.
Skoledagen begynder kl. 8,15.

Det nye undervisningsår begynder mandag den 11. august 1980
kl. 10.

Forord
Undervisningsåret 1979/80 har landet over været præget af den
eksplosive tilgang til 1. gymnasieklasse, som har været karakteristisk
for det seneste par år. For Nordjyllands vedkommende har tilstrøm
ningen givet sig udslag deis i et øget pres på de bestående skoler,
der praktisk talt alle har måttet optage flere elever, end de er bereg
net til - dels til oprettelsen af nye gymnasier: Løvvanggymnasiet i
Nørresundby, der flytter til Støvring august 1980, samt de helt nye
skoler i Dronninglund og Fjerritslev. Mens disse linier skrives, i foråret
1980, synes der dog at være udsigt til en vis stagnation i ansøgertal
let, ligesom det tilsvarende antal til 1. HF-klasse synes at have stabi
liseret sig eller måske endog daler en smule.
Det siger sig selv, at det voldsomme elevpres giver mange skoler
store vanskeligheder i den øjeblikkelige situation. Selv om den øgede
tilgang naturligt nok betyder et lidt større frafald i årets løb, end vi er
vant til, er der dog tale om mange overfyldte klasser og hold, hvor det
kan være vanskeligt at etablere tilfredsstillende arbejdsvilkår både
for elever og lærere, ikke mindst når der skal tages hensyn til variere
de undervisningsformer og parternes samarbejde om planlægningen.
En positiv faktor i denne situation er den studievejlederordning, det
heldigvis er lykkedes at etablere og udbygge i de seneste år også for
gymnasieelevernes vedkommende. Den sigter både mod pædago
gisk hjælp i skolehverdagen og mod det videre uddannelsesforløb, og
elever og kursister opfordres til at gøre flittig brug af deres studievej
ledere.
Studievejlederne kan ikke løse alle problemer, selv om de ofte kan
anvise farbare veje. Derfor skal det tilføjes, at med optagelsen af de
mange nye elever har der vist sig stigende behov for yderligere støtte
og vejledning af bred social art på de enkelte skoler, altså kontakt til
socialrådgivere og psykologer, ja, psykiatere og andre læger. Endnu
en gang må man beklage, at man i sin tid var så hurtig til at nedlægge
skolelægeinstitutionen ved gymnasieskolerne. I en tid med - efter
sigende - truende arbejdsløshed på nogle af de nævnte områder er
det naturligt at henlede de bevilgende myndigheders opmærksomhed
på den næsten uopdyrkede arbejdsmark, gymnasieskolen udgør for
de omtalte professioner.
Det er naturligt, at uddannelseseksplosionen har ført til en livlig
diskussion med mange spekulationer og fortolkninger i alle sam
fundskredse. Selv om man er nogenlunde enige om, at en betydelig
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del af vanskelighederne skyldes tidens almindelige usikkerhed på
snart sagt alle områder, har det overrasket mange, at vort moderne
samfund med de mange muligheder tilsyneladende er så følsomt og
hurtigt reagerende i visse situationer. De hastigt skiftende konjunktu
rer ikke mindst på økonomiens og arbejdsmarkedets områder van
skeliggør udarbejdelsen af sikre prognoser og derigennem af en til
svarende sikker planlægning. Det er derfor konsekvent, at drøftelser
ne om institutionernes fremtidige anvendelse og personalets ansæt
telsesforhold spiller en stigende rolle også i uddannelsesdebatten.
I den forbindelse må det hilses med tilfredshed, at den generelle
politiske debat om ungdomsuddannelsernes fremtid nu er kommet på
folketingsniveau. De mange planer skal ikke omtales i detaljer her,
men det er klart, at hvis man ønsker halvdelen eller mere af Danmarks
befolkning i gymnasium eller på HF-kursus, må fornyelserne på sko
lefelterne radikaliseres snarest både på de undervisningsmæssige
og de organisatoriske områder. En anden aktuel mulighed er udbyg
ningen af de mere praktiske ungdomsuddannelser. En tredie vil være
en kombination af de to skoleformer. Da alle de nævnte former forud
sætter ret lange uddannelsesforløb, og da ikke mindst de praktiske
uddannelser med deres høje krav til værksteder og maskineri er dyre,
er der megen tragik i den tanke, at reformerne søges etableret i en
sparetid. Hvor meget har vi råd til? Samtidig haster det med at nå til
en afklaring, hvis alt for meget spild af ressourcer og menneskelig
lykke skal undgås.
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Orientering
om
skolen

Om optagelse både i gymnasieafdelingen og på HF-kursus findes et
fyldigt brochure-materiale, der vil kunne fås ved henvendelse til
skolens kontor. I øvrigt er man altid velkommen til at kontakte dette for
at få nærmere orientering. Derfor anføres der kun en kort oversigt i
dette årsskrift.
Man bedes være opmærksom på følgende vejledningsmuligheder:

Optagelse i skolen

a. I januar måned afholder alle gymnasieskoler og HF-kursus
offentlige møder om optagelsesproblemerne. Disse møder er åbne
for alle interesserede og averteres i dagspressen i månedens
begyndelse og midte.
b. Efter aftaler som regel mellem folkeskolernes skolevejledere og
gymnasiernes studievejledere arrangeres i efterårets og vinte
rens løb orienteringsbesøg på folkeskolerne, hvor lærere og elever
fra gymnasie- og HF-afdelingerne er til disposition for folkeskoler
nes elever, lærere og forældre.
c. Tilsvarende besøg kan henlægges til gymnasierne, som gerne
modtager besøg fra folkeskolerne. Gæsterne får lejlighed til at
overvære nogle timers undervisning samt stille spørgsmål til
studievejledere og gymnasie/HF-lærere.
Aftaler under b og c bedes truffet med skolens kontor i god tid før
besøget ønskes.

For at komme i gymnasiet skal ansøgeren opfylde følgende betingel
ser:
1. Have afsluttet folkeskolens 9. klassetrin.

Betingelser for
optagelse i gymnasie
afdelingen

2. Have haft tysk på 7.-9. klassetrin eller have fulgt et kursus, som
forbereder til folkeskolens afgangsprøve i faget.
7

3. Folkeskolen skal udtale som sin mening, at ansøgeren kan følge
gymnasieundervisningen på tilfredsstillende måde og fuldføre på
normal tid.
4. Ansøgeren skal have været til skriftlig eksamen i dansk og regning/matematik og have fået en tilfredsstillende karakter samt
have været til prøve i mundtlig dansk.

5. Sproglige ansøgere skal have været til prøve i mundtlig engelsk og
mundtlig tysk.
6. Matematiske ansøgere skal have været til prøve i mundtlig
fysik/kemi.

7. Ansøgninger om optagelse skal af den folkeskole, ansøgeren går i
9. eller 10. klasse på, indsendes til den primært ønskede
gymnasieskole inden 20. marts. Alle matematiske ansøgere skal
på skemaet vælge mellem engelsk og tysk. Alle sproglige og
matematiske ansøgere til 1 g på Aalborghus Statsgymnasium skal
vælge mellem fransk og russisk. Begge fag er begynderfag i 1g.

Optagelse med
eller uden
optagelsesprøve

Amtets optagelsesudvalg bestemmer, om en ansøger kan optages på
grundlag af folkeskolens udtalelse og resultatet af den skriftlige del af
folkeskolens afsluttende prøver i dansk og regning/matematik, eller
om ansøgeren først skal til en optagelsesprøve. Reglerne herom er
følgende:

1. En elev, der af den afleverende skole er betegnet som »egnet«,
optages normalt. I tilfælde, hvor resultatet ved den skriftlige del af
folkeskolens afsluttende prøve i dansk og regning/matematik ikke
er tilfredsstillende, kan optagelsen dog kun ske efter en optagel
sesprøve.

2. En elev, der af den afleverende skole er betegnet som »måske
egnet«, optages normalt kun efter en optagelsesprøve. I tilfælde,
hvor eleven har opnået et tilfredsstillende resultat ved den
skriftlige del af folkeskolens afsluttende prøve i dansk og reg
ning/matematik, optages eleven dog uden optagelsesprøve.

3. En elev, der af den afleverende skole er betegnet som »ikke
egnet«, kan normaltikke optages. I tilfælde, hvor eleven har opnået
resultater ved den skriftlige del af folkeskolens afsluttende prøver i
dansk og regning/matematik, der skønnes væsentligt bedre end
skolens standpunktsbedømmelse, kan eleven dog optages efter
en optagelsesprøve.
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Optagelsen sker under forudsætning af, at de krævede mundtlige
prøver aflægges, og hvis man bliver optaget uden optagelsesprøve,
skal eleven på det gymnasium, han/hun kommer til at gå på, i
begyndelsen af skoleåret dokumentere, at de mundtlige prøver i
folkeskolen, der kræves for at komme i gymnasiet, er aflagt.
Hvis ansøgeren skal til optagelsesprøve, vil denne prøve finde sted
på den gymnasieskole, som ansøgeren har anført som sit første ønske
i sit ansøgningsskema.

Optagelsesprøverne afholdes normalt umiddelbart inden gymna
siernes årsafslutninger. Omkring den 20. juni vil ansøgerne få besked
om, hvor de er optaget, og hvornår det nye skoleår begynder.

Placeringen af de kommende gymnasieelever på de enkelte gymna
sieskoler foretages af amtets fordelingsudvalg således, at det
tilstræbes, at elevernes og hjemmenes ønsker imødekommes bl. a.
under hensyntagen til geografiske forhold og transportmuligheder. Da
ikke alle førsteønsker og i en del tilfælde muligvis heller ikke
andetønskerne kan efterkommes, er det vigtigt, at elever og hjem så
vidt muligt motiverer valget af gymnasium ved udfyldning af an
søgningsskemaet.

Fordeling af
ansøgerne

På side 10 finder man en skematisk oversigt over de enkelte linier og
grenes fag og timetal.
Et par specielle muligheder ved Aalborghus Statsgymnasium er føl
gende:

Fagmuligheder
i skolens gymna
sieafdeling

1. Skolen har med tilladelse fra gymnasiedirektoratet en musik
matematisk gren på forsøgsbasis, således at også matematikere
i 2.g og 3.g kan vælge musik som særfag. Matematik og fysik
læses da som på naturfaglig og samfundsfaglig gren.
2. På samme måde har skolen tilladelse til at etablere forsøgsunder
visning i datalære 2 timer ugentlig for elever i 2.g og 2. HF-klasse.
De pågældende 2.g elever må da fravælge faget oldtidskundskab.
Af praktiske grunde kan ikke alle elevønsker om datalære opfyl
des.
Opmærksomheden henledes på, at undervisning i musik eller formning/kunstforståelse i 2. og 3.g også beror på et valg. Man kan ikke få
undervisning i begge dele. Musiksproglige og musikmatematiske
elever kan ikke få undervisning i formning/kunstforståelse.
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Sproglig linje

Særfag

NORMAL
TIMEPLAN

Fællesfag

GYMNASIET
i.g 2g 3-9

Religion ............
Dansk .................
Engelsk ............
Tysk ...................
Fransk/russisk
Latin..................
Græsk med old
tidskundskab
Oldtidskundskab
Historie og sam
fundskundskab
Samfundsfag
Geografi ..........
Biologi ..............
Biokemi ............
Kemi ..................
Fysik..................
Matematik ........
Musik, særfag

Matematisk linje

0
3
4
3
5
4

1
3

2
0

2

2. 3.

4
3
3

3

0

3

2.

6|
5i

3

2

5

3

I
I

5

3

3

4

0

4

0

2

0

2

0

0

1

0

1

2

0

5
3

5
2

5

5

8

6

0

1

0
3

1
3

2
4

5

0

0

5

3

3

1

2

0

2

3

3

3

2
3
5

0
4

Legemsøvelser
2
Fællestimer . . . .
.. ..
i max.
2
Musik <
I min.
(2)
Formning og
kunstforståelse (0)

3.

Sam
funds- Klassisk
faglig sproglig
gren
gren
2. 3.
2. 3.
i.g 2. S 3.g

2
4

1
2

Ny
Musik
sproglig sproglig
gren
gren

Særfag

Fællesfag

2

2

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

(2) (1)

I0) (2) (1)

13

Natur
faglig
gren

2.

2.

3.

3.

0"

1

5
2
3|
i

3

2

3

7

0
2
3

3
2
3

0
2
3

14

15

1

3
0

0
3

5
3
0

3
3
5

0
5
6

1
2
3

2

2 1
(0) (0)

13 12

0

Sam
fundsfaglig
gren

6

2

30 17 18

Mate
matisk
fysisk
gren
2. 3.

12

13

12

13

12 30 16 15 14 15

14 15

Klassisk-sproglig gren findes ikke på denne skole.

Grenvalget
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Forinden grenvalget efter 1 .g - og det vil sige i løbet af sidste halvår i
denne klasse - vil eleverne blive orienteret og vejledt med hensyn til
grenundervisning i 2. og 3.g. Her medvirker gymnasiets studie- og
erhvervsvejledende lærere, faglærere samt ældre elever. Orienterin
gen afrundes med et aftenmøde, normalt i løbet af marts måned, hvor
forældre og elever er velkomne til at søge en sidste orientering om
grenvalget ved samtaler med ovennævnte vejledere.

Det er således på ingen måde nødvendigt at have valgt gren allerede
ved indgangen til gymnasiet. På den anden side har ansøgere, der
mener at have taget stilling til grenvalget, mulighed for at anføre dette
på ansøgningsskemaet om optagelse i 1,g.

Ansøgere skal være fyldt 16 år senest 31. januar det år, han/hun søger
optagelse på HF-kursus. Principielt opnår man adgang efter 10 års fol
keskoleundervisning, som afsluttes med prøver med tilfredsstillende
resultat i de fag, der anføres nedenfor.

Betingelser for
optagelse i
HF-afdelingen

Når der anføres 10 års folkeskoleundervisning, er det en beskri
velse af et niveau og ikke et formelt krav. Nogle års erhvervserfaring og
lignende vil kunne give en modenhed og evne til selvstændigt arbejde,
som kan være et lige så godt grundlag for HF-undervisningen som
nyerhvervede skolekundskaber.

