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Hvad er et årsskrift?
Det har vi selvfølgelig spurgt os selv om, da vi i begyn
delsen af februar gik i gang med at planlægge de føl
gende sider.
Og vi blev hurtigt enige om, at det ville svare
dårligt til et skoleårs brogede forløb, hvis årsskriftet
blev en tør fortegnelse over skolens medarbejdere og
dens elever og deres mange gøremål.
Tørt og kedeligt har det nemlig ikke været at kom
me dagligt på Aalborghus i det forløbne år. Vi mener
selvfølgelig ikke, at Aalborghus er verdens bedste
sted at være - dog: nok det næstbedste... - men én ting
kan man i hvert fald ikke komme udenom: Der er
sket noget, uanset om man nu synes om begiven
hederne eller ej.
Derfor er dette årsskrift blevet, som det er: en
kavalkade over stort og småt i det år, der er gået, et
indtryk af det liv, der har været, og som vi glæder os til
at fortsætte i tiden fremover.
Vi har med vilje prøvet ikke at være alt for en
øjede. Selv om mange af os, der hver dag går i skole på
hjørnet af Sauers- og Sohngaardsholmsvej, er glade
for at komme der, så er alt ikke fuldendt. Altså er der
også dryppet (selv)kritisk malurt i de omtaler, som
følger. Også fordi vi er fælles om at skabe Aalborghus
og ikke kan gøre skolen til et rimeligt godt sted at
være, hvis ikke alle bidrager til at gøre skoledagen
spændende, udfordrende og underholdende.
Det kræver ikke kompas at finde rundt i årsskrif
tet, men her er alligevel en brugsanvisning til læserne :
I det første afsnit fortæller vi om skolen og dens
uddannelser og giver praktiske råd om, hvordan man
som elev kan søge økonomisk støtte.
Det andet afsnit er skrevet af to elever fra 3g. De
kaster et både kritisk og varmt blik tilbage på de år, de
har været her, og antyder noget om den ballast, som
skolen og kammeraterne har givet dem - med frem
tiden for øje.
I det tredie afsnit tegner vi et billede af det år,
der er gået. Her er der lidt af hvert - introduktioner,
interviews, rundbordssamtaler, reportager, status’er
o.s.v. - en broget mangfoldighed, der svarer til årets
gang.
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Og bagest i årsskriftet kan man så læse om vores
uvurderlige støtteforening, ’’Aalborghus Gymna
siums Venner”, og finde en fortegnelse over de med
arbejdere - lærere, sekretærer, pedel - som også vil
være her til næste år.
De 4 midtersider er specielt henvendt til de nye
elever og kursister. De er først og fremmest en prak
tisk ABC, som skal gøre det nemt at orientere sig på
skolen.
Her plejer redaktionen så at ønske god fornøjelse
med læsningen. Det gør vi selvfølgelig også - og tilføjer
et: Vær med til at gøre skolen og skrivningen om den
en tand bedre i 1986-87.

Elsebeth Brander

En hilsen fra rektor
Dette årsskrift er både en tak til elever, medarbejdere
og venner for et godt skoleår og et VELKOMMEN til
alle nye. Jeg håber, at I her vil få et indtryk af, hvad
der er sket på skolen i årets løb, og at I vil få lyst til at
komme her og deltage aktivt.
1985-86 har været et godt skoleår med mange fine
aktiviteter. Læs om dem - og find ud af, hvor I har lyst
til at være med til at skabe en levende skole, både i
timerne og udenfor. Jo mere I engagerer jer i det, der
sker, jo mere får I ud af at være her.
Velkommen.
Elsebeth Brander

Uddannelser på Aalborghus

Gymnasiale Suppleringskursus (GSK)

Der er ialt tre uddannelser på skolen: Gymnasium,
HF og Gymnasiale Suppleringskursus.
Indholdet af de forskellige uddannelser, især val
get af grene og fag, vil du blive nøje orienteret om,
efterhånden som det bliver aktuelt, både til daglig og
ved større orienteringsmøder for elever/kursister og
forældre. Desuden er der mange oplysninger i de
gymnasie- og HF-håndbøger, der udleveres til alle nye
elever/kursister. Og hvis der er noget, du er i tvivl om,
er du altid velkommen til at kontakte studievej
lederne eller kontoret.

Som det ligger i navnet, er der tale om en supplerende
uddannelse, når man ønsker at fortsætte sin uddan
nelse på en af de højere læreanstalter. Oplysninger
om adgangs- og dispensationsmuligheder kan fås på
skolen.
Kurset her på stedet har i de senere år omfattet
matematik, fysik, kemi, biologi og geografi, der for
alle fags vedkommende afsluttes med eksamen på
fysisk studentereksamensniveau.
Som noget nyt kan vi i år også tilbyde kursus i
engelsk på nysprogligt niveau.
Kursister kan - mod begrundelse i hvert enkelt til
fælde - nøjes med at følge undervisningen og indstille
sig til eksamen i visse af fagene. Men da det kan være
vanskeligt at afgøre ens egne behov for kompetence,
så kontakt i god tid skolen.
Tilmelding skal helst ske så tidligt som muligt og
senest 1. august på skemaer, der kan afhentes på sko
len eller hos erhvervsvejlederen på arbejdsformid
lingskontorerne .

Gymnasiet
I gymnasiet er der to linjer: matematisk og sproglig.
Efter Ig - og det vil sige i løbet af sidste halvår i
denne klasse - skal der vælges gren for undervisningen
i 2g og 3g.
Matematikerne kan vælge mellem 6 grene: Matematisk-fysisk, Naturfaglig, Samfundsfaglig, Musik
faglig, Matematisk-kemisk og Matematisk-engelsk.
De sproglige kan vælge mellem 3 grene: Ny-sproglig, Musikfaglig, og Samfundsfaglig.
Det er indholdet af disse grene, som du vil blive
grundigt orienteret om i løbet af Ig.

HF
Uddannelsen omfatter fællesfag og tilvalgsfag. Alle
skal følge undervisningen i fællesfagene, mens man
selv kan vælge tilvalgsfag ud fra evner og interesser.
De første tilvalgsfag skal vælges efter et halvt år,
d.v.s. efter 1. semester.
Der gives ikke årskarakterer på HF, men når
undervisningen i et fag afsluttes, holdes der eksamen.
Dog ikke i fællesfagene musik, formning og idræt.
Du kan fritages for undervisning og prøve i reli
gion, hvis du tilhører et trossamfund uden for folke
kirken.

Brug os
Selv om du undervejs vil få alle de nødvendige oplys
ninger om de enkelte uddannelser, kan der selvfølge
lig sagtens være tvivlsspørgsmål. Eller måske har du
eller dine forældre behov for at få oplysningerne på et
tidligere tidspunkt, end der gives orientering. F. eks.
oplysninger om gymnasiegrenenes indhold, tilvalgs
fagene på HF og deres pointtal, timetal og kompe
tence for GSK-fag eller de forskellige uddannelsers
former for evaluering (karaktergivning).
Derfor: Brug altid skolens kontor, hvis du er i tvivl
eller ønsker yderligere oplysninger. Kontoret kan
umiddelbart besvare dine spørgsmål eller henvise dig
til den vejleder, du skal tale med.

3

Matematisk-engelsk forsøgsgren

Sådan kan du få økonomisk hjælp

Skolen fik i januar i år direktoratets tilladelse til at
oprette en matematisk-engelsk forsøgsgren. Forsøget
betyder, at matematikere efter et års engelsk i Ig
med 5 timer om ugen får mulighed for at fortsætte
med engelsk i 2. og 3. g (timetal: 3 + 4). Faget afsluttes
efter 3g med en mundtlig og en skriftlig prøve.
Da det er et grenforsøg, indebærer det, at eleverne
efter Ig har 6 grene at vælge imellem: mat.fys.,
naturfaglig, samfundsfaglig, musikfaglig, kemigren
og altså mat.eng. forsøgsgren. Vælger man mat.eng.
forsøgsgren, får man følgende timetal i matematik:
6 + 5, i fysik/kemi: 5 + 0, i geografi: 0 + 2 og i biologi:
0 + 3. De elever, der ikke ønsker at fortsætte med
engelsk i 2. og 3. g, afslutter faget efter lg på de sæd
vanlige betingelser, d. v. s. med en mundtlig prøve.
Som 2. fremmedsprog har man mulighed for at
vælge mellem fransk, tysk og russisk. Dette valg fore
tages, inden man begynder i lg, d. v. s. ved tilmeldin
gen i februar. Undervisningen i 2. fremmedsprog
strækker sig over 3 år med timetallet 4-3-4. Faget
afsluttes efter 3g med en mundtlig prøve. Uanset om
man vælger mat.eng. forsøgsgren efter lg, fortsætter
man altså med fransk, tysk eller russisk.
EM

Her er de tre vigtigste muligheder:

Befordringsgodtgørelse
Denne ydes af amtskommunen.
Den samlede skolevej - altså vejen fra bopæl til
skole og tilbage igen - skal være 22 km eller derover.
Man skal benytte offentlige transportmidler, men i
undtagelsestilfælde kan amtsrådet godkende eget
befordringsmiddel.
Man får selvfølgelig kun refunderet de faktisk
afholdte udgifter, og befordringen skal være den bil
ligste og mest hensigtsmæssige.
Ansøgningsskema udleveres af skolen og skal le
veres tilbage hertil sammen med et vellignende foto.
Så udfærdiges et uddannelseskort med det antal
zoner, du får brug for at køre i. Hvis du forlader under
visningen i løbet af et skoleår, skal uddannelseskortet
afleveres til skolen.
Indtil kortet kan udleveres, må du selv betale
transporten.
Uddannelseskortet gælder som hovedregel kun
indtil kl. 18. Men hvis du skal til et aftenarrangement,
som skolen arrangerer, kan du på kontoret få et til
lægskort, så du kan få gratis transport.

Statens Uddannelsesstøtte
Staten giver uddannelsesstøtte fra det fyldte 18. år i
form af stipendier, statslån og/eller statsgaranti for
studielån. I skoleåret 1986/87 ydes støtte efter føl
gende regler:
Stipendier tildeles med maksimalt 15.800 kr.
årligt for hjemmeboende og maksimalt 26.000 kr. for
udeboende uddannelsessøgende. For 18-21 årige er
stipendiets størrelse afhængig af forældrenes social
indkomst. For uddannelsessøgende på 22 år og der
over er forældrenes indtægtsforhold uden betydning
ved stipendieberegning.
Stipendiemodtagere er yderligere berettiget til et
statslån. Statslånet udgør 50% af det tildelte stipen
dium og forrentes i uddannelsestiden med 3% under
diskontoen og efter endt uddannelse med 1% over
diskontoen, som pr. 15. februar 1986 er 7%.
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Til alle uddannelsessøgende over 18 år kan der
ydes statsgaranti for studielån i bank eller spare
kasse. Lånet forrentes med den rente, der til enhver
tid fastsættes af det pågældende pengeinstitut, p. t.
10-12%.
Summen af stipendium, statslån og statsgaran
teret studielån må ikke overstige 39.400 kr. for 18-21
årige og 43.800 kr. for uddannelsessøgende på 22 år og
derover.
Uddannelsesstøtte søges gennem skolens stipendienævn, der også giver nærmere oplysning om
støttemulighederne.
Nævnet består af 2 lærere og 2 elever og træffes på
stipendiekontoret ved siden af sekretærkontoret.
Træffetider m. m.: Se opslag på østgangen.

10-årsfonden
10-årsfonden har en sum penge anbragt i obligationer.
Renterne fra disse penge uddeles til eleverne på sko
len efter visse retningslinjer:
- støtte ydes til elever, hvis økonomiske forhold
ellers ville forhindre deltagelse i faglige eks
kursioner og udlandsrejser (det kan f. eks.
dreje sig om dækning af hoteludgifter o. lign.),
- elever, hvis økonomiske situation akut og
uforskyldt ville medføre væsentligt forringede
arbejdsvilkår (her har fonden f. eks. hjulpet
med indskud til kollegieværelse o. lign.).
Der findes ikke noget ansøgningsskema, men
man skriver et brev til fondens bestyrelse, hvori man
redegør for:
- hvad man søger til (ekskursion eller lign.)
- hvilket beløb man søger
- ens egne økonomiske forhold (får du SU, har
du erhvervsarbejde, får du støtte fra for
ældre, bor du hjemme o. s. v.).
Ansøgningen afleveres på kontoret.
Bestyrelsen (3 elever, 1 fra ’’Vennerne” og 3
lærere) vil herefter tage stilling til ansøgningen og
snarest give dig besked.
DJ
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Vi har bedt en afårets studenter, Mette Kanstrup, beskrive sin oplevelse af tre årpåAalborghus.
Mette Kanstrup, der også har bidraget til dette års store elevbog, ’’Isbuen og regnklumpen”,
kvitterede med dette digt.

