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AALBORGHUS
Skolens adresse: Sohngårdsholmsvej 60-62, 9000 Aalborg.
Kontortid: kl. 8-14.
Telefon: 08 14 33 55 med omstilling til rektor, inspektorer og studievejledere.
Sekretærer: Herdis Gregersen, Gull-Maj Cordes og Hanne Holm.
Studievejlederne kan træffes på tlf. 08 1422 61.

TRÆFFETIDER:
Rektor Elsebeth Brander og HF-studievejlederne, lektorerne Poul Erik Jørgensen 
og Harald Skovgaard-Petersen træffes som regel skoledage kl. 12,15-13,00. Andre 
tider efter aftale.
Gymnasie-studievejlederne, lektorerne Lilly Staal og Torben Hansgaard samt 
adjunkterne Mogens Winther Rasmussen og Erik Winther Jacobsen, træffes efter 
aftale.
Rektors stedfortræder: lektor Hans Jørn Christensen.
Administrativ inspektion: lektor Grete Saxtorff og lektor Hans Jørn Christensen.
Pedel: Erik Larsen, tlf. 0814 32 67, sikrest skoledage kl. 14-14,30.
Lærerværelsets telefon: 08 14 22 66.
Elevtelefon i forhal: 08 14 39 66.
Elevtelefon ved kantinen: 08 14 62 93.
For alle træffetider gælder det, at i eksamenstiden fra sidst i april til sidst i juni bør 
aftale altid træffes forud.
I juli måned bedes alle henvendelser til skolen rettet pr. brev.
Skoledagen begynder kl. 8,15.
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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 medarbejderskab.
Det redaktionelle ansvar har rektor Elsebeth Brander.

Første skoledag er mandag den 8. august kl. 10.00.
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Rektors velkomst
Velkommen til Aalborghus Gymnasium til 
nye og gamle elever og medarbejdere, og tak 
til jer alle for et godt skoleår 1987/88.

Arsskriftet er næsten lige så broget som 
skoleåret har været. Det er fyldt med glimt 
af alt det, der er foregået på en stor skole, 
hvor over 600 unge mennesker har deres 
dagligdag.

Jeg håber, at I bliver inspirerede af at læse 
det og får lyst til selv at være med til at skabe 
en god og levende skole, d.v.s. en skole hvor 
der også er plads til fælles aktiviteter og 
kreative fag.

Elsebeth Brander

Fra korets Canada-tur: Rektor Elsebeth Brander overrækker gave fra koret til Toronto bys borgmester i den lokale 
byrådssal.
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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, herunder 
valg af fag, vil du blive nøje orienteret om, efter
hånden 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 studie
vejlederne eller kontoret.

Gymnasiet
I gymnasiet er der to linier: Matematisk og sproglig.

Der undervises i obligatoriske fag (d.v.s. fag alle 
skal have) og i valgfag. I l.g er der obligatoriske fag. I 
2. og 3.g er der både obligatoriske fag og valgfag. 12.g 
undervises alle elever i ét valgfag og i 3.g i tre valgfag. 
For begge linier gælder, at der skal vælges mindst 2 
valgfag på højt niveau. De sproglige skal vælge mindst 
et sprogfag på højt niveau og matematikerne skal 
vælge mindst et af fagene matematik, fysik, kemi, 
biologi, musik eller samfundsfag på højt niveau.

I løbet af l.g vil du blive grundigt orienteret om 
valgfagene og kravene til valg af fag.

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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__  o __ __
ET AR I TEKST OG BILLEDER
Idræt

Så er der atter gået et år på Aalborghus med megen 
idrætsaktivitet. Vandet er pisket tyndt i svømmehal
len, atletikbanerne er blevet endnu mere slidte, der er 
spillet bold med både fødder og hænder, og der er ble
vet svedt under work-out’en - altsammen præget af 
ihærdighed og godt humør.

Mange elever har været ude omkring til regional
stævner og kæmpet bravt mod andre gymnasiers ele
ver. Længst i fornøjelserne nåede badmintonholdet 

og drengeholdet i basketball, der begge var lige ved at 
nå finalen.

