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Midtersider for de nye elever og kursister

Aalborghus Gymnasium er opført ifølge lov af 25. maj 1956.

Byggearbejderne blev påbegyndt den 8. september samme år og skolen taget i brug 
den 11. august 1958.

Den officielle indvielse fandt sted den 15. december 1958.

En tilbygning til nordfløjen blev færdig i efteråret 1969.
o

Årsberetningen bygger på mange læreres og elevers medarbejder skab.

Det redaktionelle ansvar har rektor Elsebeth Brander.

Første skoledag er mandag den 10. august kl. 10.00.
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Rektors velkomst
Med dette årsskrift vil jeg gerne byde nye 
elever velkommen til Aalborghus Gymna
sium og sige tak til alle elever og medarbej
dere for 1986-87.°

Arsskriftet viser et billede af de mange 
aktiviteter, der præger en levende skole både 
i og udenfor timerne.

Vægten er lagt på de aktiviteter, der er 
fællesoplevelser på tværs af klasser og år
gange. Arets gang i billeder viser nogle af de 
gode oplevelser, vi fik sammen i 1986-87.

Måske burde vi fortælle mere om det dag
lige liv i timerne - vi er jo en eksamensskole. 
Men gymnasium og HF er ikke længere en 
skole for en lille dannet elite, men en skole 
for alle dem, der har lyst og evner til at få en 
bred boglig uddannelse, som udgangspunkt 
for deres videre uddannelse. Og i en sådan 
skole skal fælles aktiviteter og kreative fag 
prioriteres højt.

En eksamensskole bliver kun bedre, hvis 
den giver gode muligheder for de kreative 
elementer. De elever, der har lavet en god 
morgensamling, sunget med i koret, vundet - 
eller tabt - i volleyball osv. ved, hvor rart det 
er at lave noget sammen med andre. Og 
glade, kreative elever lærer mere. Jeg håber, 
at alle nye og gamle elever vil fortsætte 
denne tradition.

Elsebeth Brander
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Uddannelser på Aalborghus
Der er i alt 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.

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 undervisnin
gen i 2g og 3g.

Matematikerne kan vælge mellem 6 grene: Mate- 
matisk-fysisk, Naturfaglig, Samfundsfaglig, Musik
faglig, Matematisk-kemisk og Matematisk-engelsk.

De sproglige kan vælge mellem 3 grene : Ny-sprog- 
lig, 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.

Gymnasiale Suppleringskursus (GSK)
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. Og vi kan 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.

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.
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ET AR I TEKST OG BILLEDER
Et begivenhedsrigt idrætsår
Idrætsdag
Fredag den 5. september 1986 var der fest og ballade på skolen. Vi samledes om en alternativ 
olympiade. Hver klasse havde forberedt en idrætsdisciplin (f.eks. tøndegang, rendski, snurre
sprint) og havde valgt et fantasiland (f.eks. lækkerland, øse-pøse-land, pyland) med tilhørende 
nationaldragt, -kampsang og -flag. Højdepunktet var den fælles indmarch med opvarmning og 
præsentation af hvert land.

Renovaland i skvaldende humør
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GODT BRØLT
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Er de ikke lækre? Romerinder ude

Koncentration De unge og smukke
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Danmarksmestre i gymnasieatletik
For første gang i atletikkonkurrencernes snart 40-årige historie fik et Aalborg-gymnasium en 
andel i vandrepokalen. Det blev 12 elever fra Aalborghus, der en skøn solskinsdag i september 
på Skovdalens Stadion gav os denne oplevelse. Det var en homogen indsats i alle 7 øvelser 
krydret med et par fornemme enkeltmandspræstationer, bl.a. stævnerekord i atletik - der 
sikrede Aalborghus den kærkomne sejr.
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Danmarksmestre i volley
Den 18.-19. marts vil gå over i historien for Aalborghus. Da drog 8 piger og en lærer afsted mod 
Vordingborg for at deltage i gymnasieskolernes finalestævne i volley-ball. Da de nåede til selve 
fmalekampen, havde de ikke tabt et eneste sæt eller en eneste kamp. Resultatet blev, at vi rejste 
hjem med pokalen som vindere af danmarksmesterskabet 1987 i volley-ball.

Navnene fra venstre mod højre bageste række: B Y, Lene Nørgaard 2 r, Lisbeth Jørgensen 2 q, Pia Francke 3 x.
Mariann Kjærgård Hansen 3 u, Rikke Madsen 3 a.
Første række: Jane Peterson 3 u, Ulla Laursen 3 a, Bettina Poulsen 3 u.
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I kemi-praktik på Spritfabrikkerne
Redaktionen har fået lov til at klippe i et par 
afgangselevers speciale-rapport. Fordi den 
fortæller noget om gymnasiets matematisk
kemiske gren. Og fordi den giver et indtryk af 
de også faglige oplevelser, man kan få, når 
undervisningen bevæger sig uden for skolens 
mure. Hør blot:

Det arbejdede vi med
Gennem en uges praktik på De Danske 
Spritfabrikker har vi beskæftiget os lidt med 
chipsfremstilling og i høj grad med kvalitets
kontrol af chips, pommes frites, snaps og 
med bedømmelsesmetoder generelt. Af ke
miske forsøg har vi lavet saltanalyse på chips 
med titrering efter „Volhard”, peroxidtalsbe- 
stemmelse og bestemmelse af frie fedtsyrer 
i olier.

Desuden er vi blevet indviet i den organo- 
leptiske kontrol i form af tærskelværdi
bestemmelser og rangordning af chips, tre
kantstest og karaktergivning efter smagska
rakterskala. Endelig overværede vi en meget 
overfladisk gennemgang af spritproduktio
nen og kvalitetskontrollen af spritten.

Sådan oplevede vi det
Den modtagelse, vi fik ved ankomsten til fa
brikken, kan vi absolut ikke klage over. Vi fik 
på det nærmeste stillet en person (Jeanett) 
til rådighed hele tiden. Det var dejligt, for 
hver gang der var noget, vi var i tvivl om, ja så 
havde vi ekspertise lige ved hånden!