MOD HVERT SIT MÅL
Jeg startede med forventninger
i en sommer fuld af uskyld.
Stormbrusende, levende med start i de
lange gange,
der var grå, triste,
med uopfyldte behov for tryghed,
med store elever
der trampede afsted i de evindelige
fem minutters frihed.
Senere blomstrede mit gymnasium,
for nu var det mit.
Selv om jeg ikke var den største,
men den mindste,
blev det mit gymnasium.
Jeg kendte det ud og ind.
Alle dets hemmeligheder havde vi til fælles,
og en dyb indre varme fandtes
i mit første års bekendtskab.
Morgensamlinger, udflugter, fællestimer
er som skolens samlede collage,
der i en blanding
med alle farver og følelser
vil stå for mit indre.
Spraglet, med små underfundigheder,
der langsomt opdages undervejs.

Forbavsende hurtigt kom mit andet år.
Det store valg var gjort,
og grenklasserne blomstrede i hver sin retning.
Den evige søgen mod solen.
Skuffelserne, glæden, hadet og håbløsheden
blandedes i en mængde træk
på det sort-hvide skakbræt,
hvor nogle var bønder og andre konger.
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Så kom den - virkeligheden, realiteten,
som jeg så godt flygtede fra,
for jeg vidste endnu ikke, at det var alvor.
Men jeg flygtede.
Begravede mig i et hav af undskyldninger
over for mig selv,
idet jeg ikke kunne opfylde de krav
jeg stillede,
og da var jeg selv
ved at smuldre i min egen verden
i små bitte krummer,
der var beske
- og blev indtaget i små portioner.
Selv om jeg ikke på samme måde var til,
havde jeg opnået noget, lært noget.
Mine værdinormer var ændret,
og jeg opnåede den ekstase
at distancere min utilstrækkelighed.
Indstillede mig på andre værdier,
der endnu for mig i dag betyder mere.

Jeg vil savne de varme fester.
- Hvem gik tur med hvem,
og hvem fandt en ny de ku’ li’,
hvem grinede dobbelt højt af sorg og jalousi?
De stille øller og de lunkne slatter,
der så skønt løftede vore tanker
mod højere æstetiske mål.
Den muntre latter,
der i sin blanding med vinens brus
fik en klang af optimistisk livsglæde.

Og det er hvad jeg behøver - livsglæde.
For jeg er ung,
og I si’r vi ingen chancer har,
men om jeg tror jer,
ved jeg ikke,
men jeg ved, at alle vi
har sande forhåbninger
- er overbevist om,
at vi ikke er på vej til en håbløshed,
og således står vi som en samlet masse.
For det er ikke kun vores skyld,
at baggrunden for vor superoptimisme
måske ikke er så stabil,
som vi selv tror.
Naivt - måske.
Således er jeg nu nået til min sommer,
hvor dansen igen udfolder sig i
spraglede kundskaber,
hvor jeg skal forlade mit ståsted,
og jeg føler mig stolt,
stolt over, at jeg ikke var en af dem, der faldt fra.
En af dem uden håb,
en af dem, der ikke orkede.

Jeg vil aldrig savne det pres,
- det at man aldrig er færdig,
at tingene altid kan gøres lidt bedre.
Og således vil læsning aldrig,
for mig,
blive en erstatning for at tænke,
men muligvis
kan det jeg har lært
bidrage til
en klarere forståelse
af det jeg oplever.

Og nu oplever jeg min skole som min navlestreng,
der er ved at brydes.
Således går jeg et forsømt forår i møde.
Som Otto Gelsteds lyse student,
der sprængte reklameskibet i luften
ønsker jeg inderligt
at sprænge den mur af angst jeg nu skimter.
- Hvilken vanvittig situation i øvrigt
at sidde over for sin lærer
og fortælle ham alt det han godt ved.

Jeg har i mit indre
en følelse af en dyb tomhed over den kendsgerning,
at mine venner
nu bliver spredt
i atmosfæren,
som en stjerne,
hvis indre energier vil sprænge kernen,
og de små stykker af en helhed
med hver sin masse og energi
vil flyve ud i rummet
mod hvert sit mål.
Min jord er nu gødet,
men dog føler jeg et vemod,
idet jeg endnu ikke har fået min form,
og jeg vil mangle hjælp,
men nu er det mig.
Kun mig alene i en verden fuld af stjerneskud,
der kan gøre alt det der skal gøres...
Frihedens kendemærke.

April 1986, Mette Kanstrup.
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Fremtidsværksted i Søndre Grønnegård.
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I februar tog ’’Aalborghus Gymnasiums
Venner” et nyt initiativ. De opfordrede
eleverne i skolens afgangsklasser til at
aflevere bidrag til årsskriftet om emnet
’’Mine fremtidsforventninger - efter 2-3 år på
Aalborghus Gymnasium”. Bestyrelsen
valgte at præmiere bidragene fra Dorte Høg,
3c, og Ulrich L. Olesen, 3u, som ved dimissio
nen hver fik overrakt 500 kr. Og her er så
Dortes bidrag.

En students tanker anno 1986
I juni måned står jeg der med mit studenter
eksamensbevis, og føler mig som Cæsar, der lige har
vundet en kamp med glans, hvor sejren giver styrke
til at erobre den endnu ubesejrede verden. Dette ny
delige stykke papir er et produkt af fortidens arbejde,
et resultat af nutidens krav og en nøgle til fremtidens
muligheder. Som nybagt student er mine fremtids
forventninger i den første tid farvet af lettelsen oven
på eksamensræset, hvilket resulterer i en idyllisering
af de ofte lidt barske realiteter.

N år jeg atter står med begge ben solidt placeret på
Jyllands frugtbare jord og skal specificere mine håb
om og krav til de næste årtier, må forudsætningen
være, at jeg sætter mig ned, ser spekulativ ud og lang
somt finder ud af, hvilke faktorer, der har været med
til at motivere mig. En stor del af svaret skal findes i
min færden på en institution for ’’åndelig kundskab og
udvikling”, der blandt tilskuere og deltagere går under
synonymet ’’Aalborghus Gymnasium”.
Denne arbejdsplads har været med til at skærpe
min intellektuelle indsigt, formindske min kreativi
tet, udvide min vennekreds m. m. Positive lod over for
negative lod på vægtskålen vil dog resultere i en posi
tiv overvægt, som har givet sig udslag i en uundværlig
udviklingsproces. Der er pokker til forskel på den lille,
alt-slugende, autoritetstro og neutrale pige til den nu forhåbentlig - mere selvstændige, skeptiske og kriti
ske student. På 3 år har jeg mere eller mindre bevidst

skabt min EGEN identitet (som dog stadig er påvirke
lig) byggende på fejltagelser, succes’er, råd og belæring.
Endelig ved jeg, hvilken funktion træhesten havde i
den troianske krig, hvem Erik Menved var, hvordan
man laver en hypotetisk dobbeltsætning i konjunktiv
på tysk, med hvilket formål eksistentialismen blev
benyttet o. s. v. Min intellektuelle ballast kan jeg
takke de altvidende cand. mag.’er, døgnets 24 timer
og Hovedbiblioteket for.

I en latintime sagde min lærer meget eftertænk
somt følgende: ’’Non scolae sed vitae discimus”
(oversat for folk, der ikke har latin som 1., 2. eller 3.
prioritet: Vi lærer ikke for skolen, men for livet). Da
jeg første gang hørte denne visdommens sætning, bed
jeg blot i blyanten og trak på skulderen. Nu har jeg
efterhånden indset, at jeg ikke skal lære noget for min
lærers skyld, men for MIN EGEN, hvilket faktisk kan
resultere i en selvtilfredshed. Dette eksempel fortæl
ler jeg ikke for at give et idealbillede af fornufts
mennesket eller stræbertypen, men blot for at belyse
fænomenet ’’gymnasiemodenhed”, som automatisk
bliver en væsentlig del af udviklingen.
Eftersom det ikke blev min skæbne at blive mu
sisk student, måtte min kreative hjernehalvdel til
fredsstilles med 2 timers musik/formning og idræt om
ugen, hvilket sikkert allerede siger noget om seriøsite
ten og intensiviteten, der bestemt IKKE prægede
disse timer. Gymnasiets fag som helhed går for at
være alment dannende, men på dette felt kan min
udfoldelsesevne illustreres ved hjælp af en eksponen
tiel aftagende graf, der slutter et par centimeter over
O-punktet.

Årsagen til denne lidt uheldige udvikling vil jeg
kunne finde to steder: Hos undervisningsministeriets
planlægningsudvalg og hos mit eget super-ego, der
nok skal få sat en stopper for ’’unødvendige” udfol
delser.

For at gymnasiet virkelig opfylder kriterierne i
formålsparagraffen om det alment dannende, bør det
ideelle gymnasium - som nemt kan være Aalborghus have mindst én kreativ time om dagen. Både af hen
syn til genskabelsen af eventuelle ’’tabte evner” og
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behovet for at spænde fra, når man har ca. 6 andre
krævende timer, som slider på de små hjerneceller.

Naturligvis bør jeg også være den første til at
dadle mig selv for mine synder. I de sidste 3 år har jeg
tit været i følgende situation: I week-enden skal der
laves en større skriftlig aflevering. Nu har jeg flere
muligheder: 1. Bruge lørdag og søndag på at lave en
super-aflevering, der siger SPAR TO til alt. 2. Skrive
den ene dag og lave noget helt andet den anden dag,
som der ikke er tid til i ugens fem travle dage. Allerede
i folkeskolen lærte jeg at være den pligtopfyldende
elev, og dette har fulgt - nogle vil sige forfulgt - mig
mere eller mindre periodisk i gymnasietiden.

En sidste ting, der har været med til at fundamen
tere min basis for det fremtidige liv, har været de dej
lige venner, som udgør en stor guldklump, jeg nødig vil
miste. Selv den mest typiske tre-skridt-fra-livet elev
vil opleve den dejlige solidaritetsfølelse, der tit
udmunder i et godt fællesskab. Nu hvor jeg trykker
rektor i hånden og vinker farvel til de lange, mange
gange, vil jeg savne de gamle klassekammerater, der
har lært mig lige så meget som lærerkollegiet. Hvor
lyder det dog smukt. Af en eller anden mærkelig
grund forsvinder skoletrætheden som dug for solen,
så snart det sidste skoleår går på hæld, og man begyn
der ubevidst nærmest at idyllisere gymnasietiden ligesom ældre mennesker altid fortæller om den
PRAGTFULDE barndom. Det er sikkert også først
efter skolens ophør, man begynder at værdsætte
mange ting, som man nu har gavn af, og som i kam
pens hede virkede nytteløse og irrelevante.
Disse siders filosoferen over og beskrivelse af
gymnasietiden muliggør en præcision af mine for
ventninger til fremtiden med en students erfaringer
som baggrund. De første år efter eksamen vil jeg
bruge på at finde ud af, hvem jeg egentlig er, og hvad
jeg vil - en rigtig god og grundig selvrealisation. De
sidste års fortrængninger skal have lov til at se dagens
lys, og før kan jeg ikke med rimelighed sige, hvad der
skal være min ledende stjerne her i tilværelsen. Fejlen
ved at starte på en uddannelse lige efter gymnasiets

10

ophør er, at man fikserer på nogle få ting, som man
har beskæftiget sig meget med. Man glemmer, at
gymnasiet ikke giver patentløsningen på vejen til et
lykkeligt liv. Teorien er ofte mere simpel og rosenrød
end praksis. Derfor forbereder jeg mig på noget af et
kulturchok, nu hvor jeg - som Pinocchio - frigør mig fra
alle båndene, der hidtil har virket som et sikkerheds
net og samtidig hæmmet min fuldstændige selv
stændighed.
Gymnasietiden sætter - p. g. a. ren og skær tids
mangel - automatisk en stopper for at engagere sig for
meget i for mange mennesker. Venner, som jeg i de
seneste år har fået, vil jeg give mig tid til at dyrke
fremover, idet jeg har lært, at f. eks. problemer bliver
løst mere smertefrit, hvis man ikke kun kan forklare
sit spejlbillede alverdens konflikter og konfronta
tioner. Jeg ville ikke have gennemgået gymnasiet så
relativt smertefrit, hvis jeg ikke havde delt hverdagen
med gode venner (for ej at glemme en forstående
familie), så hvordan skulle jeg kunne klare fremtiden
uden dem?!