Man kan f. eks. også have fulgt aftenundervisning eller have været
på højskole for at dygtiggøre sig i de pågældende fag.

I MATEMATIK, ENGELSK og TYSK kræves kundskaber svarende til,
at folkeskolens afgangsprøve i de pågældende fag er aflagt med
tilfredsstillende resultat.
I DANSK kræves forkundskaber svarende til, at folkeskolens
udvidede afgangsprøve i faget er aflagt med tilfredsstillende resultat.

Hvis man vil have FYSIK/KEMI som tilvalgsfag på HF, skal man
endvidere have forkundskaber i fagene svarende til, at folkeskolens
udvidede afgangsprøve er aflagt med tilfredsstillende resultat.
Ansøgningsskemaer fås ved henvendelse til det kursus (gymna
sium), hvor ansøgeren primært søger optagelse, og det udfyldte
skema afleveres - helst personligt - inden 1. april. Der kan blive tale
om, at ansøgere senere vil blive bedt om at komme til samtale med
studievejlederne.
Da det ikke kan garanteres, at egnede ansøgere altid kan optages
på det kursus, hvor de primært søger optagelse, er det vigtigt, at de
alternative muligheder på ansøgningsskemaet udfyldes.

Meddelelse om optagelse eller afslag kan forventes i sidste halvdel
af maj måned.

Der er intet til hinder for, at man samtidig kan søge optagelse i 1.
HF-klasse og 1.g. I så tilfælde må man angive på skemaerne, hvilket
ønske der er ens primære.
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Fagmuligheder
i skolens
HF-afdeling

Dansk...........................
Religion .......................
Historie........................
Biologi .........................
Geografi.......................
Matematik...................
Engelsk .......................
Tysk.............................
Samfundsfag..............
Musik/formning...........
Idræt.............................

Hvert år opdeles i 2 semestre, således at undervisningen strækker sig
over i alt 4 semestre efter følgende plan:
FÆLLESFAG
Antallet af ugentlige timer
1.se- 2. se- 3. se- 4. se
mester mester mester mester
3
4
4
3
0
0
3
3
3
3
3
3
3
2
0
0
3
2
0
0
5
5
0
0
4
4
4
3
3
3
0
0
2
2
0
0
2
2
0
0
2
2
0
0

Biologi .........................
Matematik...................
Engelsk .......................
Tysk.............................
Samfundsfag..............
Musik ..........................
Formning.....................
Idræt.............................
3. fremmedsprog........
Fysik ............................
Kemi.............................
Psykologi....................
Datalære (forsøg).......

TILVALGSFAG
Antallet af ugentlige timer
1.se- 2. se- 3. se- 4. se
mester mester mester mester
0
0
4
4
0
0
6
6
0
13
3
0
0
5
5
0
0
3
3
0
0
4
4
0
0
4
4
0
0
4
4
0
3
4
4
0
3
6
5
0
0
5
5
0
0
3
3
0
0
2
2

Som det fremgår af skemaet, omfatter HF dels fællesvalg ( valget
mellem formning og musik skal træffes, inden kurset begynder), dels
tilvalgsfag, der kan være enten visse fællesfag grundigere behandlet
eller andre fag, som er nye. Tilvalgsfagene skal sammensættes efter
eget valg og ud fra evner og interesser i et omfang svarende til mindst
20 points.
De forskellige tilvalgsfag har følgende pointstal:
Udvidet biologi 8, udvidet matematik 12, udvidet engelsk 7, udvidet
tysk 10, udvidet samfundsfag 6, udvidet musik 8, udvidet formning 8,
udvidet idræt 8, 3. fremmedsprog (fransk, russisk) 11, fysik 14, kemi
10, psykologi 6 og datalære 4.
På HF gives ikke årskarakter, og der afholdes eksamen i de enkelte
fag ved udgangen af det semester, hvor undervisningen i faget
afsluttes. Der er ikke eksamen i fællesfagene musik, formning og
idræt.
Man kan fritages for undervisning og prøve i religion, hvis man
tilhører et trossamfund uden for folkekirken.
HF-kursisterne modtager ikke officielle standpunktsbedømmelser,
men kun eksamenskarakterer. Se i øvrigt nedenfor under »Evalu
ering«.

Gymnasiale
Supplerings
kursus (GSK)
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Kursus her på stedet omfatter grundkursus i matematiske fag: mate
matik (12 timer om ugen), fysik (9 timer), kemi (4 timer), biologi (3
timer), geografi (3 timer). For alle fags vedkommende afsluttes kur
sus med eksamen på fysisk studentereksamensniveau.

Kursus er åbent for studerende, der har bestået realeksamen eller
anden eksamen på tilsvarende niveau, og som ønsker at fortsætte
uddannelsen på en af de højere læreanstalter eller ved den teknisk
naturvidenskabelige basisuddannelse ved Aalborg Universitetscen
ter. For ansøgere med folkeskolens nye afgangsprøver og udvidede
afgangsprøver er den naturlige fremtidige uddannelsesvej gymna
sium eller HF-kursus. Oplysninger om dispensationsmuligheder kan
fås på GSK-kurserne.
Også studerende med sproglig studentereksamen, HF-eksamen
eller Højere Handelseksamen kan optages på kursus i nogle af
fagene, hvis der foreligger ønske om en uddannelse som antydet i
forrige afsnit. For HF-eksamens vedkommende er det ikke nødvendigt
at have haft tilvalg i matematik, fysik og kemi.
Det er muligt for kursisterne - mod begrundelse i hvert enkelt
tilfælde - at nøjes med at følge undervisningen og indstille sig til
eksamen i visse af fagene. Man bør dog være opmærksom på, at
fravalg af fag naturligvis svækker den brede kompetence, som fuldt
kursus giver.
Und.ervisningen gives i dagtimerne og er så krævende, at deltagerne
næppe kan påregne at kunne passe et erhvervsarbejde ved siden af i
videre omfang.
Der kan søges om uddannelsesstøtte efter de sædvanlige regler.
Det vil sige, at der er en grænse for, hvor mange fag man kan fravælge,
hvis man skal kunne opnå støtte.
Tilmelding til kursus bedes foretaget så tidligt på året som muligt og i
hvert fald inden 1. august på skemaer, der kan afhentes på skolen eller
hos erhvervsvejlederen på arbejdsformidlingskontorerne. De tilmeld
te vil få meddelelse om undervisningens start, som forventes at finde
sted ca. 15. august.

ForsåvelgymnasieeleversomHF-og GSK-kursistergælderdet,atderer
mødepligt til undervisningen, således at kun dokumenteret sygdom
normalt er akceptabel grund til fravær. I andre tilfælde bør tilladelse til
at forsømme indhentes forud. Det anbefales elever og kursister altid at
benytte sig af deres ret til at indgive forsømmelseserklæring både om
forsømte hele dage og om enkelttimer, ligesom det er en betingelse for
indstilling til eksamen, at der ikke udvises forsømmelighed med
udarbejdelse og aflevering af forlangte og obligatoriske skriftlige
opgaver og rapporter. Det er pålagt skolerne af ministeriet at føre
nøjagtig statistik time for time over forsømmelser og forsømmelighed.
Hvis skolen finder det nødvendigt at overveje at tage forbehold over
for elevens/kursistens mulighed for indstilling til eksamen på grund af

Mødepligt
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forsømmelser og/eller forsømmelighed, vil sagen - efter en mundtlig
og skriftlig procedure - blive oversendt til direktoratets endelige afgø
relse. Ved den lejlighed er det elevens/kursistens ret at medsende en
redegørelse for årsagerne til den opståede situation. Man bør være
opmærksom på, at mange forsømmelser blot i et enkelt eller et par fag
kan føre til fratagelse af retten til at gå til eksamen på normale vilkår i
samtlige fag.

Evaluering
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Indtil for ret få år siden nøjedes man med at anvende de gammelkendte
betegnelser »karakterer og vidnesbyrd« om de gængse kvartals
mæssige eller halvårlige vurderinger af elevernes præstationer og
standpunkter indenfor de forskellige fag. I dag bruger man hyppigere
fremmedordet »evaluering« om denne vurderingsproces med blandt
andet følgende begrundelse:
Med den nyere skolelovgivnings ønsker og krav om et tættere
samrbejde mellem lærere og elever opstår der ganske naturligt et
behov for det, man med et andet moderne begreb kalder en
»to-vejs-kommunikation« mellem parterne, hvor den gammeldags ka
raktergivning i det store og hele afspejlede en kommunikation kun den
ene vej, nemlig fra lærer til elev.
Karaktergivning bør ikke anskues som en belønnings- eller et
straffemiddel, men som et led i en selverkendelses- og selvvurderings
proces, der har til formål at formidle oplysning parterne imellem om de
mange forhold, som indvirker positivt eller negativt på kundskabs
tilegnelsens omfang og kvalitet.
Denne holdning indebærer, atde par gange om året, hvor information
om elevernes karakterer og standpunkter tilgår elever og hjem, nødig
skulle fremtræde som dramatiske, måske ligefrem chokerende højde
punkter i en ellers - forhåbentlig - nogenlunde afslappet skoleh verdag.
Det bør tværtimod tilstræbes som en naturlig sag, at man løbende,
d.v.s. på passende tidspunkter i undervisningsforløbet, tager spørgs
målet om, hvad man nu har fået ud af arbejdet med et stof (en roman, en
række fysiske forsøg, en serie skriftlige opgaver), op til diskussion
med klassen, gruppen eller den enkelte elev.
På den måde får læreren en bedre baggrund for den vurdering af
elevstandpunktet, han/hun skal foretage ifølge gældende bestem
melser, ligesom eleven/kursisten får dels større muligheder for at
påvirke denne proces, dels en fyldigere baggrund for at forstå sin egen
undervisningsmæssige situation og lærerens fortolkning af denne.

Ifølge undervisningsministeriets bekendtgørelse af 15. september
1978 ydes der befordringsgodtgørelse til visse grupper af uddannel
sessøgende. Det er amtskommunen, der skal yde godtgørelsen til
gymnasieelever, HF-kursister og elever på gymnasiale supplerings
kurser.

Befordrings
godtgørelse

Befordri ngsgodtgørelse ydes, hvor elevens samlede skolevej bereg
net fra bopæl til skole og tilbage er 14 km eller derover. Der skal i videst
muligt omfang benyttes offentlige befordringsmidler; eget befordrings
middel kan dog benyttes i undtagelsestilfælde, hvor dette af amts
rådet godkendes som mest hensigtsmæssigt.
Ved offentlig befordring ydes godtgørelsen for faktisk afholdte ud
gifter. Befordringen skal foretages på den efter de stedlige forhold
billigste og mest hensigtsmæssige måde, og der skal, hvor dette måtte
være formålstjenligt, anvendes abonnementskort, henholdsvis klip
pekort til jernbane, rutebil eller bus. Anvendes eget befordringsmiddel,
ydes befordringsgodtgørelse svarende til DSB's takst for månedsabonnement til den pågældende for den omhandlede strækning.
1 1, jrug for ansøgning om befordringsgodtgørelse udfylder eleverne
et ansøgningsskema, der udleveres gennem skolen og afleveres til
det pågældende trafikselskab snarest muligt efter undervisningens
begyndelse. Elever, der forlader undervisningen i løbet af et skoleår,
skal aflevere måneds- eller årskort til skolen.

I skoleåret 1979/80 blev der ydet støtte til uddannelsessøgende efter
følgende regler:
18-22 årige kan tildeles stipendium på maximalt 9200 kr. årligt for
hjemmeboende og 13.000 kr. årligt for udeboende. Stipendiernes
størrelse afhænger af forældreindkomsten.
Uddannelsessøgende, der er fyldt 23 år, støttes, uafhængigt af
forældreindkomsten, med et stipendium på 10.300 kr. årligt.
Til uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, kan der ydes statsga
ranti for studielån i bank eller sparekasse. Lånet må højst være på
16.500 kr., og summen af lån og stipendium må ikke overstige 23.600
kr.
I det kommende skoleår vil støtten blive ydet efter nye regler. De
væsentligste ændringer er:
- Aldersgrænsen for tildeling af stipendium uafhængigt af forældre
indkomsten nedsættes fra 23 år til 22 år.
- Maximumsgrænsen for summen af stipendium og statsgarantere
de studielån ophæves.
Uddannelsesstøtte søges gennem skolens Stipendienævn, der
også giver nærmere orientering om støttemulighederne.
Ni.

Statens uddan
nelsesstøtte
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Yderligere
orientering
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Yderligere orientering om skolen vil blive givet eleverne i skriftlig form
i årets løb, f. eks. oplysninger om lærerråd, lærerforsamling, fælles
udvalg, eksamensordning, karaktergivning, forsømmelser, uddannel
sesstøtte og befordringsgodtgørelse. Eleverne vil ligeledes blive gjort
bekendt med de gældende bestemmelser for undervisningen og for
dringerne ved eksamen.