Alle var meget venlige og villige til at 
besvare alle vore spørgsmål, og vi kunne frit 
bevæge os rundt på hele fabrikken, som vi 
havde lyst til. Det var faktisk vældig spæn
dende, da det jo ikke er hver dag, man har lej
lighed til uden videre at vade rundt og ud
forske en hel fabrik.

Vi har også snakket om, at det faktisk er 
synd, at ikke alle elever har mulighed for at få 
en lignende oplevelse. Vi tror, at det er meget 
sundt at se, hvorledes det går for sig ude i det 
„virkelige” liv.

Alt i alt har vi begge nydt opholdet på 
Spritfabrikken, og ikke nok med det - vi har 
også i den grad fået et fagligt udbytte ud af 
det. Og vi håber, at andre vil få lov til at 
komme ud på fabrikken til næste år!

Vi siger tusind tak for en god uge.

Majbritt Foldager og Pia Francke-Larsen, 3x
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GSK-turen til London 9/4-17/4 1987
Undertegnede arrangerede i påsken en tur 
til London for GSK-holdet i engelsk. Formå
let med turen var at give kursisterne lejlig
hed til at få afpudset deres engelsk lige inden 
eksamen og at stifte bekendtskab med Lon
dons rigt varierede kulturliv.

Det skuespil, vi havde valgt at se, var Alan 
Ayckbourn’s ’’Woman In Mind”. Det kunne 
ganske vist kun delvist leve op til ironien og 
det elegante vid i hans tidligere stykker, men 
det var alligevel en god teateroplevelse for 
kursisterne, der - uden at kende stykket på 
forhånd - havde rimeligt nemt ved at følge 
med. Af andre kulturelle oplevelser kan næv
nes koncert med London Symphony Orche
stra i Barbican Centre, Bachs „Johannes- 
passion” i St. Paul’s Cathedral og English 
National Opera’s opførelse af Mozarts „Don 
Giovanni”. Endelig skal nævnes besøgene på 
British Museum, Tate Gallery og Science 
Museum, hvor ikke mindst sidstnævnte var 
imponerende.

Bortset fra Ayckbourn-stykket var den 
mest givende faglige oplevelse for kursis
terne overværelse af to retssager i Londons 
kriminalret ”Old Bailey”. I det ene tilfælde 
var vi oven i købet så heldige at overvære 
starten på en retssag, hvor anklagen blev 
læst op, nævningene taget i ed etc., hvilket 
gjorde det nemt at følge med, og i den anden 
sag overværede vi forsvarstalen i en mord
sag.

Af andre aktiviteter kan nævnes besøg på 
et af Londons travleste og berømteste mar
keder på Portobello Road, hvor man stort set 

kan købe alt mellem himmel ogjord. Endelig 
var vi også et par stykker, der vovede os til 
fodboldkamp - Arsenal mod Charlton - en ret 
begivenhedsløs forestilling, ikke kun på 
banen, men også blandt de berygtede ’’hooli
gans”.

Alt i alt var det en afvekslende tur, der gav 
kursisterne et godt indtryk af kontrasterne i 
dagliglivet i London.

EM
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Skolens kor
Koret har haft travlt i år - har indspillet et værk på 
COLLAGE-båndet, har været på hyttetur og har 
givet koncerter både her og i København.
Til jul gik koret sammen med musikere fra Aalborg 
Symfoniorkester for at opføre Händels store Kro
ningshymne. Den 4. april gav koret koncert her sam
men med kor fra Roskilde og Aurehøj gymnasier og 
også med orkester og sang-solister fra Sjælland.

Alle de mennesker var rejst hertil for at opføre Elver
høj og Elverskud sammen med Aalborghus, så der var 
trængsel på scenen, som det ses.
Efter koncerten her tog Aalborghus’ Kor med til 
København til nok en fælles koncert og til radioopta
gelse. Det gav mange nye bekendtskaber - først at 
være værter for sjællænderne og derefter at komme 
som gæster hos dem.
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COLLAGE kom det til at hedde, 
og det blev fyldt med 18 numre af 
og med folk på Aalborghus. Den 
15. december, på skolens fødsels
dag, udkom det. Pris 30 kr.

I efteråret rev musikfolk på Aalborg
hus en uge ud af kalenderen, lejede det 
store STUK-studie og indspillede et 
nyt kassette-bånd.
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I alt var 150 mennesker i sving de dage. 
Nogen med teknik, nogen med at lytte, 
nogen med kaffe, nogen med at tage 
billeder og alle med at indspille musik.

Hele klasser stod sammen om at komme 
på „plade”. Og koret indsang en fornøjelig 
fortælling om „Lise, mig og Tutor-Kaj”.

Al musikken var forberedt i den dag- 
lige undervisning, så enhver kunne 
gøre sit bedste ved mikrofonen. Selv i 
opholdsstuen blev der øvet flittigt, 
inden det blev ens tur i studiet.
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- lyttede 
intenst

Små og 
store grup
per spillede

kom på nye 
overvejel
ser ved den
proces.

- og slog sig løs med festlige grin og 
indædte videoer i opholdsstuen. 
COLLAGE kan stadig købes.
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For de nye elever og kursister

Introduktionsdagene
For at givejer en blød start her på 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 den første dag 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) I 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 af
holdes et grenvalgsmøde for lg-eleverne med foræl
dre.

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
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.



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.

Mellemtimer
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.

Musik
Korsang
Skolens kor holder prøve 2 timer hver uge. Alle kan 
være med, også selv om man ikke kan noder. Der er 
ikke nogen optagelsesprøve, for det kræves kun, at 
man har lyst til at synge sammen med andre. Når 
man har sunget nogle gange, afgør man selv, om man 
vil fortsætte. Vil man det, kræves det selvfølgelig, at 
man kommer til korprøve hver gang året ud. Ellers er 
det jo ikke til at arbejde sammen så mange.

Koret optræder fast ved en julekoncert i decem
ber, ved forårskoncerten i marts og ved årsafslutnin

gen i juni. Men hvert eneste år er det også blevet til en 
masse andet, f.eks. kor-weekend, rejser, koncerter, 
også fælles med andre gymnasier, og numre ved mor
gensamlinger.