Jeg har dog først og fremmest lært, at man ikke
kommer sovende til noget her i livet - intet er gratis.
Ens ambitioner kræver en stor indsats, og hvis beløn
ningen ikke er retfærdig ved første forsøg, må man for
Guds og ens egen skyld aldrig krybe ned i lænestolens
dybe hjørne med korslagte arme og tænke, at livet
nok allerede er skæbnebestemt, og derfor er kamp
unødvendig. NEJ, det hjælper at tage hænderne op af
lommerne, klappe sig selv på skulderen og sige: Du
kan ALT!

Jeg er klar over, at samfundet ikke uden videre
tager imod mig med åbne arme og giver mig alt, hvad
jeg begærer. Tiden på Aalborghus har udrustet mig
med et godt forsvar på mange punkter, der styrker
selvtilliden og troen på, at den sikkert ofte svære og
hårde fremtid med følgende problemer ikke er uover
vindelig. Vi vordende studenter skal blot smøge
ærmerne op, holde ryggen rank og løfte hovedet - så
skal vi nok tage de kritiske iagttagere med storm...
Dorte Høg, 3c.

Et år på Aalborghus

December

Hvad er et skoleår på Aalborghus?
Ja, det er selvfølgelig først og fremmest den dag
lige undervisning, prøver og karakterer.
Men det er også de næsten daglige morgensamlin
ger, utallige møder i de mange udvalg for lærere og
elever, adskillige ekskursioner og studierejser og
meget mere.
Her er et udpluk af, hvad der desuden skete:

05. Basketball-stævne for drenge.
12. Basketball-stævne for piger.
13. Skolens fødselsdag med kreativ dag, resultatet
af LOGO-konkurrencen, udgivelsen af ’’Isbuen
og regnklumpen” og jule- og fødselsdagsbal om
aftenen.
20. Juleafslutning i Budolfi Kirke.

Januar
August
07. Første skoledag - og samtidig den første af tre
introduktionsdage for de nye 1. klasser.
12. Syge- og reeksamen indtil den 23.
13. Fotografering af alle nye elever.
15. Modtagelse af GSK-eleverne.
22. Besøg af en gruppe japanere på studietur i
Europa.
28. Elevernes årsmøde i to timer.

September
06. Velkomstfest for 1. klasserne.
17. Atletikstævne for piger.
30. Besøg af en østtysk gæstelektor.

Oktober
01. Aftenmøde for 1. klasserne.
07. Fællestime om AIDS ved læge Bjarne Øskov.
14. Efterårsferie til og med den 18.
25. Fra middag et stort fredsarrangement i sam
arbejde med ’’Unge for fred”.
31. To fællestimer med valgmøde som optakt til
kommunalvalget i november.

06. Første skoledag efter juleferien.
09. Udvidet morgensamling i anledning af over
gangen til amtet.
13. 2.årsopgave-uge i HF til og med den 20.
20. Offentligt aftenmøde om optagelse i gymnasiet
og HF.
23. Semifinale stævne i basketball for drenge.
30. Volleyball-stævne for piger.

F ebruar
04. Studie- og erhvervsorienterende møde for afgangs
klasserne i de sidste tre timer.
Om aftenen: Konsultation for elever og
forældre.
11. Eftermiddagsarrangement med Mogens Chris
tensen fra Nordjyske Unge Tonekunstnere.
12. To fællestimer med forevisning af filmen ’’Han
dicapbilleder - en film om normaliteter” og dis
kussion med Berit Otte, en af skolens gamle
elever, fra Vanføreforeningens bestyrelse.
17. Vinterferie til og med den 21.
25. To timer med Arbejdsformidlingen for afgangs
klasserne - også den 27. og 28.
28. To fællestimer med operaensemblet fra Nord
jysk Musikkonservatorium.

November
12. To fællestimer med den skotske folkemusiker
Iain McIntosh.
14. Musikaften med skolens elever.
15. Sidste frist for indlevering af bidrag til skolens
LOGO-konkurrence.
18. Terminsprøve til og med den 21.

Marts
03. Aftenmøde om grenvalg.
04. Åbent-hus-arrangementer for afgangsklasserne
på en lang række uddannelsesinstitutioner i
Aalborg og i Nordjyllands Amt.
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11. Terminsprøve til og med den 14.
24. Påskeferie til og med den 31.

April
10. To fællestimer med lysbilledforedrag og debat
om ’’Green Peace”.
Om aftenen: Generalforsamling i ’’Aalborghus
Gymnasiums Venner” og skolens forårskoncert.
23. Premiere på årets skolekomedie, Wolf Birmann
”Dra-Dra”.
24. Anden opførelse af skolekomedien.
Og så blev det maj og juni med årsprøver og
eksamen!

Det er da Guf for sådan nogen!
En eftermiddag her sidst på skoleåret samledes vi 5
mennesker om et bord til en snak om ISBUEN OG
REGNKLUMPEN, der udkom på skolens eget forlag
i december. Bogen er til nu solgt i henved 1.000
eksemplarer til alle mulige inden og uden for skolen familie, venner, andre skoler, biblioteker og en masse
andre via boghandlerne. Forfatterne er jo elever her
på skolen, og sammen med nogle lærere er det også
eleverne, der har stået for alt i forbindelse med
udgivelsen.
Intervieweren havde udstyret bordet med en op
mærksom båndoptager og en kande te, og rundt om
blev der plads til Birgitte Braa (2c, havde læst bogen),
Dorte Høg (3c, var med i redaktionsgruppen), Mette
Kanstrup (3u, skrev i bogen og var med i redaktions
gruppen), og Trine Mervig (3x, skrev i bogen og var
med i redaktionsgruppen).
Birgitte lagde ud: - Jeg vil da godt starte med at
sige, at det var en fantastisk god ide med den bog, og
jeg føler også, at det ligesom samler os her på gymna
siet, at man har en bog, man er sammen om. Det er
faktisk noget, som bør gentages år efter år - ikke nød
vendigvis som en bog - sidste år var det så et bånd.
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Finde dig selv deri
Birgitte: - Sådan en bog siger i al fald mig en hel
masse, samtidig med at de digte, der er deri, kan man
føle, er personlige. De betyder noget for de folk, der
har skrevet dem. Og de vil også gerne delagtiggøre
andre i det, de har følt. Jeg synes, det er et flot sam
mensurium af alle mulige følelser og tanker. Det er jo
ikke overvejende kedelige digte eller sørgelige - det er
alt muligt. Du kan altid - hvis du sætter dig og slår op i
bogen - du kan altid finde et, du kan identificere dig
med.
Mette: - Der står noget om skolen...
Birgitte: - om din hverdag,
Mette: - om kammerater, om det at gå i skole.
Birgitte: -Den afspejler utrolig godt unges situa
tion nu i dag.
Mette: - Og jeg tror, den er god at have bagefter.
Birgitte: - Den stiger i værdi, jo ældre du bliver. I og
med at du nu kan identificere dig med meget af det,
der sker i den bog, så er den god, når du engang ikke
kan det mere.

Lidt af et svendestykke
Dorte: - Det er synd, at der ikke har været flere
med i arbejdsprocessen, for man føler virkelig, at det
er noget af ens eget, der...
Mette: - Sådan lidt af et svendestykke. Den er alli
gevel blevet færdig. Hele den proces med at lave
overskrifter, dele den ind, sætte sammen, læse kor
rektur. Det var hyggeligt, det vi havde der.
Trine: - Spørgsmålet er vel også, hvor mange flere
der kunne være.
Mette: - Jeg synes, det gik fint med at dele op i
grupper. Hvad sad vi - en 8 stykker i hver. Der kunne
da godt have været det dobbelte.
Dorte: - Nogen sad jo henne ved de der EDBmaskiner og trykkede lidt på dem, og andre havde
noget andet.
Trine: - Det er rigtigt i den proces, hvor vi skrev
ind, men det er mere, når der skal besluttes, det er et
problem.

ISBUEN OG REGNKLUMPEN blev ikke blot skrevet, tegnet og fotograferet af skolens elever og kursister. De producerede også
bogens sats, typografiske tilrettelæggelse og ombrydning via vores edb-anlceg.
Pressefoto: Søren Schnoor, Aalborg Stiftstidende
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Dorte: - Ja. I salgsgruppen kunne der også være flere.
I det hele taget vil der sikkert være endnu flere næste
gang, fordi det har vist sig, det er en stor succes, og det
kan lykkes.
Trine: - Og vi havde det sjovt med hinanden.

Ægte skrevet
Birgitte: - Det var også en god ide på en anden
måde, for hvor ville alle de digte o. s. v. ellers være
blevet af? De ville ligge hjemme rundt omkring i de
forskellige skrivebordsskuffer. De ville ikke gøre no
gen gavn der - det kommer de til i en bog.
Mette: - Det kommer an på, hvad funktionen er
med dem. Hvis det er en hjælp til en selv at skrive
digte, så synes jeg nok, de har udfyldt deres gavn, når
de ligger i skuffen. Men andre kunne måske også have
glæde af dem. Alle har vel et håb om, at andre måske
kan lide det, man laver, eller i al fald giver en respons
på det.
Birgitte: - Det er da heller ikke alle ting, der er lige
gode deri. Man kan godt føle, når der er noget mere
bag, når det er ægte skrevet. Nogen ting er også skre
vet flere år før, hvor det her så har været en passende
lejlighed til at få det frem.
Mette: - Det er da positivt.

Hæmmende for udfoldelsen
Mette: - Man kan også se, at nogen er inspireret af
andre forfattere. Nogen mere tydeligt end andre. Lola
Baidel er meget gennemgående.
Trine: - Og Vita Andersen. Hun er der bare flere
gange.
Mette: - Men det gør jo ikke noget. Det er tidens
måde at gøre det på.
Dorte: - At man kan se, at folk læser meget af den
og den forfatter, sådan at måden går igen.
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Trine: - Det gør da ikke noget. Det er da dejligt at
se, at Lola Baidel bliver læst, og folk bliver inspireret
af hende.
Mette: - Det er også en anti-rime-måde, der går
igen. Rimemåde er jo hæmmende for ens egen udfol
delse. Der er mere plads til at interessere sig for ind
holdet så.
Dorte: - De tekster her er jo også et godt alternativ
til stileopgaver, hvor det skal være de der analyse
rende, kommenterende, argumenterende opgaver.
Stile er da gode nok, men man føler hele tiden, at de
skal leve op til bestemte krav, visse kriterier. De
digte, man ellers gerne ville give læreren, fordi man
gerne ville have noget respons på dem, giver man
ikke, fordi de ikke lever op til de der stile-krav. De er
irrelevante. Der er bogen sådan set den eneste mulig
hed, vi har haft nogen sinde.

Det var godt klaret
Trine: - Det kan da godt være, der er nogen, der
har fået blod på tanden.
Dorte: - Det er klart, at man bliver glad, hvis man
har skrevet noget, og nogen så kommer hen og klap
per en på skulderen bagefter: ”Det var godt klaret,
det der”.
Mette: - Jeg har flere gange hørt nogen, der sagde
til en anden: ”Det troede jeg altså ikke, du kunne”.
Dorte: - Jeg overraskedes meget: Er den og den
virkelig så god til at skrive...
Mette: - og kan også føle de ting.
Dorte: - Den afslørede alligevel også meget, bogen.
Mette: - Den er i hvert tilfælde blevet godt mod
taget af forældre og familiemedlemmer.
Birgitte: - Det er da guf for sådan nogen at sidde og
læse!
Preben Juhl Nielsen.