Eksaminer
1979

Med nysproglig studentereksamen dimitteredes 40 elever: Helle
Andersen, Bent Baisgaard, Karin M. Bundgaard, Helle Christensen,
Vibeke Christensen, Inga Marie Ernst, Margrethe Grønbæk, Pia Hen
sel, Anette Holt, Birgitte Margrethe Jørgensen, Lena Kiilerich, Lena
Susanne Kops, Jette Kronborg, Helle Kruse Nielsen, Pernille Friis
Nielsen, Ann Lund Pedersen, Berit Tordrup, Bente Balling-Olesen,
Pia Møller Christensen, Erik Gyde Jensen, Susanne A. Jensen, Su
sanne Johnsen, Lis Kristensen, Eva Kveine, Annemette Larsen, Helle
Bak Nielsen, Lene Tødsø Nielsen, Lone F. Nielsen, Bente Pedersen,
Helle Winnie Pedersen, Klaus Juul Pedersen, Anette Simonsen, Jan
Stausgaard, Marianne Tellefsen, Birgit Christensen, Kirsten Rønholt
Christensen, Eva Dam, Niels Fink-Jensen, Britta Pedersen, Hanne
Rikke Pedersen.
Med samfunds-sproglig studentereksamen dimitteredes 26 elever:
Poul Abildgaard Jensen, Vivi Roer Kristensen, Annie Marian Ovesen,
Claus René Pedersen, Hanne Spliid, Peter Sørensen, Jette Grue Jen
sen, Gitte E. Jeppesen, Anne Lykke Nielsen, Henrik Beck Nielsen,
Sanne Rasmussen, Bente Villumsen, Torben Vilmar, Anne Bang,
Jakob Magid, Lisbeth Skjøttgaard Nielsen, Anne Dorthe Bülow Nis
sen, Inge Møller Pedersen, Ane Bach Rasmussen, Mette Rigö-Petersen, Michael Riis, Annette Schmith, Birgitte Søltoft, Ulrik Verner,
Susanne Vester, Anne Merethe Viereck.
Med musik-sproglig studentereksamen dimitteredes 15 elever:
Mette Bjerregaard, Michael B. Bundgaard, Peter M. Christiansen,
Mette Madsen, Poul Bjarke Skou, Birgitte Trier Jensen, Susanne E.
Johansen, Anne Grete Nielsen, Lis Hjortshøj Bach, Sanne Noe Kri
stensen, Anne Mette Mervig, Inger Margrethe Buus Nielsen, Anne
Karin Radisch, Lise Kofoed Rasmussen, Birgitte Thomsen.
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Med matematisk-fysisk studentereksamen dimitteredes 42 elever:
Tommy Knøss Andersen, Jens Christiansen, Lars Hassing, Susanne
Jacobsen, Søren Guldbæk Karlsen, Helle Nedergaard, Jørgen Niel
sen, Jess Svendsen, Jørn Smed Andersen, Lars Andersen, Lis Mier
sen Bach, Helle Christensen, Anette Ørts Hansen, Henrik Rossen
Hansen, Bjarne Holst, Ulla Loft Jacobsen, Birgit Jørgensen, Lilli Has
selgren Larsen, Kurt Lehmann Pedersen, Jørn Raaberg, Tommy
Schøn, Torben Nick Sørensen, Nina Andreasen, Martin Dahl, Helle
Brønden Kristensen, Hanne Mortensen, Michael V. Mortensen, Glenn
Knøsgaard Pedersen, Mads PH, Elisabeth Krautwald Rasmussen,
Klaus Bøgeholt-Laursen, Jette Christensen, Jens Erik Gundersen,
Jens Hvidberg, Birgitte Rösenbeck Jensen, Niels Anker Johnsen,
Inger Lunen, Søren Løkkegaard, Anne-Dorte Manstrup, Birgitte Mik
kelsen, Kate Møller Nielsen, Dorthe Sørensen.

Med matematisk-naturfaglig studentereksamen dimitteredes 20
elever: Maj-Britt Christensen, Anita Gregersen, Inge Kate Hansen,
Finn Hejlesen Jakobsen, Bodil Østergård Jensen, Per Lolholm Jen
sen, Finn Louis Larsen, Lisbeth Hedegård Nielsen, Anne-Mette
Svendsen, Jens Andresen, Lars Iversen, Bruno Guldhammer Ras
mussen, Steen Bruun Andersen, Gitte Kvist Christensen, Pauli Bjerrum Christensen, Lise Kierkemann Hansen, Jonna Hede Jakobsen,
Lau Meng, Nina Irene Rasmussen, Lars Rathke.
Med matematisk-samfundsfaglig studentereksamen dimitteredes
18 elever: Niels Kåre Christensen, Steffen Hjerrild Hansen, Peter
Kjærgaard Nielsen, Claus-Gordon Pedersen, Aksel Poulstrup, Bo
Biering, Inge Broberg Nielsen, Dorthe Frese Olsen, Michael Schnoor,
Preben Ammitzbøll, Ulla Bruhns, Thomas Fog, Mai-Britt Iversen, Kim
Jensen, Mette Kristoffersen, Flemming Pedersen, Lars Kjems Peter
sen, Eva Juul Jensen.
Med musik-matematisk studentereksamen dimitteredes 8 elever:
Nicolai Schmit, Lennart Rask Vendelbjerg, Eva Carstensen, Kim Holm
Christensen, Inger Karlsmose, Finn Berg Nielsen, Kim AndersenBach, Flemming Både Jensen.
Med højere forberedelseseksamen dimitteredes 55 elever: Ann
Hass Andersen, Anne-Marie F. Andersen, Hanne Frederiksen, Harry
Rysgaard Frøkjær, Bolette Rottbøll Hansen, Mariann Jakobsen, Helle
Bang Jensen, Mari-Ann Jensen, Lone Lauritsen, Henriette Mathia
sen, Per Bødker Mortensen, Finn Pedersen, Flemming Schou Peder
sen, Lene Nyholm Pedersen, Susanne Buch Petersen, Hanne Schlel18

lerup, Jørgen Smidstrup, Bodil Haslund Thomsen, Inge Annette Tøttrup, Dorthe Vangsgaard, Hanne Christensen, Helle Bach Hansen,
Hanne Hermansen, Klaus Rosenkilde Jensen, Kirsten Kanstrup, Finn
Karlsen, Bitten Heising Larsen, Nauja Lynge Laursen, Anni Wulff Niel
sen, Lisbeth Grønvald Nielsen, Lone Nielsen, Steen Kofod Nielsen,
Jette Mie Poulsen, Pia Remmer, Cort Ebbe Skov, Lotte Huus Søren
sen, Eva S. Zimmer, Tenna Worbech Christensen, Randi Hammer,
Birthe Jensen, Finn Thielmann Jensen, Jette Jensen, Lone Vestergaard Jensen, Ninna Nørgaard Jensen, Susanne Jensen, Dorthe
Jespersgaard, Conny Hedegaard Kristensen, Poul Kristensen,
Helene Kromann, Ann Dorte Munkholm, Hanne Nielsen, Jørn Olsen,
Hanne Simonsen, Annette Thorsøe, Karin Vestergaard.
På gymnasialt suppleringskursus (GSK) har 13 elever bestået ek
samen i enkelte fag eller hele kursus: John Bjerregaard-Pedersen,
Anna Karoline Bæk, Margith Else Guldbæk, Peter Hermansen, An
ders Abildgaard Jensen, Gert Røge Jensen, Ingrid Bisgård Jensen,
Susanne Karlsen, Michael Næsby, Anette Odgaard, Hans Andresen
Schmidt, Torben Uhrenholt, Dorte Aagaard.
Student Bruno Guldhammer Rasmussen døde kort tid efter dimis
sionen.
Skolen vil huske ham som en stilfærdig, tiltalende og meget dygtig
ung mand. Vi udtrykker vor dybeste medfølelse med hans familie.
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Elever og
kursister

Bogstaverne efter elevens navn giver oplysninger vedrørende den
gren, eleven har valgt, idet følgende forkortelser er anvendt:
N = nysproglig og naturfaglig gren på henholdsvis den sproglige og
den matematiske linie i 2. og 3.g.
M = musiksproglig gren med engelsk eller tysk på den sproglige
linie i 2. og 3.g og på matematisk linie med musikspeciale ifølge
forsøgsordning i 2. og 3.g.
F = matematisk-fysisk gren i 2. og 3,g.
S = samfundsfaglig gren på sproglig og matematisk linie i 2. og 3.g.
Om klassebetegnelserne se i øvrigt indledningen til afsnittet »Med
arbejdere«.
3a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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Dorthe Bach, S
Tine Biering, N
Anne Brandborg, S
Dorthe Brix, S
Anne Brøgger, N
Birthe Marie Frandsen, N
Helle Kjærager Kanstrup, N
Merethe Mortensen, S
Anette Mortensen, S
Hanne Marie Myrhøj, S
Dorthe Buschmann Nielsen, S
Evy Lyhn Nielsen, S
Lotte Nielsen, S
Inger Grethe Ogstrup, S
Anne Dorte Ohrt, M
Hanne Pedersen, N
Inge Marie Pedersen, N
Lisa Kjems Petersen, N
Mette Dam Poulsen, S
Lone Skovgaard-Petersen, M
Anne-Grete Stoffersen, S
Jane Kirstine Vandborg, N
Nina Hassing Viese, N

3b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Flemming Albrektsen, M
Helle Andersen, N
Marianne Glavind Bo, S
Susanne Agger Christensen, M
Anette Sejr Christoffersen, N
Solveig Bjerre Hanghøj, M
Vibeke Hansen, N
Christian Kordt Højbjerg, S
Kim Jakobsen, S
Susanne Jakobsen, N
Henrik Jensen, S
Helle Rygaard Jepsen, S
Henrik Kaagaard, S
Lene Krogh, S
Anne-Marie Larsen, N
Helle Borris Mikkelsen, S
Peter Morell, S
Anette Bengaard Nielsen, M
Anni Nielsen, S
Lis Rønnest Nielsen, S
Mette Pehn, M
Jette Merete Rasmussen, M
Per Højvang Rasmussen, S
Marianne Ravn, M
Dorte Rohde, S
Anne-Marie Borup Vedel, M

3c
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Laila Andersen, S
Sonja Andersen, S
Henrik Kusk Christiansen, N
Søren Jensen, S
Mikael M. Johansen, S
Karsten Johansson, M
Ann Johnstad-Møller, S
Hanne Kirch, N
Susanne Kjeldsen, S
Peter Knudsen, S
Marianne Koch, Mou, N
Bjarne Kyneb, S
Birgit Larsen, S
Helle Larsen, N
Rita Grünewald Madsen, S
Susanne Mikkelsen, N
Annette Kam Nielsen, N
Hanne Egede Nielsen, S
Lene Klosterskov Nørgaard, S
Annette Olsen, S
Ghita Olsen, M
Gitte Petersen, N
Grete Simonsen, S
Jørgen Grønning Simonsen, S
Vini Sørensen, S
Mette Thorsdal, S

3x
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Per Krogh Andersen, F
Peter M. Behrend, F
Hanne Elkjær, M
Lone Hein, S
Tine M. Hermann, S
Max Holm, S
Morten Lundby Jensen, S
Brian L. Jeppesen, F
Peter Jørgensen, S
Susanne Sølvhøj Knudsen, N
Helle Kriegbaum, N
Bente Højmose Kristensen, F
Lene Susanne Kristensen, S
Lone Kristensen, S
Marianne Lundbo, N
Bo Asbjørn Muldbak, N
Ture Nesgaard, F
Poul Vineke Pedersen, S
Mikael K. Rasmussen, S
Jesper Svensson, M

3y
1. Birte Wøldike Gade, F
2. Bent Erling Guldbæk, S
3. Dorte Sondergaard Hansen, N

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Niels Henrik Thorn Iversen, N
Claus Jørn Jespersen, N
Peter Lass Johansen, F
Lone Guldbæk Karlsen, F
Jan Knudsen, S
Michael Larsen, F
Ole Vilhelm Larsen, N
Michel Mignon, F
Jan Giehm Mikkelsen, S
Marian Højgård Nielsen, S
Bent Holm F. Pedersen, S
Tom Petersen, F
Mogens Ravn, F
Steffen Thiel, N
Jens Vahlstedt Veiling, F
Per Anders Wulff, N
Jens Würtz, N

3z
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Peter Bach Andersen, F
Jens Baj Bech, S
Henning B. Christensen, F
Jørgen Boe Christensen, F
Thomas Als Egebo, F
Claus Jul Eriksen, S
Michael Gottlieb, F
Anders Christian Haahr, F
Jette Hansen, N
Marianne Hansen, F
Jesper Hau, F
Tinna Højbjerre, N
Arne Jakobsen, F
Kathe Bernat Jensen, N
Lene Faber Jensen, F
Steen Solvang Jensen, F
Anne Yde Knudsen, F
Thomas Konradsen, F
Helle Winther Larsen, F
Claus Nielsen,
Flemming Vestergård Nielsen, N
Lita Kofod Nielsen, F
Lone Spliid, S
Suzanne Thomsen, S
Christian Vardinghus-Nielsen, F
Helle Holm Viborg, S

3u
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

John Smed Andersen, F
Lars Andersen, F
Sanne Birk Andersen, N
Else-Marie Christensen, S
Lene Duus, S
Peter Bak Frigaard, F
Per Juel Hansen, N
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Jenna Salling Ibsen, N
Marian Strandbæk Knudsen, N
John Kragelund, F
Solveig Kroer, N
Anne-Mette Larsen, N
Jan Mathiasen, S
Per Klaus Nielsen, F
Claus Erik Pedersen, S
Karsten Pedersen, F
Kirsten Margrethe Pedersen, F
Palle Libak Pedersen, N
Lars Poulsen, F
Klaus Udengaard Rasmussen, S
Jesper Skov, N
Helle Sørensen, F
René Nyborg Sørensen, F

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Ane Bjerregaard, S
Johnny Gede Christensen, S
Peter Bruhn Christensen, S
Annette Eriksen, S
Dorthe Møller Jensen, M
Susanne Jensen, S
Uffe Balser Jensen. S
Joan Jeppesen, N
Kirsten Birgitte Juul, N
Pia Helene Kofoed, S
Marianne Bang Larsen, S
Helle Laursen, N
Susanne R. Lindegaard, N
Karen Mikkelsen, N
Anette Søby Nielsen, S
Frank M. Nygaard Nielsen, S
Berit Otte, N
Ida Pedersen, N
Susanne Pedersen, S
Jette Petersen. S
Anders Rousing, S
Helle Skjødt, M
Bente Sørensen, S
Helle Bruun Thomsen, N
Ole Wulff, S

2c

Helle Jürgensen, N
René Köpfli, S
Helle Højmose Kristensen. S
Pia Mathiasen. N
Pia Ester Nielsen, N
Susanne Nørrevang, N
Vita Olesen, S
Jan Prosch-Jensen, S
Susanne Raunholt, N
Berit Nøhr Roved, S
Carl Otto H. Svendsen, S
Inge Svendsen, S
Peter Søltoft, S
Hanne Nøhr Sørensen, N
Helle Elisabeth Sørensen, S
Hanne Kathrine Ostergaard, M
Lone Ostergaard, S