Sammenspil
Hver eftermiddag, når undervisningen er slut, kan 
alle komme til at spille sammen (eller øve alene) i mu
siklokalerne ved at låne instrumenter og udstyr der. 
Og det gælder både begyndere og øvede. Hvis man vil 
være med, skal man først melde sig skriftligt til sin 
musiklærer med oplysning om instrument og spille
stil. Derefter bliver man indkaldt til et fælles aftale
møde, hvor øvetiderne fordeles, og hvor man kan 
finde sammen i grupper, hvis man da ikke på forhånd 
har fundet nogen at spille med.

I den øvetid, man får, har man så lokalet og udsty
ret til rådighed - og har ansvaret for det. Ønsker man 
indimellem hjælp fra en lærer, kan man selvfølgelig få 
det.

En helt anden mulighed for at komme til at spille 
sammen er at melde sig til et af de sammenspilshold, 
som lærerne tilbyder. Det kan være sammenspil på 
bestemte instrumenter, f.eks. blokfløjter eller stry
gere, eller inden for en bestemt stilart, f.eks. rock, 
folkemusik eller jazz. Her er altså en lærer med hele 
tiden som instruktør. Der kommer opslag og medde
lelse om den slags tilbud først i skoleåret.

Ene-undervisning
På Aalborghus kan alle få ene-undervisning i spil på et 
instrument eller i sang, ja, evt. i begge dele. Det er 
ikke gratis, men det er billigt

Det er et nyt samarbejde med Aalborg Musik
skole, der giver denne mulighed. Undervisningen 
foregår om eftermiddagen her på Aalborghus, men 
det er Musikskolens dygtige lærere, der underviser. 
Man bliver undervist 1/3 time hver uge, eller man 
samles efter aftale i små hold på f.eks. 3 i en hel time. 
Vil man spille, kan man frit vælge instrument, men 
skal regne med at låne, leje eller anskaffe det selv - 
skolen har ikke instrumenter nok til at låne til alle.

Undervisningen starter 1. september, og i begyn
delsen af skoleåret kommer der en pjece med flere 
oplysninger og med en tilmeldingsblanket.



Mødepligt og indstilling til eksamen
Der er mødepligt til timerne. Herved opnår I de 
begrænsninger i eksamenspensa, som gives ved HF- 
og 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 forsømmel
ser fra timerne også omfatter manglende aflevering 
af skriftlige opgaver. En beskrivelse af de advarsler 
fra skolen til eleven, der går forud for en direktorats
sag, 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.

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.

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.

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 time- 
og 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 for
retninger 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. Studievej
lederne har kontor og træffetider, og her kan du hen
vende dig og få en fortrolig snak eller konkret hjælp. 
Undertiden kan samtaler resultere i henvisning til 
hjælp uden for skolen, f.eks. specialundervisning for 
ordblinde. Foruden en assistance med sådanne per
sonlige problemer kan studievejlederne være behjæl
pelige med oplysninger i forbindelse med grenvalget 
eller studie- og erhvervsvalget efter eksamen.

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 erhvervsfor
hold: Uddannelsernes opbygning, korte/lange uddan
nelser, adgangsbegrænsning, arbejdsløshed, økono
miske forhold. I afgangsklasserne behandles forhold i 
forbindelse med „udslusning”, f.eks. boligforhold, til
meldingsprocedurer, skrivning af ansøgninger, 
erhvervsarbejde 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, bånd
optagere eller lys- og lydanlægget i festsalen, så hen
vend 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.



Pluk fra skolens kalender
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 morgensam
linger, 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:

August
06. Første skoledag - og samtidig den første af tre 

introduktionsdage for de nye elever.
11. Syge- og reeksamen begynder.

Fotografering af alle nye elever.
18. Modtagelse af GSK-kursisterne.

Besøg af to russiske nedrustnings- og miljø
eksperter.

September
02. Elevernes årsmøde i to timer.
03. Skolemesterskaber i atletik.
05. Skolens idrætsdag.

Velkomstfest for 1. klasserne om aftenen.
10. Regionsstævne i atletik.
17. Fællestime med Lars Lilholt, som bagefter var 

gæstelærer i 3 timer.
25. Landsfinale i atletik.
30. Besøg af en gruppe svenske lærerstuderende.

Oktober
06. Aftenmøde for 1. klasserne.
14. Fællestime om „Operation Dagsværk”.
16. Besøg af 10 unge fra Wismar.
29. Indspilning af kassettebåndet „Collage” i 

Stukstudiet i tre dage til og med den 31.

November
06. „Operation Dagsværk”.
10. Terminsprøve til og med den 13.
19. Fællestimer med den chilenske flygtning 

Gonzola Vargas.
26. Regionalt badmintonstævne.

December
01. Fællestime med Lisbeth Garn fra Amnesty 

International.
05. Fællestime med den engelske dansegruppe 

’’Springs”.
Jule- og fødselsdagsfest om aftenen.

09. Regionsstævne i basketball.
Fællestimer med Den Kongelige Ballet.

15. Skolens fødselsdag med udgivelse af ’’Collage” 
og fællestime med skuespilleren Kim Bjerke.

23. Juleafslutning i Budolfi Kirke.

Januar
19. Offentligt aftenmøde om optagelse i gymnasiet 

og HF.
26. Konsultation for elever og forældre.

2. årsopgaveuge for HF begynder.

Februar
02. Første møde i Skole-Hjem-samrådet.
09. Vinterferie til og med den 13.

Marts
02. Aftenmøde og grenvalg.
06. Forårsfest.
10. Terminsprøve til og med den 13.
17. Orientering ved Arbejdsformidlingen.

April
04. Forårskoncert med opførelse af „Elverskud”.
13. Påskeferie til og med den 20.
21. Premiere på årets skolekomedie „Laser og 

pjalter”.
28. Generalforsamling i Vennerne. 

Forårsaftenarrangement med musik.