Det er smadder godt!
- om musiklivet på Aalborghus
Aalborghus og musik! Skolen har ry for at være et
sted, hvor musikken trives.
Musik på Aalborghus er undervisning i musik
timerne, men det er også meget mere. Musiklokalerne
og salen er stort set altid optaget af de mange, som
dyrker frivillig musik uden for undervisningstiden.
Det gælder lige fra tidligt om morgenen inden skole
dagens start, og til ud på aftenerne.
Der bliver spillet og sunget - med og uden lærer
assistance - og det drejer sig om alt muligt, lige fra jazz
og rock og til klassisk korsang og folkemusik.
Nogen af resultaterne kan vi andre glæde os over,
når der er optræden ved morgensamlinger, forårskon
cert, julekoncert o. s. v. Andet kan vi opleve, når der
indspilles kassettebånd med Aalborghusmusik.
Men hvad betyder musiklivet for den, der selv er
med? Hvad får alle sangerne og musikerne egentlig
ud af at dyrke musik på skolen?
Det spurgte vi Signe, 2b, og Ann, 3c om:

Hvad har 1 været med til af frivillig musik?
Ann: Jeg lavede lidt forskelligt i Ig, og var med i
koret. Så var jeg med i vores big-band med Møldrup i
år. Og ind imellem går jeg sammen med nogen, hvis vi
skal lave noget til en morgensamling. Jeg laver også
jazz med nogen om aftenen herude. Jeg interesserer
mig virkelig meget for musik.
Signe: I Ig var vi seks piger, der sang i et lille kor.
Det blev opløst i år, og nu synger jeg i det store kor.
Det er smadder godt at være med til sådan noget. Vi
laver meget forskellig musik, og jeg lærer virkelig
meget, samtidig med at det er sjovt.
Ann: Ja, det er positivt, at man oplever meget,
man aldrig har prøvet før i koret. Det var f. eks. meget
spændende, det Bach vi lavede til juleafslutningen.
Noget andet godt ved at være med til frivillig mu
sik er, at man møder nogen andre, elever fra andre
klasser, og lærer hinanden at kende, fordi man laver
noget sammen. Det kan jeg godt lide.

Hvis man nu skulle gøre musiklivet på Aalborghus
endnu bedre, hvad skulle der så til?
Ann: Det ved jeg ikke,... jo, vi savner et nyt sang
anlæg...
Signe: Det ville gså være dejligt med nogle flere
musiklokaler, det er nogen gange svært at komme til,
fordi der er så mange, der vil spille.
Ann: Hvis man sammenligner med nogle af de
andre gymnasier i byen, så har vi måske ikke helt så
meget nyt, smart anlæg og sådan. Men på Aalborghus
bliver der til gengæld lavet enormt meget musik med
de ting, vi har, og vi har det sjovt med det. Her sker
noget.
Signe: D er tror jeg Aalborghus er byens mest, lige
som ’’sociale”, gymnasium. Og det er i hvert fald vigti
gere, at vi har det sjovt, end at vi har en masse død
godt anlæg!
CN

Da Aalborghus fik et logo...
Konkurrencen
I efterårsmånederne gik skolens elever igang med at
udforme forslag til skolens ny logo - med vores kom
mende navn, Aalborghus Gymnasium.
Dommerkomiteen, to lærere, to elever og rektor,
blev stillet over for en svær opgave, da vi skulle vælge
det bedste ud, for der var mange gode ideer, som det
fremgår af billederne.
Alligevel valgte vi uden tøven forslaget fra Lotte
Sørensen, lx, til 1. pladsen, fordi det er så elegant i sin
stramme og enkle opbygning. 2. pladsen gik til Anders
Vognsen for hans sluttede og harmoniske udkast,
med noderne og den dobbelte symbolik: Noget med
landsdelen, Limfjorden og Nordjylland, og samtidig
noget med det musiske og skabende. 3. pladsen blev
tildelt Jan Madsen, lx, for hans forslag med navnet
’’Kunsten og Fysikken”, som vi synes på en original
måde forener de to faglige poler i gymnasiet.
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De indkomne bidrag til logo-konkurrencen.
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For de nye elever og kursister

Introduktionsdagene
For at givejer en blød start herpå skolen og hjælpejer
godt ind i jeres nye miljø, er de første skoledage tilret
telagt som introduktionsdage. Det betyder, at vi ikke
følger det normale skoleskema, men har timer med
særlige arrangementer. Således vil timerne bl. a. byde
på folkedans, morgenkaffe, rundvisning, orientering
om skolen og bog- og papirudlevering. Ind imellem vil
der være almindelige timer med jeres nye lærere, så I
hurtigt kan lære dem at kende.
På den første skoledag møder I kl. 10 til velkomst i
festsalen. Derefter samles I i klasserne og får udleve
ret skoleskema, en gymnasie/hf-håndbog og pro
grammet for introduktionsdagene. Endvidere vil der
blive udleveret papir og ringbind, så det vil være en
god ide at medbringe en stor plastic-pose eller
lignende. Arrangementet om onsdagen varer 1-11/2
time. De næste introduktionsdage varer som en nor
mal skoledag fra kl. 8.15 til kl. 13.50.
Hver af de nye klasser har fået tildelt 2-3 ældre
elever/kursister som tutorer, hvis opgave er at hjælpe
jer med alt det praktiske i introduktionsdagene. De
vil også holde nogle orienteringstimer for jer, og de vil
i det hele taget - ligesom selvfølgelig også lærerne og
kontoret - gøre alt, hvad de kan, for at hjælpejer godt i
gang på skolen.
Introduktionsudvalget/PN

Skolens ”ABC”
Adresseforandring
Ændringer af adresse, navn, telefonnummer m. v.
skal straks meddeles kontoret skriftligt.

Biblioteket
Biblioteket befinder sig på mellemgangen. Det be
nyttes især ved udarbejdelse af større skriftlige opga
ver efter aftale med læreren. Da de fleste bøger kun
findes i ét eksemplar, kan hjemlån normalt ikke finde
sted.

På gangen uden for biblioteket er der en samling
af danske og udenlandske skønlitterære bøger, der
frit kan lånes. Desuden er der mindre bogsamlinger i
nogle af faglokalerne.

Forsømmelser
Skolen er forpligtet til at føre nøje kontrol med elev
forsømmelser. Det foregår således:
1)1 begyndelsen af hver time noterer læreren elevfra
vær på elevlisterne i forsømmelsesmappen.
2) Hver 4. uge tæller kontoret forsømmelserne sam
men og bekendtgør tallene ved opslag på tavlen i
østgangen.
3) Hvis en elev mener, at tallene er forkerte, kan ved
kommende udfylde en blå blanket, der er fremlagt
ved forsømmelsestavlen. Den udfyldte blanket
afleveres på kontoret.
4) Første dag efter et fravær bør der i elevens egen
interesse afleveres en skriftlig redegørelse for
årsagen til fraværet. Til dette formål er der frem
lagt hvide blanketter ved forsømmelsestavlen.
5) Ved anmodning om fritagelse for skolegang
benyttes røde blanketter, der ligeledes er fremlagt
ved forsømmelsestavlen.
Se iøvrigt ’’MØDEPLIGT”.

Forældre- og elevmøder
I løbet af efteråret holdes et orienterende møde for de
nye HF- og gymnasieklassers elever og forældre. Sidst
på vinteren inviteres eleverne og deres forældre til
samtalemøder med de forskellige lærere. Endelig afhol
des et grenvalgsmøde for lg-eleverne med forældre.

Glemte sager
Glemte sager fremlægges i skabet på østgangen. Fin
des en bortkommen genstand ikke der, så spørg på
kontoret.

Idræt, fritagelse for
For enkelttimer kan fritagelse ske ved meddelelse fra
hjemmet. Ved længere tids fritagelse kræves læge
attest.

Kontaktlærer

Mellemtimer

Kontaktlæreren svarer til folkeskolens klasselærer,
og eleverne er altid velkomne til at opsøge ham/
hende, hvis de trænger til hjælp. På grund af de korte
forløb i gymnasium og HF, og fordi kontaktlæreren
oftest underviser klassen i kun ét fag, er hans eller
hendes kendskab til klassens elever ikke så dybt
gående som folkeskolens klasselæreres.

Lærerfravær af forskellige årsager - sygdom, ekskur
sioner, faglige kurser - medfører undertiden aflysning
af timer, selv om skolen forsøger at få alle timer læst. I
elevopholdsområderne i skolens underetage er der
mulighed for at udnytte sådanne mellemtimer til på
egen hånd eller i grupper at gennemarbejde et stof,
f. eks. lektier til næste dag. Hvis man bruger mellem
timer effektivt, kan man få mere samlet fritid efter
skoletid.

Kontoret
Ved siden af rektorkontoret er placeret sekretær
kontorer og inspektorkontoret.
Sekretærkontoret har kontortid hver dag fra kl.
9.00 til kl. 11.00 og fra kl. 12.00 til kl. 13.00. Her kan I
henvende jer i følgende situationer:
Ønsker en elev at gå hjem inden skoledagens slut
ning p. g. a. sygdom, skal det meddeles til kontoret.
Såfremt den lærer, I skal have, ikke er mødt ca. 10
minutter inde i timen, bedes I meddele det til kontoret.
Har du mange penge eller værdigenstande med i
skole, bør du bede kontoret opbevare dem i skolens
boks.
Hovedpinetabletter og lign, udleveres af kontoret.
Se endvidere under ’’FORSØMMELSER”,
’’OPSLAGSTAVLE”,
’’SKEMAÆNDRINGER”,
’’STUDIEKORT”.

Kopiering
Eleverne må ikke selv benytte kopieringsmaskineme. I
bedes i en aktuel situation rette henvendelse til en
faglærer eller til kontoret.

Musik, frivillig
Om eftermiddagen efter normal undervisning stiller
skolen sine veludstyrede musiklokaler med instru
menter til rådighed for frivilligt sammenspil. Dette
tilbud, som henvender sig til både begyndere og
øvede, bliver flittigt benyttet til en lang række forskel
lige musikalske aktiviteter. Ud over skolens kor bliver
der dyrket sammenspil inden for diverse stilarter,
rock, reggae, folkemusik, blokfløjteensemble m. m.
Skolens musiklærere giver efter behov instruktion.
For at kunne deltage i dette sammenspil er det nød
vendigt først at melde sig skriftligt til sin musiklærer
med oplysning om instrument og spillestil. Der bliver
herefter indkaldt til et fælles aftalemøde, hvor grup
perne etableres, og øvetiderne fordeles. Når øvepla
nen er lagt, henvender en kontaktperson fra gruppen
sig forud for hver prøve til kontoret for at låne nøglen
til øvelokalet. Samtidig udleveres en øveseddel, der
udfyldes med oplysninger om eventuelle skader på
instrumenterne. Efter prøvens afslutning afleveres
den udfyldte øveseddel samt nøglen på kontoret eller
i rektors brevkasse.

Mødepligt og indstilling til eksamen

Korsang
Skolens kor holder prøver et par timer ugentligt. Der
er ingen optagelsesprøver, alle er tværtimod velkom
ne, også selv om man ikke kan noder. Det eneste, der
kræves, er lyst til at synge sammen med andre på
tværs af klasserne. Koret er medlem af sammenslut
ningen KOR 72, der arrangere korstævner i forskellige
byer. Endvidere plejer koret at tage på en arbejds- og
hygge-weekend i efteråret.

Der er mødepligt til timerne. Herved opnår I de
begrænsninger i eksamenspensa, som gives ved HFog studentereksamen, hvor man kun opgiver dele af
det læste stof.
Kun sygdom er gyldig grund til fravær fra under
visningen. I enkelte andre tilfælde kan tilladelse forud
indhentes hos rektor. I tilfælde af mange forsømmel
ser kan skolen kræve dem dokumenteret ved læge
attest.

Hvis forsømmelserne antager et uacceptabelt
omfang, kan indstilling til eksamen tilbageholdes.
Gymnasiedirektoratet har den endelige afgørelse i en
sag om forsømmelighed, der foruden forsømmelser
fra timerne også omfatter manglende aflevering af
skriftlige opgaver. En beskrivelse af de advarsler fra
skolen til eleven, der går forud for en direktoratssag,
kan læses i gymnasie- og HF-håndbøgerne.

Oprydning
I skal selv sørge for at rydde op omkring jer i under
visningslokaler, opholdsrum og grønnegårde, d. v. s.
lægge affald i papirkurve, sætte tomme flasker i
flaskekasser på gangene m. v.