2a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Torben B. Abildgaard, N
Susanne Margrethe Andersen, S
Torben Henrik Andersen, N
Henrik Ruben Bendixen, S
Helle Nygaard Christensen, N
Jonna Kathrine Christensen, S
Henrik Christiansen, N
Birgitta Maria Gartner, N
Lone Højland, S
Lone Grimm Jensen, N
Henriette Just, N
Helle Jørgensen, S
Lene Wadskær Knudsen, N
Anne-Mette Myrhøj, S
Anette Nielsen, M
Helle Tvorup Nielsen, N
Mette B. Holm Nielsen, N
Anne Bente Pedersen, S
Eva Pedersen, N
Mona Pedersen. N
Hanne Brusgaard Petersen, S
Steen Rasmussen, N
Jette H. Villadsen, S

2x

2b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Lars Henrik Aagaard, S
Søren Juel Astrup, S
Mette Bødker, S
Hanna-Birgit Christensen, S
Ulla Holm Christiansen, S
Grete Elisabeth Gilkær, N
Jytte Haaning, N
Kirsten Bak Jakobsen. M
Susanne Jensen, N

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Peter Broe, N
Per Krogh Christensen. F
Kurt Fleckner, N
Michael Holtegaard, N
Henrik Loft Jacobsen, F
Lene Jensen, N
Helle Juul, N
Michael Kinch, F
Jens Kvist, S
Stinne Kvisr, F

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Marianne Nørgaard Larsen, F
Claus Bo Maltesen, F
Karsten Kjær Nielsen, F
Vivi Ostergaard Nielsen, F
Anne Wulff Petersen, F
Michael Poulsen, N
Lars Stenberg Schmidt, F
Jens Kristian Sondergaard, F
Dina Bente Sørensen, F
Hanne Enggaard Thuesen, N

2y
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Carsten Bo S. Andersen, N
Jesper Andersen, F
Charlotte Buch, M
Jørn Christiansen, N
Michael Decker, F
John Brinkman Hansen, N
Waldemar Christian Hjorth, N
Jens Harder Højbjerg, F
Esben Vognsen Jensen, F
Ancher Gulløv Larsen, F
Palle Skyum Lauridsen, F
Henrik Miller, F
Kirsten Dyrman Nielsen, F
Lene Bjørk Nielsen, N
Nanna Bjørg Nielsen, N
Torben Nielsen, F
Jan Lyngdal Pedersen, F
John Rasmussen, F
Birthe Toft, N

2z
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Jens Juel Astrup, N
Bent Anders Bak, N
Hanne Eskildsen, N
Frank Lundsgaard Gundersen, M
Inger Marie Hassing, F
Joan Aarenstrup Jensen, F
Lars H. Thorup Jensen, N
Ole Frank Jensen, S
Palle Johansen, S
Githa Anetta Larsen, N
John Dahl Larsen, N
Vibeke Friis Madsen, F
Søren Ostergaard Nielsen, F
Per Ehrenreich Nygaard, F
Lars Otte, N
Janne Estrup Pedersen, F
Kirsten Søe Pedersen, N
Susanne Lynge Pedersen, N
Marianne Rix, N
Jef Niedermann Sølvsteen, S
Lars Kjelder Sørensen, F
Mikael Tranholm, N

2u
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Mette Andersen-Mølgaard, N
Susanne Bjerring, F
Peter Christensen, F
Jørgen Hammer, F
Britta Hermansen, F
Ivan Højer Holdensgaard, F
Janni Jensen, S
Tina Voldby Jensen, S
Margit Jespersen, S
Jesper Kaagaard, F
Henrik Karm, F
Jesper Kjærsgaard, F
Helene Klingberg, S
Henrik Madsen, F
Bent Nielsen, F
Henrik Nielsen, F
Thomas Bengaard Nielsen, S
Jens Bülow Nissen, F
Søren Bülow Nissen, F
Jan Poulsen, S
Marianne Gautier Schmit, M
Mette Skinnebach Vadstrup, N

2v
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Per Mølgaard Andersen, F
Henrik Bjørn, S
Gitte Brinkmann, N
Anni Marie Christensen, N
Pia Langballe Eriksen, N
Birgitte Haahr, S
Karen Birgitte Hvid, F
Helle Vibeke Jensen, N
Hans Jæger, F
Ole Møller Krigslund, N
Frank Larsen, F
Per Mosgaard Larsen, F
Erik Nørgaard Mønster, S
Minna Fanny Nielsen, N
Kim Otte, S
Bente Pedersen, N
Michael Kjølby Pedersen, F
Lill Meyer Petersen, S
Jesper H. Steffensen, N
Bruno Thomsen, N
Arvid Thorndahl, N
Thorben V. Veiling, F
Henrik Ostergaard, F

1a
1.
2.
3.
4.

Lotte Munk Aarup
Lise-Lotte Chor
Marianne Christiansen
Helle Christoffersen
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kim Hoffmann
Inger Holm-Kristensen
Anne Jensen
Swen Christian Kanstrup
Anette Knudsen
Lis Kramer
Hanne Kristensen
Birgitte Laumark-Møller
Jette Anna Nielsen
Helle Vagner Nielsen
Vita Nielsen
Lars H. Borregaard Pedersen
Karin Rasmussen
Dorte Schroder
Tina Beth Sondergaard
Lisbeth Ostergaard

1b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Tina Dalsgaard
Henrik Fog
Birgitte Hildebrand
Anne Mette Solvang Jensen
Gitte Ahlmann Jensen
Helle Falk Jonassen
Rigmor Sams Jorgensen
Susanne Jorgensen
Ulrik Badstue Jorgensen
Susanne Merete Kristensen
Ellen Lykke
Birgitte Nielsen
Charlotte Remmer Nielsen
Helle Krogh Nielsen
Per Nielsen
Marianne Nuppenau
Susan Pedersen
Helle Hyttel Petersen
Lene Rasmussen
Dorte Troldb. Sandegaard
Hanne Kirstine Simonsen
Dorte Sorensen
Ina Norrnann Sorensen
Mette Vanggaard

1c
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Hanne Jonassen
Hanne Jorgensen
Merete Nedergaard
Ann Meldgaard Nielsen
Charlotte O. Nielsen
Lene Nielsen
Cathrine Nørgaard
Eva Olesen
Kate Olesen
Kate Taftenberg Schmidt
Helene Vittrup Sorensen
Mikael Ustrup
Helle Birgitte Vilhelmsen
Hanna Elsemarie Westergaard

1x
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Lotte Abildgaard
Annette Albrektsen
Ole Bach Andersen
Torben Andersen
Vibeke Drevsen Bach
Bo Christensen
Jan Michael Daucke
Lone Frigaard
Jens Laursen Hjorth
Anne Jakobsen
Niels Jorgen Jakobsen
Helle Abildgaard Jensen
Henrik Friis Jespersen
Anne Johansen
Lars Johansen
Rune Klems
Peter Janea Kristensen
Ole Hvass Madsen
Ane Kirstine Mathiasen
Lars Micheelsen
Mette Ostergaard Nielsen
Peter Grønlund Nielsen
Rasmus Stig Nielsen
Marianne Ravn
Thomas Rold
Knud Moesgàrd Sorensen

iy
Kirsten Andersen
Flemming Bach
Marianne Bak
Anni Christensen
Susanne Dalsgaard
Anders Fokdal
Eva Aarup Hansen
Henriette Jacobsen
Lene Jensen
Mette Lund Jensen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Klaus Algreen Andersen
Morten Papendick Andersen
Connie Bartholomæussen
Henrik Ulf Christensen
Jan Thage Christensen
Anders Dahl
Henrik Dahl
Søren Gade
Anette Evelyn Gregersen
Peter Juul Hansen

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Janne Sæther Jensen
Keld Asbjørn RyJensen
Majbritt Jensen
Per Brønden Kristensen
Preben Kyneb
Ole Lundis
Inger Madsen
Søren Malling
Troels Eske Nielsen
Carsten Pedersen
Kirsten Mølkær Pedersen
Steen Thomasberg Pedersen
Tinna Anette Pedersen
Anne Lise Poulsen
Karen Rasmussen
Bodil Villumsen

Peter Karm
Anne Sofie Landbo
Diana Larsen
John Mosgaard Larsen
Pablo Henrik Llambias
Janus Lyngby
Claus Linde Nielsen
Finn Thorup Nielsen
Kaj Springborg Nyborg
Anette Pedersen
Jens Nyholm Pedersen
Hanne Rasmussen
Morten Milling Rasmussen
Peter Søby-Nielsen
Jan Sørensen
Richard Villadsen

2p

1z
1. Kristian Moller Andersen
2. Stig Per Andersen
3. Brian Andersson
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Helle Bradsted
Morten Brix
Hanne-Dorthe Emborg
Mona Merete Frederiksen
Knud Thorbjørn Hansen
Dorthe Hejlskov
Lars K. Hestehave
Søren Lovmand Hvid
Thomas Kordt Højbjerg
Karsten Kroer
Finn Krogh Madsen
Peter Nørrevang
Leif Rask Pedersen
Morten Højberg Pedersen
Helle Poulsen
Fadia Blicher Rasmussen

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Charlotte Ravn
Carsten Ringgaard
Henrik Schnoor
Jørgen Stamhus
Henrik Thomsen
Lene Toft

1u
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Pia Bertelsen
Karen Bonderup
Helle Christoffersen
Andreas Exner
Lars Folkersen
Per Handberg
Morten Ellekær Hansen
Jan Holt Jacobsen
Karsten Jensen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Anne-Birgitte Bach
Dorthe May-Britt Egede
Susanne Grud Fisker
Henrik Gade
Lene Lund Hansen
Kirsten Jæger Hestehave
Gitte Iversen
Helle Lillienskjold Jensen
Susanne Anita Jensen
Helle Lykke Jørgensen
Edith Klitgaard
Ib Kristensen
Per Kristiansen
Allan Krogh
Per Krüger
Ellen Martine Nielsen
Helle Karen Nielsen
Lars Jenserak Olsen
Ellen Vinther Sørensen
Niels Chr. Vestergård

2q
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Karin Ahle
Palle Pors Andersen
Henrik Brandt-Pedersen
Dorthe Carlsen
Erling Kriegbaum Christensen
Susanne Christensen
Inge Merete Gjerrild
Kirsten Hansen
Gerda Trøigaard Jensen
Kurt Stokholm Jensen
Per Emil Knudsen
Diana Lund
Karin Pil Nielsen
Mads Michael Nielsen
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Steen Rytter Nielsen
Karen Lisbeth Ogstrup
Mai Nautrup Olsen
Inge-Lise Pedersen
Jane Skjødt Pedersen
Lisbeth Larsen Pedersen
Marianne Guldbæk Pedersen
Lene Kofoed Rasmussen
Mette Sørensen

2r
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Anders Bylund Andersen
Dorte Ingrid Balsgaard
Dorte Christensen
Hanne Christensen
Kirsten Sanne Christensen
Lone Glerup
Gitte Ketty Hansen
Lone Vestergaard Hansen
Lone Jensen
Henrik Sander Jessen
Hanne Grete Larsen
Klaus Lundegaard
Vivi Madsen
Henrik Mielche
Marianne B. Mortensen
Jørgen Erik B. Nielsen
Tove Nielsen
Lone Petersen
Dorte Reinewald
Ebbe Bjarne Steffensen
Lene Thomsen
Åse Thomsen
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Ulla Søgaard Pedersen
Hans-Henrik Poulsen
Claus Gram Schjoldager
Michael Surlemont Schmidt
Helle Simonsen
Hanne Vemmelund
Niels-Oluf Wittrup

1q
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Lisbeth Kjær Bach
Lise Høholt Christensen
Niels Christensen
Tina Christensen
Suzanne Frandsen
Dorthe Lund Jacobsen
Anders Blach Jensen
Birte Johansen
Irma Anni B. Kjeldsen
Ann Dorte Knudsen
Helle Johansen Kristensen
John Muldbjerg Kristensen
Toke Kragh Larsen
Tonny Kaalby Madsen
Vibeke Odgaard Mortensen
Lise Nygaard
Gitte Katherine Ormstrup
Helle Pedersen
Karin Winther Rasmussen
Flemming Bruun Sørensen
Hanne Møller Sørensen
Anne Mette Juulsgaard Thomsen
Vinni Thomsen
Jonna Irene Tøttrup

1r

lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Hanne Kathrine Axelsen
Birgitte Berry
Claus Mauritsen Bundgaard
Laila Elgård Christensen
Marianne Dolleris
Jette Duus
Kirsten Lykke Ewald
Lars Fogtmann
Lone Bech Henrichsen
Claus Hermansen
Gitte Mai-Britt Jensen
Jonna Jensen
Helle Kinnberg
Lone Klausen
Helle Kristensen
Jane Larsen
Helle Mortensen
Annemette Nielsen
Vibeke Friis Nielsen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Hans Henrik Krogh Andersen
Susanne Juul Andersen
Lis Krogh Christensen
Henrik Hansen
Helle Margrethe Jensen
Karin Vendelbo Jensen
Mette Friis Jeppesen
Per Søndergård Jeppesen
Anne Nyborg Johansen
Helle Schou Jørgensen
Lars Sølling Jørgensen
Kirsten Agger Nielsen
Tina Olsen
Gitte Hedemann Pedersen
Steen Gregers Pedersen
Ole Krautwald Rasmussen
Connie Dorthe Simonsen
Gitte Mørch Sørensen
Inge Faarup Sørensen

20. Ole Ewald Thiesen
21. Armando Velasquez
22. Patricia Øster

GSK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Niels Thomas Andreasen
Christian Baastrup
Anna Birgitte Eriksen
Anni Hasselgren
Elin Norup Jensen
Esper Boel Jensen
Birthe Ditlev Johansen
Susanne Elizabeth Johansen
Bente Bang Klitgaard
Karl Arne Koop
Tommy Kristensen
Krishan Kumar

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Anne Lone Larsen
Ole Larsen
Per Erland Larsen
Lise Mortensen
Palle Otte
Inger Birgitte Schultz
Nina Strange

Selvstuderende
1. Simon Einar Holse
2. Karl Grønning Jensen
3. Marianne Karlsson

Gæsteelever
1. Jennifer Johnson, U.S.A.
2. Julie Imig, U.S.A.
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Medarbej
derne
I nedenstående fortegnelse over skolens lærere angives i parentes
læreres initialer, året for ansættelsen ved skolen samt den klasse, for
hvilken den pågældende er kontaktlærer.
I højre spalte gives oplysning om de fag og klasser/grupper, lære
ren har undervist i.
Det nævnte tal er et årgangstal, og de nævnte bogstavers betyd
ning læses af følgende:
Matematiske klasser betegnes
med X, y, z, u og v.
F: matematisk-fysisk gren
N: naturfaglig gren
M: musik-matematisk forsøgsgren
S: samfundsfaglig gren
Hf-klasser betegnes med p, q og r.
HF-tilvalgshold fra de nævnte klasser med hhv. P, Q og R.
Holdnumre betegnes med I og II.
Gymnasiale Suppleringskursus betegnes GSK.