Og så blev det maj og juni med årsprøver og 
eksamen!
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Handelsbankens Investeringsspil

Billede af 2. XZUS fra præmie- og diplomoverrækkelsen den 30. april 1987. 
Fra banken medvirker Kirsten Eisenhardt og Torkild Mølgaard.
Klassen blev puljevinder i Handelsbankens Investeringsspil. Præmie: 2.000 kn
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Forårsfest
Forårsaften på Aalborghus 28/4-87 - den „uformelle” 
forårskoncert med masser af aktiviteter, workshops, 
musik, fest og ballade. Lød det ikke spændende? 
Åbenbart ikke spændende nok, for workshoppene 
måtte aflyses p.g.a. manglende tilslutning. Dermed 
faldt forsøget på at lave en utraditionel forårskoncert 
lidt til jorden. Men forårsaftenen blev alligevel 
afholdt. Heldigvis. For det blev en hyggelig aften 
med god underholdning. Alligevel ville jeg ønske, at vi 
havde taget os sammen og benyttet os af muligheden 
fór at oprette de forskellige workshops. Det havde 
været sjovt med andre aktiviteter udover de musi
kalske. Men o.k., de optrædende gjorde det også godt.

Koncerten var delt op i to faser. Først en time inde 
i festsalen med 12 punkter på programmet, præsente
ret af den underholdende konferencier Henrik Mil
ling. Repertoiret omfattede så forskellige stilarter 
som funk, jazz, klassisk og flerstemmige korarrange
menter. De optrædende måtte have brugt lang tid til 
at øve sig, resultatet virkede i hvert fald meget profes
sionelt. På det plan levede aftenen helt op til forvent
ningerne til en traditionel forårskoncert. Aalborghus 
er jo også kendt for sine musikalske talenter, men 
måske netop derfor havde det været spændende 
samtidig at se både andre aktiviteter og andre optræ
dende end „Tordenskjolds Soldater”.

Efter en time i salen rykkede hele selskabet - på 
omkring 200 fremmødte - ned i frokoststuen, hvor der 
var gratis kaffebord og salg af øl og vand. Kl. 21 fort
satte underholdningen med optræden af koret, en 
enkelt solist og flere bands. Det var den mere afslap
pede del af aftenen, hvor folk sad ved bordene, hyg
gesnakkede og dansede til musikken. Som sagt var 
det en hyggelig, velklingende aften, men det kunne 
godt være blevet anderledes spændende og nyska
bende. Hvis vi altså havde villet det.

Lene Høg. la

En regnskabsfører går af
En af de gamle personligheder, lektor G. Hanghøj, 
ved Aalborghus Gymnasium går nu af. Formelt 
regnskabsfører ved statsskolen, reelt bestyrer af alle 
betydningsfulde cifre på denne skole. (Det var vel 
derfor, du ikke gik af i 1972, da de andre regnskabsfø
rere ved statsskolerne gik af?)

Stilfærdigt har du spændt sikkerhedsnet ud un
der os og givet ideer og ydet hjælp ved vanskelige si
tuationer. Tak for din hjælp i de par år jeg fik lov til at 
arbejde sammen med dig - du vil blive savnet.

EB
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Skolekomedien
N år man ser tilbage på årets skolekomedie, er hektisk 
nok det ord, man som medvirkende vil beskrive den 
med. En af årsagerne til denne travlhed var det sene 
starttidspunkt. December og januar gik med at holde 
lidt møder, snakke og læse forskellige stykker. Der var 
ikke rigtig gang i den.

Så i februar fik vi en instruktør. Hurra, nu skulle vi 
til at spille, fedt. Den trup på en 16-17 stykker, som ef
terhånden var samlet, var dødspændte på instruktø
rens udspil. „Får vi mon 10 eller 20 stykker at vælge 
imellem?” Men vor instruktør, Flemming Lindvang, 
tog det mere roligt. Han var ved at lægge sidste hånd 
på Jomfru Ane Teatrets Jubilæumsforestiling, og 
desuden mente han ikke, at det kunne være menin
gen, at han skulle presse noget ned over hovedet på 
os.

Gang i os. Vi skulle finde et stykke, som bare var 
helt perfekt. Der var virkelig vilde planer. Totalteater, 
spille uden et manuskript og så improvisere. Det nær
mede sig kaos, indtil én foreslog „Laser og pjalter” af 
Brecht. Det var der bred enighed om, godt kunne 
bruges.

Vi kom så i gang med at spille i starten af marts. Vi 
indså ret hurtigt, at stykket var for omfattende i dets 
oprindelige form. Desuden var sproget knudret og 
miljøet lidt intetsigende. Der blev derfor taget en rask 
beslutning. Vi strøg en del af teksten og nogle af san
gene; flyttede handlingen til 80’ernes Aalborg, og 
skrev noget af teksten om.

Vi øvede videre. Weekenderne blev taget i brug. 
Det gik op for os, at vi egentlig havde travlt af h... til. 
Opstillingerne skulle gennemgåes, replikkerne skulle 
læres udenad, og sangene skulle skrives og læres. Det 
var svært, og til tider blev alle mand grebet af panik, 
for det var lidt uoverskueligt. Men til gengæld var det 
også her, vi havde det mest skægt. Vi grinede meget af 
hinandens fejl, og dem var der ret mange af. Den 
skæggeste fejl opstod, når man troede man kunne 
sine replikker, og så pludselig opdagede, at man ikke 
kunne. Replikker som: „Min kone er slået ud af sig 
selv” og „Jeg skal slå maven ned i hovedet på dig”, 
blev konstant fyret af. Også når man tog hinandens 

replikker, opstod der temmelig komiske situationer. 
F.eks. tog en af rockerne Polly’s replik og sagde: „Ah 
Mac, vær dog ikke så vulgær”. Vi faldt over hinanden, 
når der gik koks i arrangementerne. Bare sådan noget 
som at snakke højt og tydeligt, skabte røre blandt de 
medvirkende.

Arbejdspresset kulminerede i påskeferien, hvor vi 
faktisk flyttede ind på skolen. Der blev knoklet i 
døgndrift, men vi følte alligevel ikke, at vi kom nogle 
vegne. Flemming havde altid 10000 ting, der skulle 
rettes. Men trods alle besværligheder var vi dog nået 
frem til generalprøven d. 20/4. (2. påskedag). General
prøven var perfekt.