Som noget nyt indenfor faget idræt har tilvalgs
holdet i idræt i 2.HF været på en uges studierejse til 
det sneklædte Norge. Emnet for turen var langrend 
samt noget teoretisk stof. Både elever og lærere 
vendte helskindede og begejstrede hjem fra turen, 
som både fagligt og socialt var en stor succes. Det 
skyldtes ikke mindst nogle interesserede elever, som 
samtidigt var utroligt søde og loyale.
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Korets tur til Toronto i februar 1988

Tirsdag den 16. februar 1988 kl. 23.30.
Lige netop denne sene aftenstund var der mange, 
som ønskede, at Aalborg hovedbanegård havde været 
en smule større. Det var nemlig sådan, at korsangere 
fra Aalborghus Gymnasium fyldte forhallen til ran
den. Foruden disse veloplagte og spændte kormed
lemmer var der ligeledes forældre og venner tilstede, 
som blot ville ønske „lykke og held på turen”!

Tæt pakket i DSB’s sovekupéer drog vi afsted til 
København, hvorfra turen gik videre med fly til 
Toronto i Canada. Der var nok ikke mange af korets 

medlemmer, der ved skoleårets start i august 1987 
havde forestillet sig, at de den 17. februar ville befinde 
sig i 10 km’s højde midt ude over Atlanten på vej mod 
Toronto i Canada, hvor koret var inviteret til at give 
flere koncerter i den danske uge.

Medens vi sad „deroppe”, tror jeg nok, at det gik 
op for de fleste, hvor utrolig heldige vi havde været! 
Koret skulle bl.a. give koncert på Hotel Sheraton, 
på Oakwood Collegium og i en af byens kirker, St. 
Mathew’s.

Holte Gymnasiums orkester var også med på 
turen. Sammen med dem opførte vi Fontaine’s dyre
fabler, oversat til dansk af Johannes Møllehave og sat 
i musik af Ole Schmidt. Derudover havde kor og orke-

I Kastrup lufthavn. Møldrup har vist sagt noget morsomt. Bemærk vores flotte kortrøjer.
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På vej mod Torontos centrum.

ster hvert sit repertoire, præget af kendte danske 
komponister og sangskrivere. Denne buket af sange 
og melodier blev flettet sammen til en koncert af et 
par timers varighed.

Det siger sig selv, at et sådant repertoire kræver 
en del prøver, som vi da også havde en del af - både i 
Danmark før turen og i Canada under turen. Jeg tror 
dog, at alle, såvel kor- som orkestermedlemmer, gik 
ind til samtlige prøver med en glæde og entusiasme, 
der altid vil præge én, når man i fællesskab med andre 
er med til at skabe noget, som både vi selv - og tilsyne
ladende også vort publikum - syntes var godt. Det var 
interessant og også meget lærerigt at arbejde sam
men med et symfoniorkester, idet man fik indblik i, 
hvorledes et større orkester arbejder både med 
moderne og klassisk musik.

Udover musikken blev turen selvfølgelig også 
præget af en række turistprægede oplevelser. Det var 
i det hele taget nogle usædvanligt godt forberedte 
værter, som tog imod os. Således var der arrangeret 
en lang række dejlige udflugter for os. På programmet 
var bl.a. Niagara Falls, CN-Tower (verdens højeste 
tårn), en ballet-opførelse af „Don Quixote”, en kon
cert med The Toronto Symphony, sight-seeing og et 
besøg på rådhuset. Alt dette gjorde rejsen fuldendt og 
gav os alle nogle dejlige oplevelser, som vi sikkert vil 
tænke tilbage på med glæde i mange år.

Udover disse arrangementer havde vi selvfølgelig 
også tid til at passe os selv og pleje vore egne interes
ser. I denne fritid kunne man gøre, hvad man havde 
lyst til. Man kunne gå på opdagelse i Toronto’s gader, 
bruge penge i de mange lækre butikker, eller gå på 
museer, hvis det havde ens interesse. Der var uanede 
muligheder!