Sproglige klasser betegnes
med a, b og c.
N: nysproglig gren
M: musiksproglig gren
S: samfundsfaglig gren

Elsebeth Abildgaard (EA)
cand. scient., kvotaansat

biologi: GSK

(1/8-31/12 79)
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Ole Ahlgren (OA)
adjunkt (1977)

fysik: 1 x, 3xyMN, 3xyS, GSK

Steen Albrechtsen (SA)
adjunkt (1979, 2b)

matematik: 1a, 2b, 1p
fysik: 2yzN, 2uvF

Helge Bechmann (Bm)
studielektor (1958, 2r)

religion: 2a, 2b, 2c, 2x, 3u, 2r
historie: 2a, 2b, 2c, 1p

Erik Busse (Bu)
adjunkt (1971,2z)

dansk: 2u, 3x, 3z
historie: 2z, 3b

Jonna Bystrup (By)
timelærer (1967)

idræt: 1 a, 1 b, 1 c, 2a, 2b, 2xu, 3a, 3cy, 1 pql, 1 pqll, 1 r

Hans Jørn Christensen (HC)
adjunkt (1972, 2y)

dansk: 1x, 2c, 2x, 2y, 3u

Annette Fryland (Fr)
adjunkt (1977, 3b)

fransk: 1b, 2b, 3b, 3y
idræt: 2yzv, 3bx, 3zu, 2PQR

Gunnar Hanghøj (Hj)
lektor (1958)

matematik: 2c, 2yzN, 2uvF, 2PQRI

Erik Møldrup Hansen (M)
adjunkt (1977)

engelsk: 2PQR
musik: 1 c, 1 y, 1 u, 2smM, 3xy, 3zu

Helle Spang Hansen (HH)
cand. scient, (fra 1/1 80)

biologi: GSK

Flemming Hansen (FH)
adjunkt (1975)

geografi: 1c, 2cS, 2xF, 2mS, 3xyN, 3x

Kirsten Lykke Hansen (LH)
adjunkt (1976,1u)

dansk: 1 u, 1 r
musik: 1a, 1z, 2c, 1 r, 2PQR

Torben Hansgaard (TH)
adjunkt (1976, 2x)

historie: 1x, 2x, 3c
geografi: 2yuvN, 2uvFmM, 3cS
studievejleder: 1 x, 1 z, 2c, 2v (2. sem.)

Bent Havn (BH)
adjunkt (1977, 3x)

religion: 2y, 2z, 3a, 3c, 3x, 3y, 3z, 2q
historie: 1a, 3a, 3z

Niels Hellerup (Hl)
adjunkt (1968, 1 q)

historie: 1u, 3u, 1q
idræt: 2v, 3x, 3y, 3cu, 1 pq, 1 r, 2PQR

Susanne Hendriksen (SH)
cand. scient, pol. (fra 1/2 80)

samfundsfag: 2buS

Nina S. Holboth (Ho)
mag. art., kvotaansat (1979)

formning: 2a, 2bc, 2xz, 3bc, 3z, 3u

Thorkild Husum (Hu)
adjunkt (1971,2u)

religion: 2u, 2v
historie: 1 b, 1 c, 1 z, 2y, 2u, 2v, 2q, 2r

Merete Høgsbro (MH)
adjunkt (1968)

engelsk: 1c, 2bMS, 3sMcS
russisk: 2ax, 3ax

Johan K. Højbjerg (Hb)
lektor (1962)

biologi: 3a, 3xzF, 3zuN, 1 r, 2PQR

Erik Winther Jakobsen (WJ)
adjunkt (1977,1 r)

geografi: 2aS, 2xzN, 2yzF, 3bS, 3yuS,

Asger Dyrhmann Jensen (DJ)
adjunkt (1978)

samfundsfag: 2axzS, 3cyS
geografi: 1 a, 1 b, 2bS, 3aS

Jutta Abildgaard Jensen (AJ)
lektor (1961,3z)

dansk: 1b, 2b, 2z
fransk: 2a, 3z

Kjeld Jensen (KJ)
adjunkt (1967)

tysk: 1a, 1 q, 1 r
musik: 2x, 3smM, 1 pq

K. Gunnar Jensen (GJ)
lektor (1959, 3c)

fransk: 2z, 2u, 3c
russisk: 1ax

latin: 1b, 1c
oldtidskundskab: 1b, 1c, 1x

Inge Jonsen (Jo)
lektor (1959)

tysk: 1b, 1xy, 2bcN, 2PQR
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Inge Leth Jørgensen (Lt)
adjunkt (1972)

samfundsfag: 2buS (1. sem.), 3bzuS
studievejleder: 1a, 1c, 1u, 2a, 2b, 2u, 2v,

Lene Jørgensen (LJ)
adjunkt (1972,1a)

engelsk: 1a, 1 y, 2cMS, 3sN

Poul E. Jørgensen (J)
lektor (1965)

tysk: 1c, 2aNsMS, 3abNMS
fransk: 1x

Thyge Kjær (TK)
adjunkt (1979)

samfundsfag: 2cvS, 3axS, 1 p, 1q
idræt: 1 by, 1cz, 2ax

Bodil Faurschou Knudsen (FK)
lektor (1966-71,1973, 2a)

dansk: 1z, 2a, 3c
engelsk: 1u

Jørgen Kragh Knudsen (KK)
studielektor (1959-1971,1973)

engelsk: 2abN, 3abS, 2r

Axel Ove Kristensen (AK)
adjunkt (1976,1x)

matematik: 1x, GSK

Flemming Ring Kristensen (RK)
lektor (1968,1 z)

engelsk: 1z, 1 r, 2Q
tysk: 1 p

Ingeborg Larsen (IL)
lektor (1965, 2c)

fransk: 1c, 1z, 2c, 2y

Ivar Lyhne (Ly)
lektor (1970)

kemi: 2z, GSK
fysik: 2yzF, 3xzF

3x, 3y

studievejleder: 1p, 1 q, 1r
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Eigil Marcussen (EM)
adjunkt (1976)

engelsk: 1b, 2cN, 1p (2. sem.), 2q
tysk: 3cNMS

Kamma Martens (KM)
lektor (1958)

biologi. 2yuvN, 3c, 3mS, 1q

Tom Mowinckel (Mo)
adjunkt (1975, 3u)

matematik: 3yuF, 3zuNS
fysik: 1 u, 2xF, 2xuvN

Anders Munk-Nielsen (MN)
lektor (1966, 1 p)

biologi: 2xzN, 3b, 3xyN, 3yuFmM, 1 p

Jørgen Damgaard Nielsen (JD)
adjunkt (1977)

matematik: 1c, 1 u, 3xyNM, 3xyS, 2PQRII

Kaj Nielsen (N)
cand, psyk., kvotaansat (1979)

psykologi: 2PQR

Kirsten Nielsen (KN)
adjunkt (1979,1y)

fransk: 1 y, 1 u, 2v, 3x, 1PQR (2. sem.)
idræt: 1xy, 1zu, 2c, 3bx

Leif John Nielsen (Ni)
adjunkt (1967)

matematik: 2a, 2yzF, 2mSM
fysik: 3yuF

Poul A. Nielsen (PN)
studielektor (1970)

fysik: 1y, 2mSM, 2PQR, 1PQR (2. sem.)

Christian Gade Nissen (GN)
adjunkt (1978, 2q)

dansk: 1 y, 2q, 2r
formning: 2PQR

Karen Margrethe Ottosen (Ot)
adjunkt (1977, 3a)

dansk: 3a, 3y
formning: 2y, 2uv, 3a, 3xy, 1 pql, 1 pqll, 1 r

Lars Persson (LP)
adjunkt (1977)

engelsk: 1 p (1. sem.), 2p, 1PQR (2. sem.
latin: 1a, 2abNM
oldtidskundskab: 2b, 2u, 2v

Mogens Winther Rasmussen (WR) dansk: 2p
adjunkt (1973, 2p)
fransk: 1 a, 3a, 2PQR

studievejleder: 1 b, 1 y, 2x, 2y, 2z, 3z, 3u
Thorkild Rasmussen (TR)
cand. mag., kvotaansat (1979)

musik: 1b, 1x, 2a, 2b, 2yu, 2zv,3abc

Christian Roesdahl (Rs)
adjunkt (1974)

matematik: 1 y, 3xzF
fysik: 1z, 3zuNS

Peter A. Rousing (R)
lektor (1958)

engelsk: 2aMS, 1q
idræt: 1 ax, 1 u, 2by, 2cz, 2u, 3bz

Grete Saxtorff (Sx)
adjunkt (1967,1b)

matematik: 1b, 1z, 2xuvN, 1r

Henrik Seedorf (Se)
lektor (1967)

latin: 2cNM
oldtidskundskab: 1a, 1 y, 1z, 1 u, 2a, 2c, :
historie: 3x

Harald Skovgaard-Petersen (SP)
lektor (1963, 3y)

historie: 1 y, 3y, 1r, 2p
samfundsfag: 1 r, 2PQR

studievejleder: 2p, 2q, 2r
Rita S. Sparle (S)
adjunkt (1975, 1c)

religion: 3b, 2p
dansk: 1c, 3b, 1q

Lilly Staal (St)
adjunkt (1968, 2v)

dansk: 1a, 2v, 1p
fransk: 2x, 3u

Niels Erik Sørensen (NS)
adjunkt (1973)

kemi: 1 x, 1 y, 1 z, 1 u, 2x, 2y, 2u, 2v, 2mS,

Vibeke Volf (VV)
adjunkt (1976)

matematik: 2xF, 1q
datalære: 2ab, 2xu, 2yzv, 2cQR

C. Willum Hansen
rektor (1958)

engelsk: 1x

Undervisere i instrumentalmusik i 2PQR:
Inge-Lise Bjørnvig
Jens Christensen
Per Christensen
Christian Høeg
Carsten Lange
Peter Madsen
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Administration
og inspektion

Rektors stedfortræder:

IvarLyhne

Regnskabsfører:

Gunnar Hanghøj

HF-studievejledere:

IvarLyhne
Harald Skovgaard-Petersen

GY-studievejledere:

Torben Hansgaard
Inge Leth Jørgensen
Mogens Winther Rasmussen
Erik Winther Jakobsen (fra 1/8)

Skemalæggere:

Jørn Kræmmer Nielsen ( 1. sem.)
Christian Roesdahl og
Grete Saxtorff (2. sem.)

Boginspektion:

Flemming Hansen
Christian Roesdahl

Indre inspektion:

Niels Hellerup
Kamma Martens

Bibliotekstilsyn:

Torben Hansgaard

Fysik- og kemisamling:

Ivar Lyhne
Poul A. Nielsen
Niels Erik Sørensen

Biologisamling:

Johan Højbjerg

Lærerrådsformand:

Torben Hansgaard

GL-tillidsmand:

Leif John Nielsen
Erik Winther Jakobsen

Sekretærer:

Herdis Gregersen (1966)
Ellen N. Sørensen (1967)
Elisabeth Skriver (1976)
Gull-Maj Cordes (1979)

Pedel:

Erik Larsen (1958)

Pedelmedhjælper:

Tage Hein Nielsen (1959)

Rengøringspersonalets
tillidsrepræsentant:
Gyda Roos
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Den 1. august 1979 ansattes:
cand. scient. Steen Albrechtsen (matematik, fysik),
cand. mag Thyge Kjær (samfundsfag, idræt)
cand. mag. Kirsten Nielsen (fransk, idræt),
som adjunkter.
Den 1. august 1979 kvotaansattes:
cand. scient. Elsebeth Abildgaard (biologi),
mag. art. Nina S. Hobolth (formning),
cand. psyk. Kaj Nielsen (psykologi),
cand. mag. Thorkild Rasmussen (musik).
Den 1. januar 1980 ansattes som vikar:
cand. scient. Helle Spang Hansen (biologi).
Den 1. februar 1980 ansattes som vikar:
cand. scient, pol. Susanne Hendriksen (samfundsfag).
Den T. januar 1980 blev sekretær, assistent Herdis Gregersen
udnævnt til overassistent.

Ansættelser

Under lektor Peter Housings sygeorlov har Wilfred Hastings B. A.
vikarieret i engelsk. Desuden har kolleger vikarieret i engelsk og
idræt.
Under adjunkt Lene Jørgensens barselsorlov har cand. mag. Ellen
Hald Esmann vikarieret i engelsk.

Vikarer

Direktoratet for gymnasieskolerne og højere forberedelseseksamen
har i årets løb henvist nedennævnte kandidater til at gennemgå kur
sus i undervisningsadfærd ved skolen:
cand. scient, pol. Susanne Hendriksen (samfundsfag),
cand. mag. Anne Elisabeth Jelsøe (fransk, historie),
cand. mag. Anna Jørgensen (engelsk, fransk),
cand. mag. Torben Lassen (dansk),
cand. phil. Hanne K. Pahuus (religion),
cand. mag. Søren Tuxen (tysk, musik),
cand. mag. Nanna Heggelund Christensen (dansk, musik),
cand. mag. Lis Jensen (engelsk, historie),
cand. scient. Søren Stistrup Jensen (matematik, fysik),
cand. mag. Tove Oddershede Rasmussen (fransk, tysk).