Opslagstavler
De vigtigste findes på østgangen. Læg især mærke til
de officielle tavler med opslag fra skolen (skemaæn
dringer, forsømmelsesstatistik) og elevrådet (møde
meddelelser). Man bør vænne sig til at gå en tur forbi
opslagstavlen mindst én gang om dagen.
Eleverne har deres egen opslagstavle. Opslag skal
være forsynet med udløbsdato = nedtagelsesdato.

4) Rygning er forbudt i festsalen af sikkerhedsmæs
sige grunde, i klasserne af hygiejniske grunde. Ved
prøver gives der særlige regler.
Det er en selvfølge, at askebægre altid bør
benyttes, og affald lægges i papirkurve.
Der er totalt rygeforbud i frokoststuen og
rygeforbud i elevopholdsrummet de første 15
minutter af frokostpausen.
5) Eleverne må ikke opholde sig i faglokaler, før
læreren kommer.
6) I alle forhold: Vis hensyn. Bemærk brand
væsenets opslag.
7) Specielt om biblioteket:
Undgå højrøstet samtale og anden støjende
adfærd. Rygning er ikke tilladt.
Det er ikke tilladt at anvende andre bøger end
dem, der udtrykkeligt er sat frem til elevernes
brug. Ønsker man at anvende andre bøger, må
man henvende sig til faglæreren eller biblio
tekaren.
Hjemlån af bøger kan ske fra den bogbestand, der
er fremsat på mellemgangen. Normalt kan bøger
ikke hjemlånes fra biblioteket. Ønskes bøger hjem
lånt til opgaveskrivning, må man henvende sig til
faglæreren.

Ordblindhed
Elever med ordblindhedsproblemer bør henvende sig
til en studievejleder.

Ordensregler
1) Mød i god tid så trafik og parkering kan foregå
forsvarligt.
2) Skolens arbejde kræver ro. Derfor må støjende
adfærd undgås og anden underholdning uden for
frikvartererne henvises til opholdsområder og
friarealer.
3) Beskadigelse af inventar og undervisnings
materiel, bortset fra almindeligt slid, medfører
erstatningsansvar.
Bøger skal forsynes med solidt omslag, transporte
res forsvarligt og mærkes med lånerens navn og
klasse.

Parkering
Cykler og knallerter skal placeres i kælderen.
Knallerter må ikke startes i kælderen.
Vis hensyn trafikalt og støjmæssigt ved tilkørsel
og frakørsel.

Pedellen
Pedel Erik Larsen leder den daglige vedligeholdelse
og renholdelse af skolens bygninger og inventar. Be
nyttelse af skolens lokaler efter normal skoletid må
kun ske efter aftale med Erik Larsen. Han har kontor
i vestfløjens underetage ved siden af bogdepotet med
træffetid kl. 14-14,30. Tlf. (08) 14 32 67.
Pedelmedhjælper: Ole Thomsen.

Penge
Tag ikke større pengebeløb end nødvendigt med i
skole. Er det en enkelt gang påkrævet at gøre det, så
bed kontoret opbevare pengene.

Skemaændringer
Der forekommer hyppigt skemaændringer p. g. a.
lærersygdom, kurser, studie- og erhvervsorientering,
reeksaminationer o. s. v. Ændringerne slås op på tav
len til østgangen, så vidt muligt dagen i forvejen.
Hvis en klasse og en lærer indbyrdes aftaler timeog lokaleændringer, skal dette altid meddeles skolens
kontor af hensyn til mulige henvendelser til klassen,
læreren eller enkelte elever.

Studiekort
I begyndelsen af skoleåret udsteder skolen gratis
studiekort til alle nye elever.
Disse kort, der er forsynet med elevens billede, er
nødvendige for at kunne købe billetter til skolens
fester.
Endvidere giver de mulighed for rabat ved køb af
billetter til en række kulturelle arrangementer (kon
certer, teater, museumsbesøg m. v.), ligesom visse
forretninger giver rabat ved indkøb.
Skulle du miste dit studiekort, udsteder kontoret
et nyt mod betaling og indlevering af foto.
Kortet skal afleveres på kontoret, når du går ud af
skolen.

Studievejledning
Der er til hver klasse knyttet en studievejleder, som
også i nogle tilfælde er faglærer for klassen. Studie
vejlederne har kontor og træffetider, og her kan du
henvende dig og få en fortrolig snak eller konkret
hjælp. Undertiden kan samtaler resultere i henvis
ning til hjælp uden for skolen, f. eks. specialunder
visning for ordblinde. Foruden en assistance med
sådanne personlige problemer kan studievejlederne
være behjælpelige med oplysninger i forbindelse med
grenvalget eller studie- og erhvervsvalget efter ek
samen.

Udover den personlige vejledning gives der i løbet
af de tre år også 20 timers kollektiv orientering, hvor
hele klassen deltager. I førsteklasserne gennemgås
studietekniske forhold, ligesom der orienteres om
grenvalgs- og tilvalgsmulighederne. Senere i forløbet
orienteres der generelt om studie- og erhvervsforhold:
uddannelsernes opbygning, korte/lange uddannelser,
adgangsbegrænsning, arbejdsløshed, økonomiske for
hold. I afgangsklasserne behandles forhold i forbin
delse med ’’udslusning”, f. eks. boligforhold, tilmel
dingsprocedurer, skrivning af ansøgninger, erhvervs
arbejde og muligheder for ophold i udlandet.
Skolen er i løbende kontakt med andre uddannel
sesinstitutioner, arbejdsformidlingen, erhvervsvej
ledningen og erhvervslivet. Kontakterne består dels
af informationsmateriale, der tilsendes skolen, og
som stilles til rådighed for jer, dels i en række person
lige kontakter ved møder her på skolen eller virksom
hedsbesøg.

Sygemelding
I tilfælde af længerevarende sygdom bedes du ringe
til kontoret og meddele årsagen til dit fravær. Se
iøvrigt rubrikkerne
’’FORSØMMELSER” og
’’MØDEPLIGT”.

Tekniske hjælpemidler
Hvis I skal arrangere morgensamling eller lignende og
i den sammenhæng skal bruge mikrofoner, båndopta
gere eller lys- og lydanlægget i festsalen, så henvend
jer til Teknisk Udvalg. Dets elevmedlemmer træffes
lettest efter morgensamlingen i salen.

Udmeldelse
Hvis du overvejer at melde dig ud, skal du henvende
dig til din studievejleder, som vil drøfte problemet
igennem med dig. Hvis du efter denne drøftelse fort
sat ønsker at gå ud, skal du henvende dig til rektor for
at få ordnet den egentlige udmeldelse.

Og så brugte de et andet!?!
Til forvirring for vist nok mange måtte dommer
komiteen efter præmieoverrækkelsen beslutte, at
skolen i praksis skal anvende det logo, som var præ
mieret som nr. 2 frem for vinderlogoet. Det skyldtes,
at vi efter mange rentegninger, udkast og prøver hos
reklametegner blev ved med at løbe ind i problemer
med at få vinderlogoet til at ’’fungere” i de både små
og store størrelser og sammenhænge, det skulle indgå
i på brevpapir, trøjer o. s. v. Så i sidste ende måtte det
højest præmierede vige for det mest anvendelige. Og
de er jo heldigvis flotte, begge to.
Interview med Anders Vognsen
Vi spurgte i april Anders, 2r, hvordan det føles nu
at se sit forslag trykt på trøjer, brevpapir, og andre
steder.
Anders: ”Ja, det føles jo lidt mærkeligt. Godt nok
har jeg tegnet butiksskilte, og lavet andre mindre
opgaver. Men jeg har aldrig prøvet sådan noget her
før. Jeg har hele tiden tænkt mig at prøve at blive
reklametegner, når jeg er færdig med skolen”.
Vi spurgte også Anders, om han efter succesen har
et råd at give til andre unge, som gerne vil frem.
Anders: ”Det ved jeg såmænd ikke. Man skal vel
øve sig længe. Jeg har altid gerne villet tegne, og har
tegnet siden jeg var lille. Nej, det er vist noget, man
hver især selv må finde ud af’.
CN

Morgensamling
De næsten daglige morgensamlinger har altid været
et populært indslag i skoledagen og fylder næsten
altid festsalen.
Det er sin egen sag at give et signalement af dem,
for de er særdeles brogede og vidt forskellige.
Ganske vist er der nogle faste punkter: en indle
dende fællessang og praktiske meddelelser fra elever,
lærere og administration. Men så får fantasien, det
levende ord, musikken, sangen, debatten og under
holdningen ellers frit spil.
At komme til morgensamling er en fin daglig
opkvikker. Lærere, elever og somme tider gæster op
træder gerne på slap line, og vi lærer nogle nye sider af
hinanden at kende.
Morgensamlingen afholdes i festsalen hver dag
undtagen onsdag fra kl. 9,50 til 10,10. Og en morgen
samlingsuge afsluttes med den populære fredagsmusik.
Klasserne begyndende med 3g står på skift som
arrangør af morgensamlingerne, normalt én uge ad
gangen og under alle omstændigheder mindst to
dage, hvor de resterende dage så overdrages til andre
klasser eller grupper.
Senest 14 dage før en klasses morgensamlingsuge
skal klassen lave et program for ugen. Det offentlig
gøres på en plakat i forhallen, og så kan alle overveje,
om de har noget at bidrage med.
Gå altid til morgensamling. Og vær selv med til at
skabe yderligere debat og indhold i skoledagen.
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Skolens fødselsdag

Elevrådet

Appelsiner - og hvad så?
På 10 års dagen: fest med mere.
På 20 års dagen: fest med meget mere.
På 25 års dagen: fest, boder, optræden bazarer,
cafeer i flere dage.
Fredag den 13/12 1985 var det ikke spor rundt 27 år - men vi havde alligevel lyst til at fejre det lidt,
altså holdt vi:
En dag med aktiviteter:
Hver klasse skulle selv arrangere en dags aktivi
teter, og det kom der meget forskelligt ud af, f. eks.:
Fantasien
Orientalsk dag
Dramatik
Konditori
Råhygge
Spillecasino
Sommermiljø
Gløgg-bod
Juleklip
Ny religion
Musik og dans
Cafe med pitabrød
Gymnasieprojekt
Blå bog
Sportsdag
Lyrikcafe
Med meget mere
Vi fik en anderledes skoledag: en dag, hvor ele
verne selv havde ansvaret for planlægningen, en dag,
hvor det var muligt at udfolde sig friere, en dag, hvor
det faste skema var brudt - og de daglige roller og
omgangsformer også. Kort sagt: en aktiv, social dag,
som samtidig var en god optakt til:
ÅRETS FØDSELSDAGSFEST.
Lt

Efter endnu et år på denne solbeskinnede plet
Aalborghus må jeg konkludere, at klasserepræsen
tanterne aldrig har været mere aktive. Entusiasmen
blomstrer som aldrig før, når nå-generationen bidra
ger med sin inaktivitet og modvilje omkring deltagel
sen i sin egen dagligdag.
Præget af dovne og modvillige elever har elevrådet
dog alligevel holdt lidt stand p. g. a. en 5-6 elever, som
har gennemført det mest nødvendige elevrådsarbejde.
I år har vi hovedsageligt arbejdet med nogle øn
sker angående forbedringer på skolen (f. eks. kantine
forhold, garderobeskabe, vekselautomat), som amtet
- efter at have overtaget skolen fra staten - skulle give
tilskud til. De har dog ikke været særlig positivt ind
stillet på at skulle bekoste på skolen, så ansøgning om
bevilling til eventuelle forbedringer må der derfor ar
bejdes videre med.

Vi har startet et salg af papir til en gros-priser, hvil
ket blev modtaget meget positivt af eleverne. Det har
fungeret nogenlunde, trods visse klasserepræsentan
ters ’’glemsomhed” m. h. t. hvornår de skulle sælge
papiret.

Derudover har vi beskæftiget os med gymnasie
reformen, operation dagsværk, DGS (Danske Gym
nasieelevers Sammenslutning), GLO (Gymnasie
elevernes Landsorganisation), LAK (Landssammen
slutningen af Kursusstuderende) og andet.
For at et elevråd skal kunne fungere ordentligt, er
det nødvendigt, at alle klasser har en repræsentant,
som er indstillet på at skulle gøre et aktivt stykke
arbejde om nødvendigt. På denne måde vil arbejdet
kunne fordeles, således at der ikke er nogle få stykker,
der står alene med alt arbejdet op over begge ører.
Endvidere vil muligheden for bedre trivsel og miljø på
skolen være langt større.