Mange valgte dog også at bruge deres fritid sam
men med deres værter. Dette vil jeg tro skyldtes, at 
man rundt om i hjemmene mødte en livsform og kul
tur, som var anderledes end den danske og morsom 
at opleve. Mange fik opbygget et godt og varmt ven
skab til deres værtsfamilier, og den aftalte genvisit fra 
Canada næste år vil sikkert blive imødeset med 
spænding, da der her bliver mulighed for at gense 
værterne fra Oakwood Collegium.

Rejsen til Toronto var en dejlig oplevelse at få i 
den ellers nok så triste februar måned. Mange ydede 
en prisværdig arbejdsindsats for, at rejsen kunne 
finde sted: Elevrådet, forældrene i Skole-Hjem-sam- 
rådet samt mange elever og ansatte ved skolen. 
Turen blev støttet med gaver fra en lang række lokale 
firmaer og desuden af Aalborg Kommune, Undervis
ningsministeriet, Statens Musikråd, Carlsbergfon- 
den og Aalborghus Gymnasiums Venner, og man må i 
dag sige, at turen var indsatsen værd, da det blev en 
rejse rig på mange dejlige oplevelser, såvel musikal
ske som mellemfolkelige!

Anne Louise Schaarup-Jensen, IB.

Ved afrejsen fra Oakwood Collegium. 
Det var svært at sige farvel.
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Åbent hus
Lørdag den 23. januar var dagen, da det største 
indsamlings-arrangement for korets Canada-tur og 25 
Ars Fonden gik i luften: En lang og livlig eftermiddag 
med åbent hus for venner og pårørende.

Aktiviteterne rundt om i bygningen var mangfol
dige: Kinesisk tehus, samba-café, fransk café, engelsk 
pub, tombola og meget mere. Og i festsalen skete der 
hele tiden noget: Masser af underholdning og udtræk
ning af gevinsterne i det store Canada-lotteri.

Her er nogle glimt fra dagen.
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Rapport fra en af de mange ekskursioner:

Londonturen i oktober

Redaktionen afårsskriftet har lånt et af de mange lærerindlæg i skolebladet - 
for at give et indtryk af, hvad skolens ekskursioner byder på af oplevelser
På opfordring skal jeg i det følgende prøve at fortælle 
om, hvordan London-turen i oktober forløb, set fra en 
lærer-synsvinkel.

Vi var 4 lærere (TB, MH, FK og EM), der havde 
slået os sammen om at arrangere turen for 57 elever 
fra 3a, 3b og 3y. Vi var naturligvis på forhånd spændte 
på, hvordan så mange elever ville fungere sammen, 
men det gik over al forventning. Matematikere og 
sproglige kan faktisk godt finde ud af det sammen. 
Eleverne var ikke kun indstillet på, at det sociale sam
vær skulle være helt i top, men de fleste havde også 
masser af lyst til at prøve kræfter med storbyen i den 
tid, der ikke var afsat til det obligatoriske program.

Jeg vil ikke her skrive om elevernes reaktioner på 
alle programpunkter, men vil koncentrere mig om 
projektdagen, der var turens tyngdepunkt. Jeg ved af 
erfaring fra tidligere ture, at elevudbyttet her kan 
være meget svingende, fordi man er afhængig af de 
engelske institutioners velvilje til at lade sig inter
viewe samt naturligvis af forberedelsen hjemmefra. 
Men generelt må man om denne turs projektdag sige, 
at eleverne på grund af deres gå-på-mod og initiativ 
fik mange gode interviews „med hjem” - enkelte op
tog dem endda på bånd. Held og tilfældigheder spiller 
også en rolle for gennemførelsen af et godt projekt. 
Bl.a. var nogle så heldige at overvære en direkte 
TV-optagelse af et rock-program på „Sky-Channel”, 
mens andre ved et institutionsbesøg i East End fik et 
godt indtryk af Londons byfornyelsesplaner.

Som lærer på sådan en tur kan man godt en gang 
imellem føle sig lidt i klemme mellem elevernes lyst 
til at slå sig løs og hotellets ønske om ro om natten. Vi 
fik selvfølgelig også problemer - det har jeg i øvrigt 
også haft de fleste gange, jeg har arrangeret en 

London-tur - dels fordi hotellets natportier overrea
gerede, dels fordi eleverne ikke altid kunne (kan) 
indse, at det kan virke forstyrrende på andre, når man 
holder fest på værelserne, hvor „dæmpet” end aktivi
teterne foregår. Men heldigvis lykkedes det at få 
etableret et rimeligt kompromis med hotellet, så alle 
interesser blev tilgodeset.