Kursus i praktisk
undervisnings
færdighed

I forbindelse med pædagogiske prøver har skolen haft besøg af lek
tor Jørgen Poulsen, lektor Ida Kjeldsen, lektor Tage Ostergaard, lek
tor Peter Rugholm, lektor Asger Sørensen, lektor Knud Hentze, lektor
Torben Emmeluth, lektor Ib Høgsbro, lektor Per Engeil Christensen,
lektor Lars Kloster Andersen og lektor Erik Nielsen.
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Afsked med
medarbejdere

Ved udløbet af undervisningsårene 1977/78 og 1978/79 måtte sko
len tage afsked med to veltjente medarbejdere, først lektor Finn
Thomassen og dernæst lektor Jørn Kræmmer Nielsen, der begge
havde ønsket og fået ansættelse ved andre skoler. Finn Thomassen
vil huskes som en levende og engageret lærer i fransk og dansk. Han
var en tid formand for lokalafdelingen af Alliance Française og havde i
øvrigt et bredt interessefelt: dramatik, miljøspørgsmål, internationalt
arbejde. Kræmmer Nielsens fag var fysik, kemi og matematik, og
derudover ydede han en betydelig indsats som skolens skemalægger
gennem mange àr. VI savner de to kolleger og bringer dem en varm
tak og mange gode ønsker for deres og deres familiers fremtid.
Der rettes ligeledes en varm tak til timelærerne Gunhild Boysen og
Holger Nielsen (fratrådt juli 1979), til de for i år kvotaansatte adjunk
ter Nina Hobolth og Thorkild Rasmussen samt til vikarerne Elsebeth
Abildgaard, Helle Spang Hansen, Susanne Hendriksen, Ellen Esmann
og Wilfred Hastings.

Dødsfald

Vi udtrykker vor medfølelse med familien til vor tidligere formnings
lærer, maleren og grafikeren, lektor Carlo Wognsen, der afgik ved
døden den 30. november 1979. Skolens afsked med Carlo Wognsen
er omtalt i forrige årsskrift.
Også overfor familien efter vor mangeårige medarbejder, lektor i
dansk og kristendomskundskab Thomas Jørgensen, der døde den
28. maj 1979 som rektor for Hasseris Gymnasium, denne skoles før
ste, ønsker vi at udtrykke vor medfølelse.
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Fra undervis
ningsåret
Afslutningen 1979 fandt sted fredag den 22. juni og var som sædvan
lig indrammet af sang og musik. Dimissionstalen var erstattet af en
dialog mellem student Bjarke Skou og CWH og havde som hoved
tema gymnasieskolens - efter nogles mening - noget ensidige træ
ning af færdigheder sammenholdt med behovet for opdyrkelse af det
kreative og musiske element i mennesket.
I efteråret holdtes orienterende møder for de nye klassers elever og
forældre. I januar-februar arrangeredes de årlige samtalemøder for
elever, forældre og lærere, og i marts holdtes grenvalgsmøde for 1.g
eleverne med forældre. I forbindelse med optagelsen af nye elever i
1.g og 1.HF indbød skolen interesserede til et offentligt orienterings
møde efter jul, ligesom møder og anden orientering for folkeskolens
elever og lærere har været arrangeret dels her på skolen, dels på de
omliggende folkeskoler.

Møder og andre
sammenkomster

Lærerrådet har fra august 1979 til udgangen af april afholdt 16 mø
der.
Med årsskiftet trådte en ny bekendtgørelse for lærerrådet i kraft, og
herefter er alle lærere, også deltidsansatte, medlemmer af lærerrådet.
I spørgsmål vedrørende time- og fagfordelingsplaner samt stillings
opslag m.v. kan dog fortsat kun fastansatte lærere deltage. I bekendt
gørelsens § 10 er rådets kompetence fastsat, hvorefter det træffer
afgørelse eller afgiver indstilling om bl.a. forsøgsundervisning, an
skaffelse af undervisningsmidler og større inventargenstande,
om den ugentlige årbejdsplan samt om årsprøvernes omfang. I
spørgsmålet om antallet af klasser og grenhold, time- og fagforde
lingsplaner, stillingsopslag og -besættelser (fagkombinationer), byg
gesager og ekskursioner har lærerrådet høringsret. Det er fortsat ind
trykket, at denne høringsret indgår med betydelig vægt, når beslut
ninger skal træffes, løvrigt fastslår den nye bekendtgørelse, at enhver
sag, der angår skolen, kan behandles i lærerrådet.
Af emner, der har været genstand for en mere dybtgående behand
ling, skal her fremhæves problemerne omkring anskaffelse af under
visningsmateriale i vid forstand i en tid, hvor prisstigninger og bespa
relser mærkes i den enkelte lærers dagligdag. Resultatet blev, at der
fra 1. januar 1980 nedsattes et økonomiudvalg, der skulle forestå ind
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køb af lærebøger, biblioteksbøger, apparatur til samlinger, AV-midler
m.m. Som følge heraf ophævedes læremiddel- og biblioteksudvalge
ne med udgangen af 1979. Også ansøgningen til direktoratet om en
særbevilling for 1980 er vedtaget i lærerrådet efter forudgående be
handling i økonomiudvalget.
I efteråret resulterede en henvendelse fra 3b angående elevernes
påståede alt for store arbejdsbyrde i en debat om emnet, der viste sig
at indeholde mange aspekter. Som et resultat heraf besluttede nogle
2.g klasser sammen med deres lærere i samfundsfag at udarbejde en
større undersøgelse, hvis resultat endnu ikke er offentliggjort. Lige
ledes har debatten ført til tanker om i det kommende skoleår at ud
arbejde en egentlig semesterplan for aflevering af større skriftlige
opgaver. I forbindelse med denne debat fremkom ¡øvrigt henvendel
ser fra et par HF-klasser med forslag om øget anvendelse af dobbelt
timer i løbet af skoledagen.
Den sikkert blandt gymnasieeleverne vigtigste begivenhed blev vel
lærerrådets beslutning om at afskaffe den såkaldte marts-karakter.
Dette betyder, at der fremover vil blive givet en egentlig standpunkts
bedømmelse 2 gange om året, hvoraf den sidste skal fremkomme ved
skoleårets slutning. Af væsentlige begrundelser for denne beslutning
bør her fremhæves dels den megen tid, der faktisk går med denne
formelle karaktergivning, dels, og ikke mindst, at denne form for
karaktergivning efter en del læreres opfattelse understøttede den
»karakterfiksering«, der sker hos mange elever, altså den situation,
hvor tallet - eller måske snarere gennemsnittet - bliver vigtigere for
eleven end, hvorfor han/hun fik netop dette tal! I lyset af de alvorlige
tider, mange af skolens elever har foran sig uddannelses- og beskæf
tigelsesmæssigt, bør det måske i denne forbindelse understreges, at
det evalueringscirkulære, som har ligget til grund for lærerrådets
ovennævnte beslutning, også taler om en »løbende evaluering«, hvil
ket på almindeligt dansk betyder, at en elev altid vil kunne henvende
sig hos en faglærer og dér få at vide, hvordan landet ligger.
Endelig har lærerrådet beskæftiget sig med problemerne omkring
årsprøvernes omfang og vedtaget en fremgangsmåde, der skal til
stræbe en mere ligelig fordeling af arbejdsbyrden.
På foranledning af en forespørgsel fra Nordjyllands amt vedtog læ
rerrådet i efteråret, at skolens gymnasieafdeling fremover kun bør
være de 7 spor, der allerede er. En eventuel forøgelse af dette antal vil
medføre helt uoverskuelige problemer for skolegangens afvikling. En
henvendelse fra nogle udenlandske elever, der havde ønsket at følge
undervisningen på skolen, uden at der på forhånd var truffet aftaler
med deres udvekslingsorganisation herom, afstedkom en debat om
spørgsmålet med henblik på at undgå gentagelser.
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Af andre større emner kan nævnes »emneugen«, som lærerrådet
ikke længere ønsker at støtte i sin traditionelle form, hvorefter 2.g
klasserne i en uge beskæftigede sig med emner, der var løsrevet fra
den almindelige undervisning. Trods flere forsøg er det ikke lykkedes
at finde noget alternativ til den nu afskaffede emneuge. Endelig har
muligheden for en vinterferie I skoleåret 1980/81 været drøftet, men
på grund af et uheldigt sammenfald af dage og datoer er det i skriven
de stund endnu ikke lykkedes at finde en mulig løsning.
Mange andre ting kunne være nævnt i denne korte oversigt. Glem
mes må det imidlertik ikke, at meget arbejde udføres af de mange
udvalg, der er nedsat af lærerrådet. Læs derfor artiklerne herom!
Formand: TH. - Næstformand: KJ. - Sekretær: JD.
TH.
Lærerforsamlingen har i indeværende undervisningsår afholdt 6
møder, hvor gymnasieelevernes faglige standpunkter og muligheder
for fortsættelse i næste klasse drøftes i henhold til de gældende be
stemmelser. Karakter- og vidnesbyrdblade udstedes til gymnasie
eleverne efter lærerrådets afgørelse i december måned, samt for 1.
og 2. gymnasieklasses vedkommende efter årsprøven. Se i øvrigt
afsnittet »Evaluering« side 14.

Lærer
forsamlingen

Udvalget har afholdt 9 ordinære møder, normalt den første onsdag i
hver måned. Flere møder har måttet forlænges med fortsættelse den
eller de følgende dage. Mødetidspunktet agtes taget op til drøftelse i
forbindelse med revisionen af udvalgets forretningsorden.
Af de behandlede sager kan nævnes: Indstillinger fra stående ud
valg som foredrags-, studiekreds-, fest-, opslagstavle- og vinterferie
udvalgene. Endvidere er drøftet problemer omkring kommunikation og
elevrepræsentation, introduktionsdage, ordensmæssige forhold,
morgensamling, Tiårsfond etc.
I tiden indtil elevårsmødet i marts repræsenteredes eleverne af
Marianne Bundgaard Mortensen, Lone Petersen, Lone Spliid og
Dorthe Bach. Fra marts af Birte Johansen, Gitte Ormstrup, Marianne
Ravn og Rune Klems.
Valgt af lærerrådet er J, Ly, og WR med MN og BH som første og AJ
og KJ som anden suppleanter. TH deltager som lærerrådsformand og
CWH som rektor (formand).

Fællesudvalget
(tidl. Samarbejds
udvalget)

Mandag den 3. marts 1980 afholdtes ordinært skolenævnsmøde på
lærerværelset med deltagelse af alle medlemmer: Birthe Juul, Rich.
Decker, Kåre Schmit og C. J. Frigaard samt AJ, KK og CWH. Man var
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enige om at udskyde det såkaldt store forældremøde (fællesmøde for
elever og forældre) til efteråret og måske give det som emne vore for
sømmelses- og forsømmelighedsproblemer, herunder mulighederne
for psykologisk og psykiatrisk hjælp til elever og kursister, et spørgs
mål som de lokale rektorer også ønsker taget op i amtsregie. End
videre omtaltes karaktergivningsproblemer samt de krav, handicap
pede elever ifølge decentraliseringsbestemmelserne formentlig vil
komme til at stille til materiel og bygninger samt personale.
CWH.

Studievejledning
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Siden HFs oprettelse i 1967 har der til dette kursus været knyttet en
studievejlederordning, mens der først fra 1977 gradvist er blevet ind
ført en tilsvarende ordning for gymnasiet. Fra og med dette skoleår er
gymnasiestudievejlederordningen blevet fuldt udbygget og har om
fattet alle klasser.
Baggrunden for den udvidede studievejledning var en erkendelse
af, at den stigende tilgang til gymnasiet, også fra læse- og studie
fremmede miljøer, skabte en række problemer for en del elever ved
overgangen fra folkeskolens afgangsklasser til gymnasium og HF.
Ligeledes har de øgede grenvalgs- og tilvalgsmuligheder i gymnasie
forløbet samt de usikre forhold omkring studie- og erhvervsvalget
efter studenter- eller HF-eksamen - med adgangsregulering og
arbejdsløshed - skabt et øget behov for information og rådgivning af
skolens elever.
Efter at studievejledningen nu er kommet i faste rammer, kan
arbejdsopgaverne opdeles i 3 kategorier: den personlige vejledning,
den kollektive studie- og erhvervsorientering samt den udadvendte
virksomhed med kontakter til samfundet.
Den personlige vejledning omfatter problemer af studiemæssig,
økonomisk, social eller personlig karakter. Alle studievejlederne har
kontorlokaler og træffetider, hvor eleverne under fortrolige former kan
henvende sig og få luft for eller drøfte deres situation. Undertiden kan
sådanne samtaler resultere i en henvisning til hjælpeforanstaltninger
uden for skolen, f. eks. socialrådgivning eller specialundervisning, bl.
a. for handicappede elever.
Den kollektive studie- og erhvervsorientering omfatter omkring 20
undervisningstimer. I 1.g og 1.HF gennemgås almene studietekniske
forhold, ligesom eleverne orienteres om grenvalgsmulighederne i 2.
og 3.g samt om tilvalgsmulighederne i 2.HF. I 2.g og 2.HF gives
orientering om studie- og erhvervsforhold, som kan danne baggrund
for den enkeltes overvejelser over valg af såvel uddannelse som er
hverv. Her behandles lange og korte uddannelser, uddannelsernes
opbygning, adgangsreguleringen, problemerne omkring uddannel-

sesstatistik og arbejdsmarkedsprognoser, økonomiske forhold under
uddannelsen m.v. I 3.g behandles især de aktuelle forhold, som
afgangsklassernes elever står overfor i forbindelse med skole- og
studieskift.
Den udadrettede virksomhed består i en løbende kontakt med
andre uddannelsesinstitutioner, både til folkeskolen og til de videre
gående uddannelser, til den lokale erhvervsvejledning og arbejdsfor
midling samt til erhvervslivet. Kontakterne består dels af det informa
tionsmateriale, der tilsendes skolen, og som stilles til rådighed for
eleverne, dels i en række personlige kontakter ved lokale møder og
vi rksomhedsbesøg.
Studievejledere: TH, Lt, Ly, WR, SP.