Stykket blev herefter opført i alt 3 gange. 21/4 og 
22/4 + en ekstraforestilling d. 30/4. Selvfølgelig var 
der kiksere og småfejl, men vi var selv rimelig til
fredse.

Fredag 24/4 holdt vi fest hos Flemming. Der er 
nogle, som fik en oplevelse de sent vil glemme, mens 
der var andre, som ikke kan huske, at de var til fest 
overhovedet. Yderligere detaljer skal I nok blive skå
net for.

Reaktionerne på stykket var temmelig forskel
lige. Linda Klein kørte i sit indlæg en ret negativ linie. 
Med andre ord skrev hun: „Det var noget lort”. Andre 
har henvendt sig til os og sagt, at det var godt og 
skægt. Ens holdning til det vi lavede, kommer meget 
an på, hvad man forventer at få. Vi er ikke professio
nelle, så hvis man forventer en perfekt forestilling, 
bliver man skuffet.

Men når alt kommer til alt, så har vi medvirkende 
haft det skægt, og vi har lært noget. Den eneste 
ulempe er nok, at vi nu ikke kan glemme de ånds
svage replikker, og derfor bruger dem, når vi er sam
men. Vi ønsker det ny skolekomediehold alt mulig 
held og lykke. Det er skægt at være med, men det 
tager en del tid.

Og endnu engang. Tak for hjælpen til alle dem 
som har hjulpet os.

Macheath på holdets vegne.
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INSTITUTIONER I HVERDAGEN
Et pusterum gennem tre år
Indlæg om morgensamling, holdt 30/4 87.

Til trods for, at jeg heldigvis ikke har så stor en 
erfaring som den, Jutta demonstrerede i tirsdags, er 
jeg blevet bedt om at give min version af morgensam
lingens udvikling.

Det er klart, at man med kun få dage tilbage af sin 
gymnasietid vil mindes denne med en vis nostalgi. 
Derfor må I nok lægge lidt til og trække lidt fra hist og 
her i det følgende.

De morgensamlinger, jeg oplevede i l.g., var „bare 
go’e”. Alle sang med på fællessangene af fuld hals, og 
sætningen „p.g.a. sygdom har vi desværre været nødt 
til at aflyse...” var omtrent ukendt, d.v.s. planlæg
ningen var i orden.

12. g. gik det knap så godt. Det blev et jævnt kede
ligt morgensamlingsår uden en eneste minderig op
træden af enten seriøs eller humørspredende art. Og 
3. g. startede helt i det foregående års fodspor med 
dårlig planlægning og deraf følgende dårlig opbak
ning.

Derfor er det intet under, at jeg, som den store 
morgensamlingstilhænger jeg er, begyndte at blive 
både bekymret og bedrøvet. Var det slut med alt, 
hvad der lignede l.g.’s glade 20 min.? Var lagkage
humoren det eneste tilbageblevne element i vores 
morgensamlinger?

Da det blev 1. g.’ernes tur til at planlægge fik jeg 
mit svar. Nej! Det var aldeles ikke slut.

Hvis alle andre på skolen var sløve, så var der i 
hvert fald her nogle, som både gad og kunne arran
gere en morgensamling med liv i. Disse 1. g.-klasser 
havde nemlig erkendt, at det, der kunne få folk op af 
stolene på Juttas tid, ikke længere er i stand til at løfte 
en lillefinger blot hos en enkelt. Morgensamlingerne 
begyndte igen at fungere som dagens lyspunkt.

Alligevel var der også i slutningen af dette år 
røster fremme omkring morgensamlingernes mang
lende seriøsitet. „Det hele kommer efterhånden an 

på underholdning...” Ja, og hvad så? En gennemsnits 
gymnasieelev sidder 6-7 timer daglig og tager stilling 
til alting. z

Først tages der stilling til Den kolde Krig i 45 min; 
klokken ringer, og der tages straks efter stilling til 
buddhisternes verdensopfattelse. Igen ringer klok
ken, og der må igen tages stilling til et nyt emne. Når 
man tager denne situation i betragtning, kan det da 
ikke overraske nogen, at vores morgensamlinger, 
„dagens pusterum”, består af noget andet end 
stillingtagen til verdensomspændende samfundspro
blemer.

Udover morgensamlingernes praktiske betyd
ning m.h.t. meddelelser opfatter jeg deres vigtigste 
mål, som værende „anderledes samvær”. Anderledes 
forstået på den måde, at vi i de 20 min. får chancen for 
at vise andre sider af os selv end lige elevsiden. Her 
kan de gode vittigheder eller skuespillertalenterne, 
som folk brænder inde med i timerne, for alvor 
komme til udfoldelse.

Samtidig giver disse 20 min. en chance til alle for 
at lære talerstolens avancerede mikrofonteknik at 
kende. Her er en mulighed for at prøve talerevnerne 
af, få en generalprøve eller to inden man måske skal 
tale som tillidskvinde til en stor forsamling. Samtidig 
tilbydes vi en sikkerhed, som er sjælden. Det er ven
nerne, som er tilhørere. Opbakningen er sikker og for
mindsker nervøsiteten.

Morgensamlingerne har set udfra mit synspunkt 
ingen ulemper. De virker tværtimod ofte som en vita
minindsprøjtning på en til tider temmelig triviel og 
hverdagsgrå gymnasietid. Derfor er disse daglige 20 
min. værd at bevare, og det lykkes bedst på 1. g.’ernes 
facon. Vi skal have god planlægning og flere insprire- 
rende fællessange. Så kommer opbakningen, og så le
ver morgensamlingerne forhåbentlig evigt.

Karen-Marie Lillelund, 3. g.
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Et år i Lærerrådet
Skoleåret bød på 9 eftermiddagsmøder i Lærerrådet 
samt et enkelt kortere møde i onsdagskonferencetimen.

På dagsordenen har stået en lang række sager af 
større eller mindre omfang. Vedrørende forsøgsundervis
ning har vi søgt og fået tilladelse til matematisk-kemisk 
og matematisk-engelsk forsøgsgren, således at skolen 
fortsat kan tilbyde ikke mindre end 6 grene for eleverne 
på matematisk linie. Ligeledes blev vores ansøgning om 
samlægning af fysik og kemi på visse 2. g hold godkendt, 
hvorimod en ansøgning om udvidet studievejledning des
værre ikke opnåede godkendelse.