Det er naturligvis lærernes opgave på en studietur 
at sørge for, at elevernes faglige udbytte bliver bedst 
muligt. Men ligesom det er gymnasiets generelle 
opgave at åbne elevernes øjne for ting, de ikke nor
malt bliver konfronteret med, mener jeg også, at det 
er vores opgave at inspirere eleverne til at benytte sig 
af de mange kulturtilbud, der findes f.eks. i en storby 
som London, også selvom ikke alt er snævert fagligt 
relevant. Derfor var det også glædeligt, at en del tog 
til en Mozart-koncert i Royal Festival Hall, at så 
mange gik ind og så „Chess” og - ikke mindst - at det 
lykkedes at formå nogle af eleverne fra 3y til at se 
endnu et teaterstykke på et af Londons mange alter
native teatre. Desværre kan det også godt ærgre en 
på nogle få elevers vegne, at de af „træthedsgrunde” 
ikke orkede at foretage sig noget kulturelt om aftenen 
(bortset fra det ene obligatoriske teaterstykke), hvor
efter de blev hjemme på hotellet og var endnu mere 
„trætte” næste dag. Men det må dog også i samme 
åndedrag tilføjes, at det bombardement af indtryk, 
man udsættes for i løbet af dagen, tager på kræfterne, 
så der er ikke noget at sige til, at nogle holdt en lav 
kulturel profil en enkelt aften.

Alt i alt synes vi, at det var en fin, humørfyldt og 
indholdsrig tur, og vi vil gerne takke eleverne for en 
loyal opførsel og for deres gå-på-mod.

EM
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Ny skoleform på prøve i tre dage
En ganske almindelig skoledag: 6-7 lektioner à 45 
minutter, afbrudt af små pauser, hvor man lige kan nå 
at slæbe den tungt belæssede skoletaske hen til 
næste lokale, sluge en kærnemælk, kigge på de tyske 
gloser og udveksle sladder med sidemanden, inden 
klokken atter ringer og sidste times lærdom om 
Freuds psykoanalyse må fortrænges til fordel for 
adjektivernes komparation. „Initiativ, spontanitet og 
engagement” forventes det, at den moderne gymna
sieelev udviser, men når indlevelsen begrænses og 
styres indenfor nøje fastlagte tidsrum, kan det godt 
forekomme ret meningsløst at engagere sig i noget 
som helst. Drømmen om en skoledag må derfor være, 
at man selv bestemmer, hvad man vil beskæftige sig 
med og hvor længe ad gangen. Den drøm fik vi lejlig
hed til at realisere den 30/9-2/10, da der blev afholdt 
EMNEDAGE ’87 her på Aalborghus.

Alle elever havde haft mulighed for at foreslå 
emner til de grupper, som man kunne tilmelde sig. 
Der blev oprettet grupper inden for så forskellige 
områder som drømmetydning og graffiti, og deltager
antallene i disse gik fra 6 til 64 personer. Forinden 
havde de respektive grupper brugt et par konference
timer på at planlægge dagenes forløb, da det jo kræ
ver ret god organisation og samarbejdsevne at styre 
en gruppe, hvor elever og lærere arbejder på lige fod.

Emnedagene indledtes af multikunstneren Jens 
Jørgen Thorsen, som skulle forsøge at inspirere grup
perne i deres arbejde eller blot give tilhørerne en 
spændende provokerende eller underholdende ople
velse, og man må nok sige, at han formåede at leve op 
til sit image, både hvad angår leopardskindsbukser og 
progressive meningstilkendegivelser. Herefter havde 
grupperne så to dage til fri disposition. Disse blev 
brugt på meget forskellig vis; drømmetydningsgrup
pen inviterede en gæstelærer, astrologiholdet tog på 

ekskursion til Uranoscentret i Vodskov, science
fictiongruppen så en videofilm, dramatik-gruppen 
havde en gæsteinstruktør på besøg o.s.v. o.s.v. Den 
sidste dag, fredag, samledes vi så alle inde i festsalen 
kl. 12, hvor musik- og dramatikgrupperne fremførte 
resultatet af deres arbejde, og ude i forhallen var der 
fremvisning af videogruppernes resultat samt plan
cher og plakater fra størstedelen af de øvrige grupper.