Jeg vil derfor opfordre videregående og nye elever
til fremover at deltage mere aktivt i elevrådsarbejdet.
Michel J. A. Beauvais.
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Et år i Lærerrådet

Fællesudvalget

Ind til udgangen af april havde Lærerrådet afholdt 7
eftermiddagsmøder og 2 kortere møder i vores ons
dagskonferencetime.
Man har behandlet en lang række sager, f. eks.:
Forsøgsundervisning: 2 standardforsøg (matematisk-kemisk forsøgsgren, fysik og kemi på matematisk-samfundsfaglig gren), forsøg med udvidet studie
vejledning, GSK-engelsk på nysprogligt niveau, tek
nologifag med 2 timer ugentligt i 2g og en matematisk
linie med udvidet engelsk.
Alle forslag om undervisningsforsøg, undtagen
teknologifaget, opnåede LRs godkendelse/anbefaling. Direktoratet gav godkendelse til forsøg med
udvidet studievejledning og GSK-engelsk samt de 2
standardforsøg. Derimod afviste direktoratet forsla
get om en matematisk Unie med udvidet engelsk og
henviste i stedet til standardforsøget med en engelsk
gren. LR vedtog herefter at søge denne gren oprettet,
således at skolen nu kan tilbyde intet mindre end 6
grene for matematikerne og 3 for de sproglige.
Pædagogisk dag: Blev vedtaget på initiativ af
pædagogisk udvalg som en festlig markering af sko
lens fødselsdag med tilbud om forskellige aktiviteter.
Ekskursioner: LR vedtog, at hf erne skal have
mulighed for ekskursioner og studierejser ligesom
gymnasieeleverne. Ekskursionsudvalgets forslag til
fordeling af de økonomiske midler blev vedtaget. Der
støttes med midler fra skolens 10-årsfond.
Undervisningsmidler: Man vedtog forslag om ny
fordelingsnøgle (d. v. s. bevillinger til de enkelte fag)
og om ekstraordinære tildelinger.
Mundtlige årsprøver: Det blev besluttet, at hver
elev skal deltage i mindst 3 årsprøveaktiviteter,
hvoraf mindst 2 skal afsluttes med individuel karak
tergivning. Lærerne udformer tilbud (traditionel års
prøve, repetitionskursus, projektarbejde m. m.) med
angivelse af evalueringsform. Eleverne kan så selv
vælge.
Og endelig har LR behandlet en lang række min
dre sager.

Fællesudvalget er et samarbejdsudvalg, der består af
4 elever valgt af elevrådet, 4 lærere samt rektor.
I første halvdel af skoleåret var Aalborghus en
statsskole og fra januar 1986 et amtskommunalt
gymnasium. Dette medførte dog ikke ændringer i
udvalgets sammensætning eller kompetence.
Udvalget har normalt holdt møde 1 gang hver
måned, og der har været behandlet en række sager,
hvoraf eksempelvis skal nævnes rygning, godkendelse
af studiekredse og af fællestimearrangementer, mor
gensamlingerne og forsøg.
Møderne er ifølge bestemmelserne åbne for alle
interesserede.
HG

PN

Økonomiudvalget
Økonomiudvalget er et underudvalg under lærer
rådet. Udvalget diskuterer fordelingen af den bevil
ling til undervisningsmidler, skolen får fra Nordjyl
lands amt. Man diskuterer, hvordan pengene skal
fordeles fagene imellem (f. eks. skal biologi have flere
penge end matematik?), samt hvilke fællesudgifter
skolen skal afholde (f. eks. skal vi købe et video
apparat mere?).
Økonomiudvalget består af en række repræsen
tanter for lærerne og det teknisk-administrative per
sonale samt 3 elevrepræsentanter. Gennem disse sid
ste er det muligt for eleverne at øve indflydelse på,
hvordan pengene til undervisningsmidler skal bruges,
et forhold eleverne må være levende interesserede i,
da det er dem, der ’’udsættes” for undervisnings
midlerne til daglig.
DJ
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Da foråret kom til Aalborghus
- en personlig beretning om de musiske
Det er torsdag aften den 10. april på Aalborghus, og
klokken er et par minutter i halv otte.
Efter en hyggelig generalforsamling i gymnasiets
uvurderlige venneforening kommer vi en håndfuld
mennesker med kurs mod festsalen, hvor den tradi
tionsrige forårskoncert står foran sin begyndelse.
Allerede forhallen gør indtryk, hvad den bestemt
ikke plejer at gøre på søvnige og fortravlede skolemor
gener. Men nu! Hvor forhallens eneste oplivende mo
ment ellers er Arne L. Hansens smukke frise, er det
denne aften en sand øjenfryd at skue ud over den:
fest- og dagligdagsklædte mennesker, højt humør, en
jovial kontrollør i skjorteærmer ved indgangen, en
smuk smuk udstilling af formningsfolkenes arbejder,
udklædte elever, stilige forældre og meget mere. Joh,
det er tydeligt, at denne aften er noget særligt.
Vi når da lige ind i festsalen, men så er det også
sagt. Salen er proppet af forventningsfulde tilhørere
og deltagere, og vi får tage til takke med nogle få
ledige pladser på bageste række. Lidt resigneret, for
herfra kan man da vist ikke høre alverden trods det
imponerende opbud af mikrofoner, der som en kantet
og forvirrende teknologisk fantasi smykker scenens
forkant.
Men hvad var det så der skete?
Ja, endnu lidt ør og euforisk i hovedet af aftenens
samlede oplevelse er der alligevel nogle øjebliksople
velser, der trænger sig på:
Først og fremmest en lyd der fungerede, så også vi
- de allerbageste - fik del i oplevelsen, oven i købet med
en diskret brummen som konstant underlægning.
Og dernæst et herligt varieret program, som fik
den helt rigtige åbning og afslutning.
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Koncerten lagde ud på det smukkeste og mest
stemningsfulde med seks danske sange, fremført af
skolens kor. En genial - og dristig - åbning, der i ét nu
samlede salen i koncentreret lytning. Og så gik det
ellers deruda’ med lidt af hvert, muntert krydret af et
imponerende arsenal af velafpudsede konferencier
klicheer, og sluttende med et stadigt yngre lærer
orkester under rektors protektion.
Joh, stemnings- og humørfyldt var det, og sådan
blev det bare ved.
Efter et dejligt opstrammet program forlod vi syv
kvarter senere festsalen, krydsede lidt rundt på
billedudstillingen og fortrak så i første omgang til
kælderregionerne med de kolde pilsnere, næsten-bru
tale hotdogs og øresønderrivende beat, der måske til
ære for os halvgamle indledtes med Clapton og Hen
drix, ømt og nostalgisk - og rart at se den aktuelle
appel, som omgående fik eleverne på dansegulvet.
Senere på aftenen gik vi så på café til kaffe og
boller, som gled ned til en både smuk og humørfyldt
og varieret optræden. Mest klassisk, mest kendt og
mest professionelt, men også islæt af privat og per
sonligt og glad amatøragtigt. Og gud være lovet med
de små koks, som er så herligt menneskelige og sætter
dét i relief, som hele koncerten dybest set handler
om: glæden ved at spille og synge og at give sig til
kende for et indforstået publikum.
Hen under midnat, bevæbnet med stedets sidste
mineralvand, blev der endelig tid til en sidste runde.
Nogle var allerede i gang med at pakke sammen,
andre - de parvise - tog sig en sidste sjæler, og i et par
kroge var musikken slet ikke længere nødvendig som
inspiration for udfoldelsen.
Godt nok. Sådan skal det nemlig være, når foråret
kommer til Aalborghus, mens nattetemperaturen
udenfor sneg sig ned mod de ti frostgrader.
Publikummeren.

Endnu et forårstegn - fra skolegården
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25 Års Fonden

Carl Willum Hansens legat

Fondens formål er at skabe et sjovere, mere indholds
rigt og varieret skoleliv: bakke spændende initiativer
op, slippe fantasien løs og gøre Aalborghus til et end
nu mere spændende sted at være.
Navnet skyldes, at Fonden blev stiftet på grund
lag af overskuddet fra skolens 25 års jubilæum i 1983.
Det er altså denne Fond, som er økonomisk bag
mand for flere af de ekstraordinære begivenheder i
løbet af skoleåret.
Tidligere har Fonden stået bag udgivelsen af et
fint jubilæumsskrift og et kassettebånd, ’’Spektre af
Aalborghus ”, produceret af lærere og elever på skolen.
Og siden august har Fonden for alvor haft travlt og
lagt penge i kassen, så vi sammen med ’’Unge for
Fred” fik en fin fredsdag i oktober, en flot elevbog,
„Isbuen og regnklumpen”, fejret skolens fødselsdag
den 13. december med en hyggelig aktivitetsdag,
lavet Aalborghus-trøjer og meget mere.
Brug fantasien og kom med forslag til 25 Års Fon
den. Sørg for, at skolen ikke bare er den daglige
undervisning, men meget andet godt for krop og sjæl,
liv og lyst. Og få folk til at købe og bruge båndet og
bøgerne, så der stadig kommer penge ind til Fonden.
Vi sælger med glæde:
"Aalborghus Statsgymnasiums Jubilæumsskrift
1958-1983””. Hæftet: 30 kr. Indbundet og numme
reret: 100 kr.
Kassettebåndet "Spektre af Aalborghus”: 30 kr.
Antologien ’’Isbuen og regnklumpen”: 30 kr.

Ved Carl Willum Hansens afgang som rektor den
31. oktober 1984 blev der på initiativ af de forældrevalgte medlemmer af skolenævnet og ’’Aalborghus
Gymnasiums Venner” indstiftet et legat i Willums
navn med en formue på 25.000 kr.
Fundatsen for legatet, der administreres i sam
arbejde med lærer- og elevrådet, blev det overladt til
Carl Willum Hansen selv at udforme. Og som han
skrev i det sidste årsskrift:
’’Ifølge fundatsen har legatet, som ikke kan søges,
”til formål at påskønne elever og kursister ved Aal
borghus Gymnasium for en værdifuld indsats i skole
livet udenfor den egentlige undervisningssituation”.
Der er altså ikke tale om en flids- eller dygtigheds
præmie i almindelig skolemæssig forstand. Personligt
har jeg altid savnet muligheden for at opmuntre,
støtte eller blot påskønne elever og kursister på et
bredt felt af områder, som man ikke får kontakt med
umiddelbart, men som kan indeholde problemer nok
for den enkelte. Nu bliver det muligt at yde en sådan
indsats, og det er jeg legatgiverne dybt taknemmelig
for”.
Legatet blev uddelt første gang ved årsafslutnin
gen 1985 med 1000 kr. til Mette Kanstrup (2u) og til
Benedicte Juul (3b) og vil fortsat blive uddelt i årene
fremover.

Legater
Endnu er Aalborghus jo et yngre gymnasium, og
derfor har vi endnu ikke mulighed for ved årsafslut
ningen at hædre så mange elever/kursister, som vi
kunne ønske, med legater, boggaver m. m. De sidste
år har dog budt på to glædelige og væsentlige legat
oprettelser:
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Svend-Erik Andersens legat
Ved skolens 25 års jubilæum i 1983 kom der et smukt
brev fra fru Carla Margr. Andersen, hvis afdøde søn,
Svend-Erik, der var påskønnet som en dygtig og posi
tiv elev, blev student fra Aalborghus i 1961.
Carla Margr. Andersen har skænket 2000 kr. til
oprettelse af et legat i Svend-Eriks navn, en gave som
skolen er dybt taknemmelig for.
Beløbet er indsat til højeste forrentning, således
at der fremover ved hver årsafslutning vil blive uddelt
en legatportion bestående af de i årets løb tilskrevne
renter. Legatet skal tilfalde en ung, dygtig studerende
fra Aalborghus.
’’Svend Erik Andersens legat”uddeles første gang
i forbindelse med årsafslutningen 1986, i 25 året for
Svend-Eriks dimission fra Aalborghus.

Idræt
Igen i år har der været et forskelligt udbud af
aktiviteter inden for den frivillige idræt. I basketball
nåede 3g’erne til finalestævnet.
Det bør fremhæves, at den frivillige idræt ikke
udelukkende er for eliteidrætsfolk, men er et tilbud til
alle om at få mere motion end de 2 ugentlige idræts
timer giver mulighed for og at udvide kammeratska
bet på tværs af klasser.