Et punkt, der tog en del tid på flere møder, var ekskur
sioner og studierejser, hvortil der nemlig langt fra ydes 
tilstrækkelige økonomiske midler. Det er således umuligt 
at imødekomme alle ønsker om rejser, ligesom elevernes 
udgifter heller ikke kan dækkes fuldt ud. De retnings
linier, Lærerrådet har vedtaget på grundlag af ekskur
sionsudvalgets grundige forarbejde, skulle dog bidrage til 
at opfylde den også officielle målsætning: At hver elev 
kommer på mindst én rejse. De elever, der måtte have be
hov for særlig økonomisk hjælp til rejsen, kan søge støtte 
hos skolens fonde.

Arbejdet i Lærerrådet har i øvrigt været stærkt præget 
af, at vi befinder os i en overgangsfase. Vi føler os stadig 
ret nye som amtskommunal skole, især har ændringerne i 
lærerrådets kompetence og opgaver med hensyn til øko
nomien været mærkbare. Men alt dette overskygges dog 
ganske af den gymnasiereform, der nu - efter mange års 
intense diskussioner - synes at blive en realitet. Hvad den 
kommer til at betyde helt konkret for os, har vi slet ikke 
overblik over på nuværende tidspunkt. Men at reformens 
gennemførelse vil give masser af stof til lærerråds
møderne, er hævet over al tvivl. F.eks. skal lærerrådet dis
kutere, hvilke valgfag skolen skal tilbyde, og i det hele 
taget hvilken profil skolen skal have. Vi er allerede godt i 
gang med at gennemarbejde disse vigtige spørgsmål.

PN

Fællesudvalget
Fællesudvalget er et samarbejdsudvalg bestående af 
4 elever, 4 lærere og rektor. Udvalget holder normalt 
møde den 1. onsdag i hver måned i biblioteket i spise- 
og konferencetimen. Her spiser vi frokost sammen og 
drøfter fælles anliggender, f.eks. fester, morgensam
ling og ordensregler. Udvalget træffer beslutning om, 
hvordan vi vil bruge vore bevillinger til studiekredse 
og fællestimer. I år har vi bevilget penge til studie
kredse i italiensk, i jazzdans, i tekstbehandling, i ”edb 
og omverdenen” og i dramatik (i relation til skole
komedien). Fællestimerne er omtalt nedenfor.
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Fællestimer - fællesoplevelser

Vores skolehverdag er stramt styret af hans Maje
stæt TIMEPLANEN! Den ligger som et fintmasket 
gitterværk over alle 600 mennesker og bestemmer, at 
i den og den time sidder Peter dér og dér, beskæftiget 
med dét og dét. Men engang imellem bryder vi op fra 
vores små kasser, lægger kuglepen eller lommeregner 
fra os og sætter kursen mod festsalen: Det er fælles
time!

Fællestimerne er stadigvæk „timer” (altså princi
pielt med samme krav om tilstedeværelse som de an
dre timer!), men ellers er slaget frit - i en fællestime 
kan der ske hvad som helst. Deres indhold fastlægges 
af fællestimeudvalget, hvori der i år har siddet 5 læ
rere og 5 elever, og de går dels ud fra deres egne lyster 
og ideer, dels lytter de ivrigt til forslag fra folk uden for 
udvalget. Faktisk er fem af årets otte fællestimer 
kommet i stand som følge af ønsker fra elever i og 
uden for udvalget!

Vi startede i august med at møde musikeren og 
sangskriveren Lars Lilholt (i øvrigt gammel Aalborg- 
huselev!), som demonstrerede, at en akustisk guitar i 
den rette persons hånd er hjælpemiddel nok til at 
holde en hel sal i ånde! Næste fællestime var mere 
jordbunden: Elevernes møde med deres faglige orga
nisationer i forbindelse med Årsmødet. I oktober 
mødte vi den chilenske samvittighedsfange Gonzalo 
Vargas og fik et stærkt indtryk af, hvordan det er at 
leve i en diktaturstat gennem hans intense beretning 
om egne oplevelser som torturoffer. Vi blev i denne 
genre med næste arrangement, hvor Operation 
Dagsværks Nicaraguaprojekt blev voldsomt debatte
ret af en KUer og en DSUer fra talerstolen, heftigt 
sekunderet af ivrige mødedeltagere på gulvet.

Men så var det også slut med politik for denne 
gang, og december bragte en perle i rækken af fælles
timeoplevelser: Mødet med en gruppe dansere fra 
Den Kongelige Ballet, som fik selv de mest forhær
dede matematikere til for en kort stund at ane, at 
mange ting i livet ikke kan udtrykkes i edb og formler 
- danserne demonstrerede dansens sprog og viste 
glimt fra ballettens historie, og vi NØD det!

Lige før jul slappede vi af med Kim Bjarke fra Aal
borg Teater, som skulle fortælle os noget om drama
tikkens virkemidler, og om hvordan man arbejder 
med teater - det tog efterhånden form af nogle ganske 
underholdende spontanspil, hvor beredvillige elever 
assisterede af et godt hjerte. Efter jul mødte vi 
Lisbeth Garn fra Amnesty International, som viste 
lysbilleder og holdt et virkelig godt og klart foredrag 
om denne organisation og dens vigtige indsats imod 
de overgreb på menneskerettighederne, der sker i 
fængsler verden over. Sæsonen sluttede med et besøg 
af Springs Dance Company, en gruppe af unge 
engelske dansere, der arbejder med at formidle et 
kristent livssyn i dans og mime.

Der er allerede indløbet de første lærer- og elev
forslag til næste sæson, men vi venter også spændt 
på, hvad DU måtte ønske dig at opleve i fællesskab 
med ikke bare dine klassekammerater, men med hele 
skolen! „Meld dig ind” i udvalget, eller kontakt et af 
udvalgsmedlemmerne. På gensyn i salen!

TB

21



1 0 Års Fonden
1 0 Års Fonden har en sum penge anbragt i obligatio
ner. Renterne fra disse penge uddeles til eleverne på 
skolen 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 forældre, 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.