Sammen med 5 andre elever og 2 lærere deltog jeg 
i planlægningsgruppen, hvilket betød, at vi desværre 
ikke rigtig havde mulighed for at deltage aktivt i 
emne-grupperne. Arbejdet i planlægningsgruppen 
gav dog også mange glæder, bl.a. registreringen af det 
utroligt lave forsømmelses-tal. Faktisk viste det sig, 
at folk under emnedagene forsømte mindre end sæd
vanligt, hvilket jo er et klart udtryk for eksperimen
tets popularitet.

Populariteten kunne også aflæses på de evalue
ringsskemaer, som planlægningsgruppen modtog fra 
de forskellige grupper. Der var en nærmest udelt 
begejstring over initiativet bag og gennemførelsen af 
EMNEDAGE ’87, selv om det også blev påpeget, 
hvor svært det kan være at organisere tingene i fæl
lesskab, uden en lærer til at dirigere „slagets gang”.

Men foruden tid, sved og tårer kostede det jo også 
penge at stable sådan et arrangement på benene. Vi 
blev sponsoret af foreningen „Aalborghus’ Venner”, 
der i øvrigt også var initiativtageren bag den festlige 
konkurrence om „Arets Morgensamling”, som blev 
vundet af l.a og 2.z.

„EMNEDAGE ’87” var en kærkommen afveks
ling i vores skoledag. Måske tør vi også håbe på 
„EMNEDAGE ’88”.

Lene Høg, 2a
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Aalborghus er også masser af musik

Aalborghus har sin egen musikskole. Går man en 
runde en eftermiddag efter skoletid, vil man opdage, 
at musikskolen giver lyd fra sig i ganske mange 
lokaler.

Inde fra det lokale, der kaldes Musik 6, vil man 
kunne høre pust og støn og en flok saxofonlyde. 
Henne i Musik 4 lyder der melodier fra spanske gui
tarer - afbrudt af heftige sager fra el-guitaren og 
forstærkeren.

Ovre i nr. 23 spiller de klaver på livet løs. I Musik 2 
synger de solo og sammen, og i Musik 1 er et orkester 
på en 15-20 mennesker i gang med et gyngende num
mer. Udenfor venter nogle stykker på at komme til og 
i gang med trommeundervisningen.

Og det er slet ikke det hele. Over 80 har været med 
i år i Musikskolen. Alle på Aalborghus kan nemlig få 
undervisning i at spille på et instrument (frit valg) 
eller i at synge. Det er ikke gratis, men det er billigt, 
nemlig 115 kr. pr. måned.

Musikskolen fungerer i samarbejde med Aalborg 
Musikskole, den inde på C.W. Obels Plads. Det er 
lærerne derindefra, der kommer på Aalborghus. I 
enkelte tilfælde har det været omvendt, nemlig når 
der kun har været helt få elever til et bestemt instru
ment. Så har eleverne i stedet fået undervisningen 
inde på C.W. Obels Plads - men dog stadig til den bil
lige Aalborghus-pris.

Den billige pris er i øvrigt kommet ved, at Musik
skolen har fået tilskud udefra og fra 25 Ars Fonden.

Sådan en musikskole smitter af. Der er flere, der 
udfolder sig i musiktimerne, for nu har de bedre 
forudsætninger for det. Der er flere, der spiller sam
men, for nu kan de noget. Og der er flere, der optræ
der, når der er en lejlighed.

I år har Musikskolens orkester f.eks. optrådt 
3 gange, 2 på Aalborghus, begge gange for en masse 
begejstrede lyttere, og 1 gang i Aalborghallen. Sam
menspillet i orkesteret er ekstra, gratis tilbud til dem, 
der får undervisning under Musikskolen.