Med hensyn til årsprøve-projekter har der været
forskellige tilbud af temaer, bl. a. volleyball i teori og
praksis og ’’Kondition, puls og kost”. Disse tilbud
giver eleverne mulighed for større idrætssammen
hænge - ikke mindst teoretisk/eksperimentelt - hvor
de selv er forsøgspersoner. Denne undervisning er
umulig i den daglige undervisning med kun 2 timer
om ugen.

By, MG, KN, TK, Hl, JP

På vej til gymnastiksalene?

23

Vore fremmede elever
Vi er to vietnamesere, der som bådflygtninge kom til
Danmark i 1982. Til sommer har vi gennemgået et
2-årigt HF-kursus på Aalborghus Gymnasium og for
håbentlig fået en eksamen.
Det er vigtigt for os at have fået denne uddannel
sesmulighed, som kan åbne flere veje for os i det dan
ske system. Undervisningen har stillet store krav til
os. Vi har for det første svært ved at udtrykke os præ
cist på dansk - der ligger en fremmed erfaringsverden
bag hvert ord, vi skal bruge, og vi skal oversætte via
engelsk, så vi hele tiden arbejder med 3 sprog + noget
fagligt. F or det andet har vi været vant til en disciplin,
der krævede overholdelse af mange faste regler og
programmer. Her har vi selv skullet tage ansvaret for
at få klaret opgaverne til tiden og få det faglige ind
hold på plads.
Klassens miljø har været rart at være i. Her har vi
mødt danskere, der fik stillet de samme opgaver som
os; vi har haft et fællesskab. Men også her har det
sproglige af og til givet os vanskeligheder.
N år vi går ud, har vi nogle nye muligheder, men
det afhænger jo, for os som for danskerne, af karakter
gennemsnittet hvilke, og det er næsten for spæn
dende, når der er noget bestemt, vi gerne vil.
Manh Tran og Quan Dinh, Truong
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Vi har massevis af ekskursioner og studierejser. Her
er nogle oplevelser fra en af dem:

Londonturen 15/2 - 22/2 1986
Fra lærerens synsvinkel:
I vinterferien var jeg sammen med 19 elever på en
’’uofficiel” tur til London. Eleverne kom fortrinsvis fra
3y + elever fra andre 3g klasser og et par 2g’ere. For
målet med turen var dels kulturelt (det var obligato
risk for alle at se et teaterstykke), dels turistmæssigt
(traditionel sightseeing).
Det kulturelle islæt bestod bl. a. af:
Sue Townsend’s skuespil: ’’The Secret Diary of
Adrian Mole”.
Doug Luci’s skuespil: ’’Progress” (på The Lyric,
Hammersmith).
Puccini’s opera: ”La Boheme” (på London Coli
seum)
Monty Alexander’s trio på jazzklubben Ronnie
Scotts i Soho.
EM

Set med elevøjne:
Vi vil gerne skrive lidt om det sociale samvær og
andre oplevelser på rejsen og under selve opholdet i
London. Vi var 17 drenge og 3 piger, som startede
med højt humør på Aalborg banegård. Togturen til
Esbjerg gled, som var den smurt i Faxe-fad, og der
efter blev vi godt indlogeret på færgen ’’Tor Scandina
via”. Turen over Nordsøen gyngede i mere end een
forstand, dog ikke mere end at vi var i stand til at se en
western i biografen, mens andre var optaget af norske
fjeldmøer.
Vi kom til London - trætte, men ved godt humør,
og vi delte os i små grupper og besøgte de nærliggende
restauranter. Pigerne havde været så uheldige at få et
værelse uden varme, men det klarede drengene som
de ’’gentlemen” de er.
Mandag aften indeholdt turens eneste obligato
riske begivenhed: Vi skulle allesammen i teatret og se
’’Adrian Mole”, et stykke baseret på en bog, der var

skrevet som en pubertetsdrengs dagbog gennem et
år. Man kan sige, at det var dygtigt lavet, fordi de to
timer, det varede, virkelig syntes at vare et helt år.
Det teaterstykke, som fem af os så onsdag efter
middag på et af Londons alternativteatre, Lyric
Hammersmith, var til gengæld en oplevelse, som blev
turens kulturelle højdepunkt. Et moderne socialrea
listisk skuespil af høj karat, som analyserede og i høj
grad udleverede 70’ernes hykleriske, selvanalyseren
de og selviscenesættende kollektivkultur. Gennem
skuespillet gik det gradvist op for nogle beboere i et
kollektiv, at de ikke kunne leve op til deres egne
idealer. Rollerne blev spillet af meget dygtige skue
spillere, hvoraf vi genkendte en fra TV-serien ’’Gen
syn med Brideshead”.
Samme aftens besøg i jazzklubben ’’Ronnie
Scott’s” var en kun alt for passende afslutning på
onsdagen. Fire-fem timers jazz i verdensklasse. En
anden musikalsk oplevelse af rang var en aften i ope
raen, hvor vi hørte ”La Boheme”, kun skæmmet af
vores plads på bageste række, tredie balkon.
I løbet af ugen fik vi også nogle gode gastrono
miske oplevelser, og vi var nogle få stykker, der havde
den glæde/ære at se vores høvding (Ejgil Marcussen)
indtage en kinesisk middag med pinde. Vi besøgte de
lokale pub’er flittigt samt diverse burgerbarer til nogles fortrydelse, da to var nødsaget til at holde sengen
en dag med maveonde.

Turen var i top, men dagene gik desværre for hur
tigt, og snart var hjemturen i sigte. Det blev lidt af en
hjemtur, skal vi love for. På færgen stod engelske
gentlemen og norske konfirmander for skud, og de tog
følgelig stor del i vores sociale samvær på turen hjem.
Også saunaen på båden var til stor lykke, især for de
sangglade, der underholdt hele båden med deres mu
sikalske talenter. Hele vejen igennem tolden var der
store afskedsscener nationaliteterne imellem. Vi
ankom meget trætte, men mange minder rigere til
Aalborg efter en pragtfuld tur til London.

Introduktionsdage for de nye elever
For 1. klasserne blev skoleårets første 3 dage gennem
ført med et særligt introduktionsprogram, hvis formål
var at hjælpe de nye elever hurtigt til rette i klasse
lokalerne, et par timers folkedans, bog- og papir
udlevering, rundvisning på skolen og i dens nærmeste
omegn samt orientering ved klassens tutorer om sko
lens dagligdag. Introduktionsdagene sluttede med
kædedans for alle 1. klasserne på én gang i skolegården.
Hver 1. klasse havde 3 tutorer, ældre elever med
den opgave at hjælpe de nye elever med de mange
praktiske problemer, der naturligt nok opstår ved
overgangen til gymnasiet/HF. At denne hjælp i høj
grad værdsættes, er hvert år blevet bekræftet gen
nem evalueringsrapporterne. At det også er en spæn
dende opgave for tutorerne selv, kan aflæses af den
store interesse, der altid har været for at blive valgt til
tutor.
Tutorerne havde 3 orienteringstimer med deres
klasser, hvor orienteringen i det væsentligste foregik
på grundlag af velkomstskriftet. I timerne indgik dog
også forskellige aktiviteter som rundbold, samværs
øvelser og vandreture til nærliggende grønne om
råder. Enkelte tutorer har ligefrem haft klasserne
hjemme til the om eftermiddagen.
Ind imellem de særlige introduktionstimer var der
lagt ’’normale” timer, idet klasserne gerne vil møde
deres lærere så hurtigt som muligt. Derved opnås
også en blødere overgang mellem introduktions
dagene og de egentlige skoledage.
PN

Mette Rix 2a, Anne Grønlund 3y,
Janni Walling 3y, Morten Brøgger 3c
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Fællestimer - Fællesskab
En skole er ikke blot nogle bygninger, hvor et antal
mennesker hver dag møder op, går ind i de dertil ind
rettede celler og der modtager dagens dosis af under
visning, for så at gå hver til sit igen. Eller hvis det var
sådan - så var det en sørgelig skole! Skolen er også et
levende fællesskab med en strøm af muligheder for
kontakt og inspiration. I 2-3 år tilbringer I mellem 30
og 40 af ugens bedste timer under skolens tag for at
ruste jer til det, der ofte længselsfuldt omtales som
”det virkelige liv”, men der er også masser af’’virkeligt
liv” i skolen! Den ordinære undervisning står i cen
trum - ligesom (endnu!) de fleste senere vil have et
lønarbejde som basis. Men derudover foregår der alle
mulige andre slags aktiviteter - aktiviteter, hvor man
kan bryde op fra ’’cellen” og indgå i andre fællesskaber
for at udforske nye områder, få nye kontakter.
En af disse alternative aktiviteter er skolens fælles
timer. Det er timer, som er henlagt til skolens sal, og
som alle skolens elever deltager i. Af sådanne fælles
timer skal der være mindst 8 hvert skoleår. Timernes
indhold bestemmes i Foredragsudvalget, hvori der
sidder både elever og lærere. De lægger sammen et
program, dels efter egne ideer men lige så tit efter
forslag fra andre elever og lærere. Vi forsøger dels at
gøre timernes indhold så varieret som muligt og dels
at få nogle ting på programmet, som kan åbne nye
horisonter, give nogle erfaringer, som man ellers ikke
ville få - kort sagt flytte nogle grænser og inspirere til
debat.
Det første fællestimearrangement i det forløbne
skoleår var et møde i august med elevernes interesse
organisationer DGS, GLO og LAK. I oktober havde vi
indforskrevet en forsker fra Fibiger Laboratoriet i
København til at fortælle og besvare spørgsmål om
AIDS. Senere i oktober havde vi besøg af den kendte
skotske folkesanger Iain McIntosh, og op til kommu
nalvalgene i november havde vi et møde med repræ
sentanter for de politiske partiers ungdomsorganisa
tioner, som gav oplæg og besvarede spørgsmål fra
salen. I februar har vi sammen set og bagefter disku
teret filmen ’’Handikapbilleder” samt mødt ’’Opera
ensemblet”, en gruppe operasangere fra Nordjysk
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Musikkonservatorium, som sang et flot og festligt
repertoire af slagnumre fra klassiske operaer og
moderne musicals. I april er det meningen, at vi skal
møde repræsentanter fra miljøorganisationen Green
Peace, som vil vise lysbilleder og fortælle om organi
sationens arbejde...
Du kan selv være med til at præge disse fælles
timer ved enten at gå ind i Foredragsudvalget, som
nyvælges hvert år i september, eller ved at komme
med dine ideer til udvalgets medlemmer. Skolen er lige som ”det virkelige liv” - hvad du gør den til, og
fællestimerne skaber vi netop i fællesskab: Hvis du
ikke er der, mislykkes projektet!
Velkommen i salen!