25 Års Fonden
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 
endnu 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 
jubilæumsskrift, kassettebåndet „Spektre af Aal
borghus”, produceret af lærere og elever på skolen, og 
elevbogen „Isbuen og regnklumpen”.

Og i år har Fonden så lagt penge i kassen til et 
nyt skoleblad, Aalborghus-trøjer, kassettebåndet 
„Collage” og meget mere.

Brug fantasien og kom med forslag til 25 Års 
Fonden. 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 båndene og 
bøgerne, så der stadig kommer penge ind til Fonden.

Vi sælger:
„Aalborghus Statsgymnasiums Jubilæums

skrift 1958-1983”. Hæftet: 30 kr. Indbundet og num
mereret: 100 kr.

Antologien „Isbuen og regnklumpen”: 30 kr.
Kassettebåndene „Spektre af Aalborghus” og 

„Collage”: 30 kr. pr. stk.
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Legater
Endnu er Aalborghus jo et yngre gymnasium, og der
for har vi endnu ikke mulighed for ved årsafslutnin- 
gen at hædre så mange elever/kursister, som vi kunne 
ønske, med legater, boggaver m.m. De senere år har 
dog budt på to glædelige og væsentlige legatoprettel
ser:

Carl Willum Hansens legat
Ved Carl Willum Hansens afgang som rektor den 
31. oktober 1984 blev der på initiativ af de forældre- 
valgte medlemmer af skolenævnet og „Aalborghus 
Gymnasiums Venner” indstiftet et legat i Willums 
navn med en formue på 25.000 kr.

Legatet kan ikke søges, men har til formål „at på
skønne elever og kursister ved Aalborghus Gymna
sium for en værdifuld indsats i skolelivet udenfor den 
egentlige undervisningssituation”.

Sidste år blev den samlede legat portion på 2000 
kr. delt mellem eleverne Jens Oluf Bundgaard (2r), 
Claus Bystrup (3x) og Jonna Toft (2b).

Svend-Erik Andersens legat
Ved skolens 25 års jubilæum skænkede fru Carla 
Margr. Andersen 2000 kr. til oprettelse af et legat i sin 
søns, Svend-Eriks navn. Svend-Erik Andersen blev 
student fra Aalborghus i 1961.

Den årlige legatportion består af de i årets løb til
skrevne renter. Da legatet sidste år blev uddelt for 
første gang tilfaldt det Eva Margr. Rasmussen, 3b.

Kunstudvalget
I det forløbne år har kunstudvalgets indsats bestået i 
at opsøge og indkøbe billeder til udsmykning af gym
nasiets vægge. Valget faldt på en serie billeder af 
kunstneren Anne Vilsbøl. Serien er fra kunstnerens 
side tænkt ophængt samlet og består af fem kvadra
tiske collager med titlen ’’Air Mail”.

GN

Pædagogisk udvalg
Pædagogik er - blandt andet:
Lærere, der er uddannet i en - nær - fortid, som mødes 
med elever i en nutid og skal lære eleverne at leve og 
arbejde i en - nær - fremtid.

Pædagogisk udvalg arrangerer foredrag og diskus
sioner, som kan forny den pædagogiske viden og de
bat blandt lærerne, så de kan tage denne opgave op. I 
år har vi således haft Erik Stærfeldt fra Børne- og 
ungdomskultursammenslutningen BUKS til at holde 
indlæg om ungdomskulturen, ændringer i unges per
sonlighedsstruktur og behov m.v. Og senere har vi 
haft debatmøde med forslag til konkrete forbedringer 
af gymnasiets hverdag set i lyset af de nye personlig
hedsteorier.

Lt

Introduktionsdage for nye elever
Igen i år havde vi et særligt introduktionsprogram. 
Det varede 3 dage og bød på mange forskellige aktivi
teter: Morgenkaffe i klasselokalerne, et par timers 
folkedans, rundvisning og skattejagt, boldspil, bog- og 
papirudlevering samt nogle orienteringstimer. Me
ningen med det hele var at hjælpe vore nye elever til 
at føle sig godt hjemme på skolen. Ikke fordi overgan
gen til gymnasium/hf opleves specielt problematisk, 
men simpelthen for at kunne lære stedet, miljøet og 
hinanden at kende, inden den egentlige undervisning 
starter.

Til hver af de nye klasser var der knyttet et hold 
tutorer, 3 ældre elever, der fulgte klasserne i introduk
tionsdagene. De hjalp med den praktiske gennemfø
relse af de forskellige aktiviteter, og de havde ansva
ret fortimen med morgenkaffe samt 3-4 orienterings
timer. I disse fortalte de om hverdagens gang på sko
len, ofte med støtte i årsskriftet, vekslende med bold
spil, samværsøvelser, lære-navne-lege, vandreture i 
området ved skolen og hvad tutorerne ellers kunne 
finde på. Enkelte tutorer, der boede tæt ved skolen, 
har ligefrem haft klasserne hjemme til the om efter
middagen.
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Der er ingen tvivl om, at tutorernes indsats værd
sættes af vore nye elever, bl.a. på grund af deres ufor
melle, kammeratlige forhold, og fordi tutorerne har 
deres egen start på skolen i frisk erindring. De ved, 
hvad man har brug for af praktisk hjælp. At det også 
er en spændende opgave for tutorerne selv, fremgår 
af den store interesse, der altid har været for at blive 
valgt til tutor. Ofte melder der sig flere gange så man
ge, som der er brug for.

Ind imellem de særlige introduktionstimer var 
der også nogle „normale” timer, så klasserne kunne 
møde deres lærere. Derved fik man også en blødere 
overgang mellem introduktionsdagene og de egent
lige skoledage.

Som festligt punktum for introduktionsdagene 
samledes alle de ca. 275 nye elever til kæmpe-kæde- 
dans i skolegården. Det var den længste kæde nye 
elever, skolen har haft i mange år, og i et ideelt vejr 
svingede og dansede de sig ind i deres skoleliv hos os.