I 1979 blev der ved Aalborghus Statsgymnasium oprettet en fond,
kaldet Tiårsfonden.
Fondens midler stammer helt tilbage fra gymnasiets 1O-års jubi
læum i 1968. Fondens formålsparagraf lyder således:

Skolens
Tiarsfond

Efter skriftlig ansøgning til fondens bestyrelse ydes støtte til:
1. enkelte elever, hvis økonomiske forhold ellers ville forhindre del
tagelse i frivillige faglige ekskursioner.
2. ekstraordinære undervisningsprojekter (studiedage eller lignen
de), hvis udgifter falder uden for det ordinære budgets rammer.
3. elever, hvis økonomiske situation akut og uforskyldt ville medføre
væsentligt forringede arbejdsvilkår.
Desuden kan der i ekstraordinære tilfælde ydes støtte til skolens
foreninger og udvalg til foranstaltninger, der kun kan gennemføres
ved fondens hjælp.
Fondens formue var pr. 1 /8 1979: kr. 143.967,00.
15 elever har i skoleåret 1979/80 modtaget støtte fra fonden til et
samlet beløb af kr. 4.600,00.
Bestyrelsen består af en repræsentant fra Aalborghus Statsgym
nasiums Venner, 3 elever (både gymnasium og HF skal være repræ
senteret) samt 3 lærere. Valg afholdes i august måned.
Hl.

Trods adskillige henvendelser er det desværre ikke lykkedes at få
den årlige beretning om elevers og kursisters arbejde i de respektive
organer med i dette årsskrift. I stedet tillader jeg mig at fremsætte
nogle neutrale bemærkninger om situationen, vedføjet en mere per
sonlig vurdering.
Her på skolen som så mange andre steder har der gennem de se
nere år været ført en livlig debat om dilemmaet: skal vi have et elev
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råd, hvis medlemmer tager stilling til problemerne på alle kammera
ternes vegne, eller skal afgørelserne træffes i det kollektiv, som elev
forsamlingen udgør?
Der er fordele og ulemper ved begge former. I de seneste par år har
vore elever og kursister foretrukket elevforsamlingsformen, idet man
har følt, at elevrådet let mistede kontakten med det store elev/kursistflertal, som udviste en ret ringe interesse for rådsarbejdet.
I dag vil vist de fleste elever og kursister indrømme, at der også
eksisterer kommunikationsvanskeligheder indenfor elevforsamlingen
trods mange velmente forsøg på at stramme ordningen ikke mindst
gennem en kraftig strukturdebat, som især folder sig ud i forbindelse
med de halvårlige to-dages elevårsmøder.
Det ville være en tiltalende løsning, om man på en eller anden måde
kunne kombinere de to systemer, således at man undgår såvel elev
rådsformens hovedskavank (rådsmedlemmernes isolation i forhold til
kammeraterne) som kollektivformens tilsvarende (den overfladiske
sagsbehandling og forflygtigelsen af ansvarsfordelingen). Det må
være i alles interesse, at man altid ved, hvem der har ansvaret for
hvad i vore talrige udvalg og underudvalg. Hvis en sådan situation kan
etableres, er en hovedforudsætning skabt for en mere dybtgående og
dermed mere tilfredsstillende sagsbehandling, end den vi kender i
øjeblikket.
Fra lærernes og administrationens side må vi stærkt opfordre ele
ver og kursister til at forsøge at skabe en sådan fastere ramme om
deres medbestemmelsesprocedure i det kommende undervisningsår.
CWH.

Morgensamlingen
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Den daglige træning i praktisk demokrati - morgensamlingen - er igen
i år blevet ledes af klasserne på skift, og det synes således at kunne
blive en god fast praksis. Mange klasser har valgt et gennemgående
tema som emne for deres uge, seriøst som humoristisk, og aktiviteten
i de enkelte klasser har derfor været af såvel forberedende (bestem
melse af tema, udvælgelse af sange, indlæg) som effektuerende art
(ledelse, oplæsning af meddelelser, musik). Ind imellem har der været
uger med «blandet« ledelse af lærere og elever fra forskellige klasser,
samlet om et særligt tema, fx »Kvinden i Afrika«.
Selv om der altid har været plads til andre mere personlige eller
generelle indlæg, har der desværre ikke været ført nogen egentlig
debat på morgensamlingerne. En grund hertil kan måske være, at der
med tema-ugerne er blevet skabt forventninger om at blive under
holdt, hvor det alene er op til den ledende klasse at give morgensam
lingen et indhold.

Mangelen på debatindlæg accentueres yderligere af, at elevrådet
er opløst til fordel for et morgensamlingsdemokrati, hvor store og små
sager skulle tages op med indlæg fra mange sider. »Taierstoiskrækken« må nok bære en stor del af ansvaret for, at dette ikke har fundet
sted i noget stort omfang. Hvor ville det være dejligt, hvis talerstolen
blev brugt noget mere, ikke kun til kritik og nødvendig debat, men
også af folk, som har en erfaring eller oplevelse at viderebringe. Det
kunne således mindske 1. klassernes skræk for den »nye« skole og
store forsamlinger at høre ældre kammerater fortælle om emner, de
selv kender til og kan snakke med om, på en sådan måde, at det di
rekte opfordrer til deltagelse.
Med hensyn til fredagsmusikken har der været tale om en modsat
rettet tendens: næsten alle klasser udfylder selv fredagsmusikken
med det meste af klassen i aktivitet.
M.

Der har i år været afholdt følgende fællestimer:
1. En to-timers oplæsning af værker fra den engelske litteratur ved
den engelske skuespiller Roger Trafford.
2. En indføring i nyere kristelig musik ved Tværkirkeligt Ungdomskor
under ledelse af Georg Julin, bl. a. med demonstrationer af forbin
delsen tilbage til amerikansk gospelsang.
3. Forud for folketingsvalget i efteråret afholdtes en paneldiskussion
med repræsentanter for de opstillede partier.
4. Lektor, dr. phil. Jørgen Hæstrup fortalte om frihedskampen under
besættelsen med paralleller til nutiden.
5. Endnu et musikalsk indslag fik vi i en fællestime, hvor seks musik
studerende, heraf flere tidligere Aalborghus-elever, fremførte ek
sempler på den musik, de beskæftiger sig med på konservatoriet.
6. De homofiles problemer blev belyst af tre homofile fra Århus, som,
fortrinsvis i dialog med tilhørerne, fortalte om, hvad det vil sige at
være homofil.
7. De to sidste arrangementer handlede om to vidt forskellige lande i
Afrika. Som led i en lokal temauge om Afrika fortalte Niels Viderø
fra Mellemfolkeligt Samvirke om udviklingen i Østafrika. Per Klo
ster og Lars Greve fortalte om og viste lysbilleder fra Sydafrika og
skildrede levevilkårene for de sorte under apartheit-styret.
OA.
I lighed med de foregående år var de 3-4 første skoledage tilrette
lagt som særlige introduktionsdage for de nye 1. klasser. Program
met i år bød på rundvisning, morgenkaffe, bog- og papirudlevering,
folkedans, samværsøvelser og orientering ved tutorerne. Ind imel

Foredragsudvalget

Introduk
tionsdagene
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lem de specielle introduktionstimer var der lagt enkelte »normale«
timer, bl.a. for at opnå en hurtig kontakt mellem klasserne og læ
rerne. Nogle uger senere fulgte orientering om DGS og LAKorganisationerne. Endelig var der mulighed for at supplere med
månedlige »klassens timer«.
Ved den efterfølgende evaluering viste det sig, at de nye elever
finder det særdeles værdifuldt at kunne støtte sig til ældre kamme
rater (tutorer) under de første dages usikkerhed. Folkedans og
samværsøvelser opleves som spændende og morsomme aktivite
ter, der kan bidrage til en hurtig udvikling af kammeratskab i klas
sen. Også den orientering, som tutorerne gav klassevis om livet på
skolen, blev modtaget med udbredt tilfredshed.
Derimod var det ikke nogen god idé at drikke morgenkaffe med
klassen siddende i én stor rundkreds. Rundvisningen på skolen
har åbenbart virket forvirrende (»Vi fik ikke set meget af selve sko
len,« skrev en kursist). Endelig savnede man stærkt bademulighe
der efter folkedansen.
Når der ses bort fra disse praktiske detaljer, har man været me
get tilfredse med introduktionsdagene. Succes'en må i høj grad
tilskrives de mange dygtige og ansvarsbevidste tutorer, der har
ofret megen tid på tilrettelæggelse og gennemførelse af arran
gementet.
In troduktiûnsudva Iget/PN.

Økonomiudvalget
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Med virkning fra skoleåret 1979/80 blev der nedsat et økonomi
udvalg, som afløste læremiddeludvalget og biblioteksudvalget.
Økonomiudvalget består af en repræsentant for hvert fag, udpe
get af de respektive faggrupper, samt som observatør regnskabs
føreren, bibliotekaren, boginspektionen og 3 elevrepræsentanter.
Udvalgets opgave er at forestå administrationen af konto 15, 20
og 21, som især vedrører indkøb af læremidler, biblioteksanskaf
felser og fotokopiering.
Senest to måneder før udløbet af det igangværende finansår
udarbejder udvalget et forslag til fordeling af det kommende fi
nansårs bevilling på de respektive konti. Forslaget behandles i
lærerrådet, og efter dets endelige vedtagelse har den enkelte fag
repræsentant ansvaret for, at fagets indkøb holdes inden for ram
merne af bevillingen.
Udvalgets anden store arbejdsopgave vedrører de særbevil
lingsansøgninger, som skolen hvert forår har mulighed for at ind
sende til direktoratet. Efter at de enkelte fags ønsker er indkom
met, gennemgår udvalget ønskerne og fremsætter forslag til priori

tering af dem. Dette forslag sendes derefter til behandling i lærer
rådet.
Endelig behandler udvalget i fællesskab alle spørgsmål, som lig
ger ud over den enkelte fagrepræsentants ansvarsområde, f. eks.
fællesfaglige indkøb til biblioteket.
Det første års arbejde i dette store udvalg har vist, at der er stor
vilje til at løse de forskellige spørgsmål I enighed mellem fagene.
HC.

Festudvalget har i år, styret af handlekraftige elevmedlemmer, arran
geret to vellykkede fester på skolen: 1 ) En julefest, der forløb lunt og
godt inden døre, mens snestormen rasede udenfor, hvorfor mange
udenbys elever nød godt af lokale kammeraters gæstfrihed om nat
ten. Vejrsituationen bidrog yderligere til, at festen øgede kontakten
mellem skolens elever. 2) Et karneval, hvor alle deltagere mødte i
festlig udklædning og underkastede sig en særdeles aktiviserende
musiks velsignelser, så ikke alle kostumer sad som ved ankomsten.
Nogle deltagere endte ligefrem med at være genkendelige. - Vi håber
på lige så velgennemførte arrangementer næste år.
P.u.v.
ST.

Festudvalget

Teknisk udvalg har i det forløbne skoleår varetaget den daglige drift
af skolens tekniske apparatur og AV-midler. Skolen har anskaffet to
nye kopimaskiner Rank Xerox nr 107 og nr. 7000, 4 kassettebånd
optagere og 3 OHP'er. Teknisk udvalgs elevmedlemmer har bistået
ved skolekomedie, forårskoncert, Â.M. og diverse morgensamlinger
m.m. med såvel lyd- som lysanlæg.
Teknisk udvalg træffes 113-frikvarteret I mediatek nord.
Afgående elevmedlemmer: Bjarne Kyneb, 3c, og Jørgen Simonsen,
3c.
Nye elevmedlemmer: Ole Hvass Madsen, 1x, og Ole Bach Ander
sen, 1x.
Hjælper i sproglaboratoriet: Henrik Miller, 2y.
Lærermedlemmer: Mo (formand), LH, Hb, IL, Hl.

Teknisk udvalg

Biblioteket fungerer dels som håndbogsbibliotek for lærerne, dels ved
udlån af faglitteratur til brug ved større skriftlige elevarbejder især i
dansk og historrie.
For 1979 var 27 % af samlingskontoen tildelt biblioteket, hvis ind
købspolitik bestemtes af biblioteksudvalget på grundlag af fagenes
bogønsker. I nævnte finansår er således anskaffet 600 værker. Med
begyndelsen af det nuværende finansår 1980 er indkøbspolitikken

Biblioteket

43

ændret, idet de enkelte fag selv bestemmer, hvor stor en del af de til
delte midler, der skal anvendes til lærebøger respektive håndbøger
og tidsskrifter. Hvordan dette vil udvikle sig på længere sigt er det
ikke muligt at udtale sig om på nuværende tidspunkt, hvortil kommer
at fagenes behov er ret forskelligt.
Hovedparten af håndbøgerne er opstillet i selve biblioteket efter
decimalklasseprincippet, en mindre del dog i særlige faglokaler. I til
knytning til biblioteket er der på mellemgangen anbragt en bogsam
ling bestående af såvel dansk som udenlandsk skønlitteratur på ori
ginalsprogene. Denne samling er baseret på selvbetjening.
I betragtning af skolens størrelse og det faglige niveau, undervis
ningen skal foregå på, må det dog stadig understreges, at bibliote
kets bogbestand ikke kan slå til, når behovet opstår mere end ét sted
ad gangen, og især ved spidsbelastningerne omkring 2. og 4. se
mesteropgaverne på HF mærkes dette tilbagevendende problem
føleligt for mange elever.
Bibliotekar: TH.