AALBORGHUS GYMNASIUMAALBORG MUSIKSKOLE

Næste år fortsætter succesen, men med nogle få 
praktiske ændringer. Det vil man kunne læse om i 
den pjece, som alle får lige efter sommerferien. Der vil 
også stå, at det hele starter igen omkring den 1. sep
tember.
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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
10. Første skoledag - og samtidig den første af tre 

introduktionsdage for de nye elever.
13. Fotografering af alle nye elever.

Syge- og reeksamen begynder.
17. Modtagelse af GSK-kursisterne.
19. Elevernes årsmøde i to timer. Besøg af DGS og 

LAK.
31. Fællestimearrangement i to timer med 4 folke

tingskandidater fra Aalborg Øst.

September
04. Velkomstfest for 1. klasserne.
17. Regionsstævne i atletik.
28. Aftenmøde for 1. klasserne.
30. Det alternative 3 dages arrangement „Emnedage 

’87” indledes med to fællestimer med multi
kunstneren Jens Jørgen Thorsen.

Oktober
05. Rejseuge for afgangseleverne. Rejsemål: London 

og Paris.
13. Det første af to dages besøg af svenske lærer

studerende.
19. Efterårsferie til og med den 23.

November
16. Terminsprøve til og med den 20.
23. Det første af flere arrangementer om korets 

Canadatur.

December
04. Fællestime med Atilla Engin og hans orkester 

„Tyrkis”. Om aftenen: Julebal.
11. Temadag om lige muligheder for piger og drenge.
15. Skolens fødselsdag.
23. Juleafslutning i Budolfi Kirke.

Januar
21. Offentligt aftenmøde om optagelse i gymnasiet 

og HF.
23. Åbent Hus lørdag eftermiddag til fordel for 

Canadaturen og 25 Års Fonden.

25. Konsultation for elever og forældre.
2. årsopgaveuge for HF begynder.

Februar
11. Fællestime om „Rusmidler og narkomanens til

værelse” ved tidligere narkoman Kurt Thygesen 
og alkoholkonsulent Bodil Müller.

17. Korets afrejse til Canada.
22. Vinterferie til og med den 26.

Marts
08. Terminsprøve til og med den 11.
18. 60er-fest.
22. Besøg i to dage af skoleledere fra Göteborg.
23. Studieorienterende møde for afgangsklasserne.
24. Generalforsamling i Vennerne.

Forårskoncert.
31. Påskeferie til og med den 4.4.

April
12. Orientering for afgangsklasserne ved Arbejdsfor

midlingen.
13. Fællestimearrangement med teatergruppen Den 

Blå Hest: „Friolera - En Hanrejs skæbne”.
14. Besøg af svenske lærerstuderende.

Og så blev det maj og juni med årsprøver og eksamen!
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Forårs-Galla
Sidst i marts måned havde jeg besøg af min tyske 
veninde, Julia. Efter at have udsat hende for Kunst
museet, Aalborgtårnet og alle de andre standard
seværdigheder syntes jeg, hun skulle udsættes for 
Aalborghus. Nu er det jo en ret kendt sag, at Aalborg
hus’ seværdigheder for en stor del udgøres af musi
kalske talenter, og derfor passede det jo såre godt, at 
netop FORÅRSKONCERTEN fandt sted torsdag 

den 24. marts, for her viste Aalborghus sig - som ven
tet - fra en af sine smukkeste sider.

Størstedelen af festsalens stole var optaget af 
Aalborghus’ere (lærere/elever), bedstemodre og 
kærester, som blev præsenteret for et par timers pro
gram med en skøn blanding af „Sejle op ad åen”, 
„CHESS” og alt muligt andet. Foruden koret, der jo 
som altid var veloplagt og endda denne gang bragte et 
pust af Canada med sig, fik vi lejlighed til at høre 
Musikskoleelever, hele klasser og et par selv-etable
rede bands, hvoraf ét endda selv havde skrevet num
rene. Hele show’et inde i salen blev på underholdende 

vis kædet sammen af vores allestedsnærværende 
elevrådsformand Nikolaj, der udfyldte pauserne med 
acceptable vitser og en smule politisk lærdom.