Kunst
I efteråret havde vi en stor udstilling af kunstneren
Ole Heerup. Malerierne blev ophængt i elevgarde
roben og gav anledning til en del diskussion eleverne
imellem.
Af indkøb blev kun foretaget et enkelt, nemlig to
store billeder af Anita Jørgensen. De to billeder var
tiltænkt det nye lærerværelse, hvor de i dag hænger
og indgår i fin sammenhæng med rummet, dets farver
og øvrige billeder.
Carlo Vognsens store maleri af vinterlandskab er
blevet nyindrammet og ophængt på sydgangen, hvor
det får den bedste belysning.
Udvalgets begrænsede udfoldelse hænger natur
ligvis sammen med, at der ikke har været økonomisk
baggrund for at lave arrangementer og indkøb, men
disse vilkår ændres glædeligvis ved gymnasiets over
gang til amtet, så udvalget fremover vil have et fast
årligt beløb at råde over.
GN

Engelsk dramatik
-også et alternativ til video-dillen
I efteråret 1985 blev der som noget nyt her på skolen
oprettet en studiekreds i ’’Engelsk Dramatik” under
ledelse af den engelske gæstelærer Alan Firth og
undertegnede. Studiekredsen var åben for alle, og der
krævedes ingen specielle sproglige forudsætninger,
d. v. s. at også elever, som på grund af deres linje- og
grenvalg ikke havde engelsk som fag mere, kunne del
tage og derved vedligeholde og videreudvikle deres
engelske sprogkundskaber.
Studiekredsen blev hurtigt fuldtegnet, og det blev
besluttet, at de første 10 gange 2 timer skulle bruges
til at indøve de grundlæggende dramatiske discipliner,
herunder brug af stemme og krop, improvisations
teknikker og lign. Foruden det rent tekniske udbytte
fik deltagerne også større tillid til deres egen evne til
at udtrykke sig dramatisk, og ved at optræde for hin
anden lærte man både at give og tage - fortrinsvis
positiv - kritik.
Der skulle nu vælges nogle engelske og ameri
kanske skuespil, som deltagerne kunne tænke sig at
medvirke i. Til dette formål blev der udleveret for
skelligt materiale til juleferien, og da vi mødtes igen
efter ferien, blev der udvalgt 3 stykker, som passede
til deltagernes antal, køn, evner, tid o. s. v.
De tre stykker var 1) en monolog af Eugene
O’Neill: Before Breakfast, 2) en enakter af Tennessee
Williams: Moony’s Kid Don’t Cry, og 3) et samfunds
satirisk lystspil af Sue Townsend: Womberang.
Der blev arbejdet på livet løs de følgende måne
der, og i løbet af marts og april måned blev stykkerne
spillet for ’’fulde huse” inden for de skemalagte
engelsktimer. Sammenlagt har de tre skuespil været
opført 11 gange for ca. 500 tilskuere, og det er vist ikke
overdrevet at erklære, at alle stykker har været suc
ces’er, som både de medvirkende og tilskuere har haft
fornøjelse og udbytte af. Nogle af stykkerne indgår i
klassernes læsepensum, og jeg håber, at der herved er
skabt et alternativ til video-dillen.
Merete Høgsbro
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DRA-DRA for en skolekomedie
Onsdag den 23. april var der premiere på Det Store
Dragedræbershow, som slet ikke var en demonstra
tion af undervisningen på Aalborghus, men derimod
årets skolekomedie, Wolf Biermanns ”Dra-Dra”.
Og sikken en forestilling, der var imødeset med
megen spænding. For, som det hed i programmet:
’’Special Gueststar i aftenens forestilling er den
legendariske Hans Folk - helten, der med sit falkeblik
og dybe taktiske forståelse har fældet så mange dra
ger ude i verden.
Han er kommet direkte til drageland, udelukkende
for at fælde vores drage. Om han vil gøre som da han
fældede kommunalpolitikeren for bestikkelse, folke
tingsmanden for skattesnyderi, koncernledelsen for
svindel og bedrag, eller som da han afslørede, at stats
ministeren havde rotter på loftet - det vil vi ikke
afsløre her. Til gengæld kan vi konstatere, at det at
være helt ikke altid er lige nemt og ufarligt”.
Efter to timer, der føltes som langt kortere tid, var
spændingen udløst - og ikke kun den. Forløst blev vi
nemlig på talrige måder undervejs: Det var vittigt,
frækt, pågående, provokerende og overrumplende.
Og det var tæt på at være totalteater, når det er bedst.
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Suverænt og med en smuk timing blev hele salen ind
draget i stykket. Nok foregik det meste på scenen,
men gang på gang blev publikum overrumplet bagfra.
Af den virkelige drage fik vi kun set halen. Men vi
blev samtidig belært om, hvor let det er at opkaste sig
til drage, når man smager magtens og popularitetens
sødme. Og det er slet ikke en uvæsentlig erfaring at
have i baghovedet til daglig.
Skolens nuværende elever skuespillede med liv og
lyst, og gamle elever gav også en hånd med, både med
musikken, hvor Andreas Exner var i sædvanlig kon
centreret funktion, og med instruktionen, som Ras
mus Stig Nielsen tog sig suverænt af.
Da vi kom hjem, kunne snakken om stykket næ
sten ingen ende tage. Ikke blot fordi vi som Aalborghus’ere indirekte var part i sagen, men fordi det var
godt og et fint vidnesbyrd om, at det kan eleverne
altså også gøre, når de får lejlighed til det.
Heldigvis går stykkets drage ikke igen. Men hel
digvis er der kun knapt et år til vi igen kan komme til
skolekomedie.

Tilskueren

Foto: Jens Henriksen, Midtbyens Billedforsyning
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EDB på Aalborghus
Det andet år med obligatorisk edb-undervisning for
lg’erne er gået, og interessen er stærkt voksende. Data
lokalet myldrer af interesserede elever både i og efter
skoletid. Mange er optagne af at benytte maskinerne
til tekstbehandling, d. v. s. pæn indskrivning af stile,
rapporter og andre opgaver. Andre bruger data
materne til programmeret løsning af specielt mate
matiske hjemmeopgaver.
Vi råder efterhånden over programmeringsspro
gene Logo, Comal-80 og Pascal og for dem, der vil
arbejde med tekst, findes tekstbehandlingsprogram
merne Skriv og RcTekst. Der findes også undervis-

ningsprogrammer til bestemte fag som geografi, bio
logi, tysk og fransk.
Det forløbne år har budt på studiekredse med
instruktion i brugen af tekstbehandling, men økono
miske begrænsninger gjorde, at ikke alle interesserede
kunne få lov at deltage.
I det kommende skoleår vil tilbuddene komme
igen, og de, der meldte sig, men ikke fik plads på de
tidligere hold, vil få fortrinsret. Hvis økonomien tilla
der det, vil der også komme tilbud om programme
rings-kurser for såvel begyndere som avancerede.

DJ & LP

Aalborghus Gymnasiums Venner
Det ligger i navnet, hvad vi står for: Aalborghus
Gymnasiums Venner. Vi er en kreds af forældre, som
gennem tilslutning til Vennerne støtter Aalborghus både mens vore egne håbefulde piger og drenge går
der, men såmænd også bagefter. D er er nemlig mulig
hed for at blive livsvarigt medlem for den overskue
lige sum af 200 kroner - men man kan også vælge det
årlige medlemsskab, som koster 50 kroner. Der er 175
organiserede Venner i dag, og det er faktisk for få. Så
uden at nogen skal føle, at der bliver taget åndeligt
førergreb på dem og at de bliver frivilligt tvunget ind i
Venne-kredsen, så vil vi faktisk gerne opfordre endnu
flere til at melde sig ind.
Og noget tyder på, at kredsen er i vækst. Dette års
generalforsamling var faktisk ikke så lidt af et tilløbs
stykke. Normalt plejer vi nemlig kun at være bestyrel
sen og en enkelt eller to derudover. Men 86-generalforsamlingen havde sandelig fem helt nye deltagere. Det
kom noget bag på os, men vi er rede til at flytte til an
dre og større lokaler for at kunne rumme næste års ge
neralforsamling!
Hvad laver vi så? Ja, det er altid mest forfriskende
at starte med de nye initiativer - og eet af dem kan
man faktisk se resultatet af her i årsskriftet. Vi har
nemlig besluttet at bede eleverne om at aflevere
bidrag til årsskriftet i form af en stil over et nærmere
defineret emne, og vi præmierer så et par af bidra-
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gene. Der er altså ikke tale om en knivskarp konkur
rence i traditionel forstand, men om en venlig opfor
dring til eleverne om at vise deres tanker, ideer, for
nemmelser og overvej eiser på tryk. Og så står vi gerne
parat med et beskedent opmuntrende skulderklap,
som efterlader aftrykket af en 500 kroners-seddel.
Derudover arbejder vi hele tiden på at rejse penge
til de to fonde -10 år og 25 år - som Aalborghus har at
gøre godt med til mange forskellige formål. Vi vil også
gerne hjælpe til med praktiske og arrangementsmæs
sige gøremål - og så har vi nogle endnu ikke klart
definerede overvejelser om at lave nogle mere forældrerelaterede arrangementer på Aalborghus. Som
f. eks. en diskussionsaften om gymnasiereformen, en
foredragsaften i god, gammeldags højskole-stil, et
musisk/underholdende arrangement o. s. v. Altsam
men i den hensigt at skabe nogle tættere forbindelser
mellem forældrekredsen og børnenes daglige arbejds
plads. Men også for med vor interesse og engagement
at støtte gymnasiets ledelse og lærerstab i en hver
dag, som vel ofte kan være brydsom.
For det er vel præcis det, som gode Venner skal
være - nogle, man kan regne med. For - som allerede
Carole King sang i 60’erne: Ain’t it good to know, that
you’ve got a friend...
For vennerne,
Jørgen Pyndt

Lærere og administration i 85/86
Ole Ahlgren
fysik, biologi

Ole Holm
religion, dansk

Ulla Kaiser
tysk, dansk

Steen Albrechtsen
matematik, fysik

Thorkild Husum
historie, religion

Thyge Kjær
samfundsfag, idræt

Annie Brinkmann Andersen
kemi, fysik

Merete Høgsbro
engelsk, russisk

Thyra Bjerreskov
engelsk, religion

Johan Kordt Højbjerg
biologi, geografi

Bodil Faurschou
Knudsen
dansk, engelsk

Elsebeth Brander
rektor
samfundsfag, matematik

Erik Winther Jakobsen
historie, geografi

Erik Busse
dansk, historie
Jonna Bystrup
idræt

Hans Jørn Christensen
dansk

Asger Dyhrmann Jensen
samfundsfag, geografi

Jutta Abildgaard Jensen
fransk, dansk
Kjeld Jensen
musik, tysk

Jørgen Kragh-Knudsen
engelsk, idræt
Axel Kristensen
matematik

Ivar Lyhne
fysik, kemi, matematik
Eigil Marcussen
engelsk, tysk

Kamma Martens
biologi, geografi

Gunnar Hanghøj
matematik, fysik, kemi

K. Gunnar Jensen
fransk, latin, russisk,
oldtidskundskab

Flemming Hansen
geografi

Marianne Gaunø Jensen
engelsk, idræt

Anders Munk-Nielsen
biologi, geografi

Kirsten Lykke Hansen
musik, dansk

Inge Jonsen
historie, tysk

Erik Møldrup
musik, engelsk

Torben Hansgaard
historie, geografi

Anna Jørgensen
fransk, engelsk

Margit Mørk
dansk, spansk

Bent Havn
historie, religion

Inge Leth Jørgensen
samfundsfag, psykologi

Claus Nelson
dansk, musik

Niels Hellerup
historie, idræt

Poul Erik Jørgensen
tysk, fransk

Anette Nielsen
fransk, tysk

Tom Mowinckel
fysik, matematik
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Jørgen Damgaard Nielsen
matematik

Johannes Pedersen
biologi, idræt

Lilly Staal
dansk, fransk

Kirsten Nielsen
fransk, idræt

Lars Persson
latin, engelsk,
oldtidskundskab

Niels Erik Sørensen
kemi

Leif John Nielsen
fysik, matematik

Lene Hornbæk Nielsen
engelsk
Poul A. Nielsen
fysik, matematik
Preben Jubl Nielsen
musik, dansk
Christian Gade Nissen
dansk, formning

Karen Margrethe Ottosen
formning, dansk

Mogens Winther
Rasmussen
dansk, fransk
Christian Roesdahl
fysik, matematik

Vibeke Volf
matematik, datalære

Herdis Gregersen
sekretær
Gull-Maj Cordes
sekretær

Grete Saxtorff
matematik, datalære

Ruth Toft
sekretær

Peter Simonsen
engelsk, formning

Erik Larsen
pedel

Harald Skovgaard-Petersen
historie, samfundsfag,
oldtidskundskab

Ole Thomsen
pedelmedhjælper

Rita Sparle
dansk, religion

Ringetider
Mandag, tirsdag, torsdag, fredag:
1. time ...................................................
2. time ...................................................
Morgensamling
3. time ...................................................
Frokostpause
4. time .........
5. time .........
6. time .........
7. time .........
8. time .........
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8.15- 9.00
9.05- 9.50
10.10-10.55
10.55-11.20
11.20-12.05
12.10-12.55
13.05-13.50
13.55-14.40
14.50-15.35

Onsdag
1. time ...................................................
2. time ...................................................
3. time ...................................................
Frokostpause ......................................
Konference ..........................................
4. time ..................................................
5. time ..................................................
6. time ..................................................
7. time ..................................................
8. time ..................................................

8.15- 9.00
9.05- 9.50
9.55-10.40
10.40-11.00
11.00-11.25
11.25-12.10
12.15-13.00
13.05-13.50
13.55-14.40
14.50-15.35
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