Ekskursions
udvalget

Efter at have indhentet ekskursionsønsker ved begyndelsen af hvert
semester foretager udvalget indstilling til lærerrådet om omfanget af
og tidspunkter for ekskursioner i det pågældende semester.
I de tilfælde, hvor udgiften til ønskede ekskursioner overstiger den
bevilling, skolen har til rådighed, foreslår udvalget en fordeling af mid
lerne på de enkelte ekskursioner.
I skoleåret 1979/80 er der fordelt kr. 16.930 til afholdelse af i alt 29
ekskursioner.
Udvalgets medlemmer: Bu, FH, Ni, BH.

Vinterferie
udvalget

Skolen har i år holdt en uges vinterferie i februar måned. Til gengæld
var der normal undervisning de sidste to dage af juleferien, på Dron
ning Ingrids og Dronning Margrethes fødselsdag samt tirsdag efter
påske.
Forslag om ændring af den officielle ferieplan skal behandles i læ
rerråd, elevråd og fællesudvalg. Herefter kan skolen ansøge gymnasiedirektoratet, som harden endelige afgørelse.
Ved en skriftlig afstemning fik forslaget om at holde vinterferie i
februar 80 flertal både blandt lærere og blandt elever, og den efterføl
gende ansøgning til di rektoratet blev efterkommet.
I skoleåret 1980/81 er der fire fridage færre end i 1979/80, og det
er meget vanskeligt at lave en hel uges vinterferie, men muligvis flyt
tes enkelte fridage til en udvidet weekend i februar.
kV.
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Den årlige skolekomedie opførtes de sidste dage af april måned og
omfattede i år to skuespil. Ideen med at lade to mindre grupper arbej
de med hver sit stykke viste sig at have fordele ikke mindst med hen
syn til instruktion og samarbejde skuespillerne imellem.
Det ene skuespil var Eugene Ionescos »Den skaldede sanger
inde«, der under skuespillernes kollektive instruktion blev gennemført
mindre stiliseret, end man normalt ser dette stykke, og bl.a. dette var
nok medvirkende til, at det absurde drama fik en fin modtagelse hos
publikum. - Skuespil nr. 2 var Peter Fristrups efterhånden klassiske
farce »Svend, Knud og Valdemar«, en parodi på såvel det danske hi
storiske drama som de omrejsende teaterselskaber. Også dette
stykke, der var instrueret af Chr. Gade Nissen, blev en stor publi
kumssucces.
Det kan ikke skjules, at prøvearbejdet i forbindelse med skole
komedierne i stigende grad vanskeliggøres på grund af mange ele
vers erhvervsarbejde og andre forpligtelser. Derfor er det en stor til
fredsstillelse at konstatere, at den betydelige indsats, der må præ
steres for at opnå et godt resultat, lykkedes endnu en gang. Da dra
matik ikke findes som selvstændigt fag her på skolen, er arbejdet
med den årlige skolekomedie en oplagt chance for interesserede ele
ver, som ønsker at få et indblik i arbejdet med dramatik som udtryks
form.
GN.

Dramatik

Efter nogle års pause har vi nu igen fået et kunstudvalg, og selv om
udvalgets arbejde endnu ikke har manifesteret sig håndgribeligt, vid
ner den fyldige repræsentation (4 lærere og 6 elever) om så stor en
interesse, at vi til efteråret 1980 håber at kunne sætte et fornyet
kunstnerisk præg på skolen.
Udvalgets arbejde indtil nu har hovedsagelig været af forberedende
art. Vi har indledt en registrering af den kunst, der allerede findes på
skolen, herunder de mange billeder, der ligger g(l)emt væk i kælde
ren. Det er tanken, at disse billeder skal frem i lyset, måske udstilles i
salen, og senere hænges op i klasserne.
Vi har endvidere været i kontakt med museer, kunstcirkler og for
skellige ambassader for at undersøge muligheder for at få mere kunst
til skolen.
Til udstilling af elevarbejder, lånte udstillinger m.v. har vi påbegyndt
anskaffelsen af ret kostbare skifterammer, og til dette formål samt til
udvalgets arbejde i øvrigt har lærerrådet bevilget os 3.000 kr. En del
af disse penge kan anvendes til nyindkøb, vi kan lave særaftaler med
bestemte kunstnere, evt. arrangere fællestimer med disse kunstnere,
kort sagt: vi håber at kunne få skabt interesse for og diskussion af
den kunst, vi har omkring os i øjeblikket og for fremtiden.
M.

Kunstudvalget
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Musik

På det musikalske område har der været stor aktivitet på skolen i det
forløbne år.
Efterårets korarbejde var koncentreret om samarbejdet med andre
Aalborg-gymnasiekor om medvirken ved opførelsen af Händels
»Messias« ved den traditionelle byorkesterkoncert i Budolfi kirke i
december. Det krævede prøvearbejde i denne forbindelse hindrede
dog ikke, at der sædvanen tro var mange musikalske indslag ved sko
lens egen juleafslutning samme sted.
Efter skoletid har der været livlig aktivitet med sammenspil i musik
lokalerne. Ikke alene de mange elever, der i forvejen spiller på et in
strument, men også en del begyndere har fundet glæde ved at spille
sammen med andre på skolen. Af og til kan man dog nok fornemme,
at adgangsbegrænsning og arbejdsløshed også her sætter sig spor,
så eleverne i de ældste klasser i højere grad end hidtil satser på ar
bejdet med de karaktergivende fag mere end på arbejdet med musik
efter skoletid.
I skrivende stund er vi ved at arbejde frem imod afslutningen på
årets arbejde på det musikalske område, forårskoncerten den 18.
april. Ud over kor og sammenspilsgrupper vil en række interesserede
klasser og forskellige solister medvirke, og vi håber hermed at sætte
et festligt punktum for skoleårets musikaktiviteter.
LH.

Idræt

Efter i flere år at have arbejdet for at få lokalemæssige forbedringer i
faget er det med glæde, at vi nu kan konstatere, at vi er blevet lovet to
teori-Zkondirum som tilbygning til vore to gymnastiksale. Tegningerne
er udfærdiget, og vi håber, at bygningen bliver opført i sommerhalv
året. I den frivillige idræt har der været tilbud om atletik, fodbold,
håndbold, basketball, volleyball, badminton, svømning og folkedans.
Skoleholdene i de forskellige idrætter har deltaget i turneringer,
som arrangeres mellem gymnasieskolerne. Yngste hold drenge i atle
tik blev på grund af en diskvalifikation, som efter vor mening ikke hø
rer hjemme i skoleidræt, »snydt« for at komme til finalestævne.
Ældste hold drenge i håndbold kvalificerede sig til finalestævnet.
By, KN, Fr, R, TK, Hl.

Skolebladet

Redaktionsudvalget er et udvalg, der udelukkende består af og styres
af eleverne selv. Enhver elev, der har lyst til at være med, kan blive
medlem. Det eneste, der kræves, er lidt interesse for sagen. Formålet
med redaktionen er først og fremmest at have det rart med hinanden,
men derudover også at sørge for, at der går 6 numre af »Le Cadavre«
(bladets navn) i trykken om året, samt sørge for indhold og økonomi.
Der udøves kun censur overfor personlige angreb på lærere eller ele
ver.
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Sidste år var der røster fremme om, at skolebladet er overflødigt, da
vi aldrig havde stof nok, fordi det hele gik gennem morgensamlingen.
Dette var aktuelt sidste og forrige år, men i år har vi snarere haft for
meget stof, så meget, at vi på grund af det forøgede sideantal har haft
svært ved at finansiere bladet. Jeg mener, at denne tilgang viser, at
interessen for bladet er vokset.
Alle er velkomne til at gå ind i redaktionen, da der konstant skal
være tilgang af nye elever i redaktionen for at opveje tabet af af
gangsklasserne. Hvis du har tid og lyst, skal du blot spørge dig for. Du
kan næppe undgå at finde os.
Tine Biering.
Aalborghus KG blev gendannet den 3. november 1979 efter et stop
på nogle år. Derfor er dette indlæg kun en halvårsberetning.
Omkring nytår udkom det første nummer af vort blad »C-vitaminen«, men aktivitetsniveauet i foreningen har hidtil været for lavt til, at
det har været muligt at få stablet endnu et nummer på benene. Når
det er begrænset, hvad foreningen har udrettet, er grundene sikkert
den sene start i forbindelse med de mange organisatoriske proble
mer, vi løb ind i. Da medlemmerne jo er gymnasieelever, har de også
andre aktiviteter at tænke på. Der er dog nedsat et undervisningspoli
tisk udvalg, som i øjeblikket er i gang med at udarbejde en pjece.
KG betyder som bekendt Konservative Gymnasiaster, og dermed
har vi placeret os politisk. Det må dog pointeres stærkt, at vi er en
bred borgerlig forening, som varetager alle borgerlige gymnasiasters
interesser.
De, der kender os, ved, at vi or svorne modstandere af DGS, en
udemokratisk forening, som man meldes kollektivt ind i, en hel skole
ad gangen, hvis blot halvdelen af de elever, der møder op til afstem
ningen, stemmer for. Ikke nok med det: DGS fører en temmelig ensi
dig, uigennemtænkt, venstreorienteret krævepolitik!
Selv om DGS udgør et vore vigtigste problemer, er der masser af
andre punkter på KGs program: studiefinansiering, boligspørgsmål, U
90, den nuværende gymnasiestruktur og undervisningspolitik - for nu
at nævne de områder, vi gymnasieelever føler vedkommer os mest,
men vi interesserer os også for mange andre spørgsmål f. eks. for
svars-, energi- og mediepolitik.
Til de nye 1. klasser vil vi sige, at vi håber, I ligesom de fleste andre
på Aalborghus vil synes, det er et dejligt sted, og at I vil nyde jeres
ophold her. Er der noget, I ønsker at vide om KG, er I velkomne til at
henvende jer til undertegnede.
På Aalborghus KGs vegne
Bo Christensen, 1x, formand.
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Aalborghus
Statsgymnasiums
Venner

Bestyrelsen: tandlæge Claus Schmith (formand), adjunkt Jørgen
Damgaard Nielsen (kasserer), girokonto nr. 4 53 57, fru Jytte Nielsen,
fru Birthe Juul (skolenævnets repræsentant), kiropraktor Harald
Gade, lektor Inge Jensen (sekretær). Rektor er født medlem.
Revisorer: redaktør E. Wang Christensen og prokurist M. Basballe.

På grund af sygdom i bestyrelsen har det i år desværre ikke været
muligt at udarbejde en årsberetning, ligesom der beklageligvis ikke
har været afholdt generalforsamling. Vi regner med at indhente det
forsømte i løbet af efteråret og håber, medlemmerne vil tilgive dette
brud på lovene. Nærmere meddelelse vil blive udsendt. Det revidere
de årsregnskab offentliggøres omstående.
CWH.
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Regnskab for året 1979
Indtægt
Udgift
Kontingent-årligt........................ 6.710,00
-livsvarigt..................
200 6.910,00
Gaver .............................................
7.465,10
Renter ...........................................
585,56
Tilbagebetalt lån..........................
120,00
Ydelser:
Velkomstskrift............................ 7.465,12
Gave...........................................
155,70
Festudgifter...............................
480,00
Støtte til elev..............................
200,00
Lån til elev..................................
120,00
8.420,82
Administrationsudgifter..............
795,40
Driftsoverskud pr. 31. dec. 1979 ..5.864,44
15.080,66 15.080,66

STATUS PR. 31. DEC. 1979

Aktiver
Passiver
Kassebeholdning .........................
69,70
Konto nr. 70682-5Í Provinsbanken
190,17
Konto nr. 80168-7 i Provinsbanken
12.723,50
Checkkonto 10351-6 i Provinsbk.
60,14
Girokonto nr. 64 453 57 ................
1.024,01
Formue primo 1979....................... 8.203,08
Driftsoverskud i 1979 ................... 5.864,44
14.067,52

14.067,52 14.067,52
Aalborg, den 20. januar 1980.
JØRGEN D. NIELSEN

Ovenstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse
med de foreliggende bilag og kvitteringer. Bankkonti og girokonto
er afstemt.
Aalborg, den 10. marts 1980.
E. WANG CHRISTENSEN

,
/ M. BASBALLE
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Ordensregler
og praktiske
meddelelser

1. Mød i god tid, så trafik og parkering kan foregå forsvarligt.

2. Skolens arbejde kræver ro. Derfor må støjende adfærd undgås, og
samtale og anden underholdning uden for frikvartererne henvises
til opholdsområder og friarealer.
3. Beskadigelse af inventar og undervisningsmateriel, bortset fra
almindeligt slid, medfører erstatningsansvar.
Bøger skal forsynes med solidt omslag, transporteres forsvarligt
og mærkes med lånerens navn og klasse.

4. Rygning er forbudt i festsalen af sikkerhedsmæssige grunde, i
klasserne af hygiejniske grunde.
Det er en selvfølge, at askebægre altid bør benyttes og affald
lægges i papirkurve.
5. Eleverne må ikke opholde sig i faglokaler, før læreren kommer.

6. I alle forhold: VIS HENSYN. Bemærk brandvæsenets opslag.
7. Specielt om biblioteket og læsesalene:
Undgå højrøstet samtale og anden støjende adfærd.
Rygning er ikke tilladt.
Det er ikke tilladt at anvende andre bøger end dem, der udtryk
keligt er sat frem til elevernes brug. Ønsker man at anvende andre
bøger, må man henvende sig til faglæreren eller bibliotekaren.
Hjemlån af bøger kan ske fra den bogbestand, der er fremsat på
mellemgangen. Normalt kan bøger ikke hjemlånes fra biblioteket.
Ønskes bøger hjemlånt til opgaveskrivning, må man henvende sig
til faglæreren.
Udlånstid for elevudlån: kl. 13,10 til 13,25.
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Årsafslutningen

Meddelelse om de mundtlige afgangs- og årsprøver udsendes
særskilt. Forældre og andre pårørende samt alle, der interesserer sig
for skolen, indbydes til at overvære prøverne.
Dimissionen (studentereksamen og højere forberedelseseksa
men samt GSK) afholdes i skolens festsal fredag den 20. juni kl. 10.
Dimittendernes pårørende er velkomne. Adgangskort udleveres efter
nærmere meddelelse.
Aalborg, maj 1980.

C. WILLUM HANSEN.
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