Talentopvisningen inde i salen blev efterfulgt af 
hyggelige café-arrangementer i kælderen og i Musik 
1, alt efter om ens smag gik i retning af heavy og 
„Iranerrock” eller klassisk og „Don Giovanni”. Her 
var der også mulighed for at få en hyggebajer og - snak 
med bedstemor, fransklæreren og pennevennen ind
til Aalborghus Gymnasium ved 12-tiden takkede af 
efter en succes-fuld aften.

Julia var naturligvis dybt imponeret over den høje 
musikalske standard, men også over, hvor mange 
forskellige mennesker, der medvirkede. For der er 
jo faktisk talrige muligheder for at være musikalsk, 
når man går på vores skole, og efter sådan en velklin
gende aften får man helt lyst til at benytte sig af dem. 
Så hvem ved, måske har Aalborghus næste år en tysk 
udvekslingsstudent på den musiske linie ...

Lene Høg, 2a

INSTITUTIONER I HVERDAGEN
Et år i Lærerrådet
Lærerrådet holder normalt møde en gang om måne
den, som regel den sidste onsdag i måneden.

På dagsordenen har stået en lang række sager af 
større eller mindre omfang. Vigtigste punkt i år har 
været arbejdet med den nye gymnasiereform, som 
træder i kraft i august 88. Lærerrådet har diskuteret 
hvilke fag, såvel højniveau- som mellemniveaufag, 
skolen skal tilbyde. Bærende princip for beslutnin
gerne på dette område har været, at skolen skulle 
kunne tilbyde en så bred kreds af fag som muligt, 
omfattende alle gamle kendte fag og de nye fag, 
gymnasiereformen åbner mulighed for. Lærerrådet 
har derudover søgt dispensation fra fagrækken for at 
kunne tilbyde yderligere et nyt fag i gymnasiet, nem
lig psykologi. Der foreligger dog ikke noget endeligt 
svar på denne ansøgning endnu.

Et andet punkt, der tog en del tid på flere møder, 
var ekskursioner og studierejser. Der ydes langt fra 
tilstrækkelige økonomiske midler hertil, og det bliver 
derfor umuligt at imødekomme alle ønsker om rejser. 
Elevernes udgifter kan heller ikke dækkes, men de 
elever, der måtte have behov for særlig økonomisk 
hjælp til rejsen, kan søge støtte hos skolens 2 fonde.

Endelig har Lærerrådet i lighed med tidligere år 
søgt og fået tilladelse til matematisk-kemisk og 
matematisk-engelsk forsøgsgren, således at vi kan til
byde hele 6 forskellige grene til eleverne på matema
tisk linie. Eleverne der starter i 2g til august bliver jo 
imidlertid de sidste, der skal vælge grene, men de nye 
elever i Ig, der starter til august 88, får endnu flere 
valgmuligheder i det nye valggymnasium.

DJ
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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 
afholdes et grenvalgsmøde for lg-eleverne med fo
rældre.

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 kopieringsmaskinerne. 
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 
man spille sammen (eller øve alene) i musiklokalerne 
ved at låne instrumenter og udstyr der. Det gælder 
både begyndere og øvede. Hvis man vil være med, 
skal man først give sin musiklærer en seddel med 
oplysning om instrument og spillestil. Derefter bliver 
man indkaldt til et fælles aftalemøde, hvor øveti- 
defne fordeles. Ved mødet kan man også finde sam
men i grupper, hvis man da ikke på forhånd har fun
det 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 sker i samarbejde med Aalborg Musikskole. 
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 studievejledeme 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 i øvrigt 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.



Elevrådets arbejde i det forløbne skoleår

Traditionen tro vil jeg her forsøge at give en oversigt 
over og en vurdering af de ting, som er foregået i elev
rådet her på Aalborghus i det år, hvor jeg har været 
elevrådsformand.

Først og fremmest kan man jo konstatere, at der 
er mange forskellige ting, sådan et elevråd laver. Dels 
er der de aktuelle ting, som er nødvendiggjort af en 
eller anden aktuel begivenhed/beslutning, og dels er 
der de aktiviteter, som løber over hele skoleåret. For 
at starte med det sidste, så har der jo først og frem
mest været det ugentlige trøje-, papir og båndsalg, 
som i dette skoleår for første gang er blevet sat i 
system på en virkelig velfungerende måde. De to 
foregående skoleår, hvor dette salg har fungeret, har 
det i høj grad haft tilfældighedernes præg.