PN

Aalborghus Gymnasiums Venner
Bestyrelsen:
Advokat Kresten Dyhrberg Nielsen (formand), ad
junkt Signe Vang Berntsen, adjunkt Jørgen Dam- 
gaard Nielsen (kasserer, postgiro nr. 4 53 57), lektor 
Inge Jonsen (sekretær). Aase Clementsen (skole
hjem-samråds repræsentant), lektor Leif Heinzl, 
Lene Høg-Nielsen (elevrepræsentant). Rektor er født 
medlem.
Revisorer: Lektorerne Poul A. Nielsen og Leif John 
Nielsen.

Foreningen gav traditionen tro eleverne appelsi
ner på skolens fødselsdag. Endvidere har foreningen 
udskrevet en billedkonkurrence blandt 2 hf- og 3g- 
eleveme med emnet: „Energi”. Bedømmelseskomi
teen bestående af bestyrelsesmedlemmer og skolens 
formningslærere udvælger det billede, der efter deres 
skøn er det bedste. Navnet på vinderen af konkurren
cen offentliggøres ved dimissionen, hvor præmien 
ligeledes overrækkes.

Bestyrelsesmøderne i årets løb har været præget 
af bestyrelsens bestræbelser for at finde frem til ar
rangementer, der vil være egnede til at samle elever, 
lærere og forældrerepræsentanter om et „projekt” in
den for skolens 4 vægge. Et forslag er under udarbej
delse og vil forhåbentlig kunne løbe af stablen i det 
kommende skoleår. Foreningen yder økonomisk 
støtte til arrangementet.

Generalforsamlingen fandt sted den 28. april i 
tilknytning til skolens anden forårskoncert. Efter 
aflæggelse af beretning og forelæggelse af regnskabet 
fandt det lovbefalede valg til bestyrelsen sted. 
Kresten Dyhrberg genvalgtes, mens Jørgen Pyndt 
ikke ønskede genvalg. I stedet valgte generalforsam
lingen Leif Heinzl. Til revisor genvalgtes Leif John 
Nielsen.

Bestyrelsen og skolen retter en varm tak til Jør
gen Pyndt for hans indsats og interesse for skolen og 
beklager, at han har set sig nødsaget til at træde ud af 
bestyrelsen på grund af en stor arbejdsbyrde.

Trods en vis stabilitet i medlemstallet de sidste år 
lader dette stadig meget tilbage at ønske, hvorfor en 
øget medlemskampagne står højt på prioriterings
listen. Bestyrelsen beder forældrene om at slutte op 
om foreningen, da en øgning af dennes indtægter er 
en nødvendig forudsætning for dens støtte til skolen, 
bl.a. i form af bidrag til dennes fonde, som eleverne i 
stigende grad retter henvendelse til.

Jo.
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Lærere og administration
Ole Ahlgren Bent Havn Poul Erik Jørgensen
fysik, biologi historie, religion tysk, fransk
Steen Albrechtsen Niels Hellerup Ulla Kaiser
matematik, fysik historie, idræt tysk, dansk
Annie Brinkmann Andersen Thorkild Husum Thyge Kjær
kemi, fysik historie, religion samfundsfag, idræt
Thyra Bjerreskov Merete Høgsbro Bodil Faurschou
engelsk, religion engelsk, russisk Knudsen
Elsebeth Brander Johan Kordt Højbjerg dansk, engelsk
rektor biologi, geografi Jørgen Kragh-Knudsen
samfundsfag, matematik Erik Winther Jakobsen engelsk, idræt
Erik Busse historie, geografi Axel Kristensen
dansk, historie Asger Dyhrmann Jensen matematik
Jonna Bystrup samfundsfag, geografi Ivar Lyhne
idræt Jutta Abildgaard Jensen fysik, kemi, matematik
Marie-Louise Børresen fransk, dansk Eigil Marcussen
spansk Kjeld Jensen engelsk, tysk
Hans Jørn Christensen musik, tysk Kamma Martens
dansk K. Gunnar Jensen biologi, geografi
Mette Evald fransk, latin, russisk, Tom Mowinckel
dansk, musik oldtidskundskab fysik, matematik
Gunnar Hanghøj Marianne Gaunø Jensen Anders Munk-Nielsen
matematik, fysik, kemi engelsk, idræt biologi, geografi
Flemming Hansen Inge Jonsen Erik Møldrup
geografi historie, tysk musik, engelsk
Kirsten Lykke Hansen Anna Jørgensen Claus Nelson
musik, dansk fransk, engelsk dansk, musik
Torben Hansgaard Inge Leth Jørgensen Anette Nielsen
historie, geografi samfundsfag, psykologi fransk, tysk
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Jørgen Damgaard Nielsen Lars Persson Rita Sparle
matematik latin, engelsk, dansk, religion
Kirsten Nielsen oldtidskundskab Lilly Staal
fransk, idræt Mogens Winther dansk, fransk
Leif John Nielsen 
fysik, matematik

Rasmussen 
dansk, fransk Niels Erik Sørensen 

kemi
Lene Hornbæk Nielsen 
engelsk

Christian Roesdahl 
fysik, matematik Gunnar Thaarup 

fysik, matematik, kemi
Poul A. Nielsen 
fysik, matematik

Grete Saxtorff 
matematik, datalære Vibeke Volf 

matematik, datalære
Preben Jubl Nielsen 
musik, dansk

Torben Keller Schmidt 
historie, engelsk Herdis Gregersen 

sekretær
Christian Gade Nissen Bente Schou 

biologi, kemi Gull-Maj Cordes
dansk, formning sekretær
Karen Margrethe Ottosen 
formning, dansk

Peter Simonsen 
engelsk, formning Hanne Holm 

sekretær
Johannes Pedersen 
biologi, idræt

Harald Skovgaard-Petersen 
historie, samfundsfag, 
oldtidskundskab

Erik Larsen 
pedel
Ole Thomsen 
pedelmedhjælper

Ringetider
Mandag, tirsdag, torsdag, fredag:

1. time .................................................. 8.15- 9.00
2. time ................................................... 9.05- 9.50
Morgensamling 
3. time ................................................... 
Frokostpause ......................................  
4. time ................................................... 
5. time ..................................................  
6. time ................................................... 
7. time ..................................................  
8. time ..................................................

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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