Et resultat af denne nye orden i tingenes stil er da 
også blevet, at der i år er blevet solgt væsentligt mere 
papir end i de to foregående år tilsammen. Trøje- og 
båndsalget har det knebet mere med, men der har 
dog også på dette område været en jævnt god udvik
ling, som der er grund til at se tilbage på med tilfreds
hed.

Jeg synes i høj grad, at det har været rart at se, at 
nogle forskellige elevrødder har villet bruge deres 
frikvartertid om onsdagen til at få dette salg til at 
køre. Det er der grund til at sige dem tak for.

Det har i det hele taget været en generel tendens i 
elevrådet i år, at folk har været temmelig pligtopfyl
dende m.h.t. at komme til møderne m.m. Går man til
bage i referaterne fra elevrådsmøderne sidste år og 
sammenligner dem med dem fra i år, så kan man se, 
at der generelt har været væsentligt flere deltagere i 
møderne i år, selvom specielt 3 g’erne godt kunne 
have gjort det bedre. Jeg føler, at dette kan tages som 
udtryk for, at folk generelt har følt, at det har været 
nogle rimeligt væsentlige og interessante ting, vi i år 
har diskuteret. Princippet for mødeafholdelse har da 
også været det klare, kun at holde møder, når der var 
noget at holde møder om. Til gengæld har det så i reg
len været svært at nå at blive færdige inden spisepau
sen var overstået.

Blandt de ting, som ellers er foregået, vil jeg i lidt 
spredt orden fremhæve følgende: De forskellige 
afstemninger blandt eleverne, som har haft til hen
sigt at brede elevdemokratiet mere ud - emnerne har 
været rygning på skolen - fremtidig ferieplan og for 
nogens vedkommende det kommende Operation 
Dagsværk. De enkelte elevrådsmedlemmer har i 
disse sager på en fin måde fungeret som koordinator 
af afstemningerne ude i klasserne.

Også i forhold til de lidt mere politisk betonede 
begivenheder i årets løb, såsom den store under
skriftsindsamling vi lavede som protest mod gymna- 
sienedlæggelser og sendte til undervisningsministe
ren, samt den første diskussion af næste års Opera
tion Dagsværk, har elevrådet været velfungerende.

På de sædvanligvis mere „kedelige” organisato
riske områder, såsom at forholde sig til arbejdet i fæl
lesudvalget, sende folk til møder i DGS, det lokale 
fælleselevråd i Nordjylland m.m., har det i lighed med 
tidligere været lidt svært at få folk gjort interesserede, 
men nogen har da også vist interesse for at engagere 
sig i arbejdet på disse områder.

Alt i alt føler jeg, at der er god grund til at se tilbage 
på et godt år i elevrådet præget af god arbejdsmoral 
og nye udfordringer.

Til slut vil jeg gerne ønske det nye elevråd held og 
lykke i fremtiden og sige, at det ihvertfald sammen 
med diverse andre ting såsom skolebladet, udvalg 
m.m. for mig har været en væsentlig grund til, at jeg 
har været meget glad for at gå på Aalborghus. De 
mange udmærkede mennesker, man møder på den 
måde, og de efter min opfattelse mange sjove ting, 
der kan laves, bør man ikke snyde sig selv for at 
komme til at opleve samtidig med, at det kan fungere 
som en fin støtte og et supplement til den almindelige 
kedelige lektie/skoletrummerum.

Nikolaj Bøgh
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Fællestimer - et vindue ud til verden udenfor skolen
I det forløbne skoleår har vi haft flere midler til vores 
rådighed i fællestimeudvalget end før, og årets arran
gementer har da også været mere ambitiøse, end de 
ellers har kunnet være. Arets program har ikke i så høj 
grad været bygget op over specifikke elevforslag, som 
det plejer (det kan det blive igen i det kommende 
skoleår!), men til gengæld har nogle af skolens udvalg 
været meget aktive og kommet med gode ideer.

Årets program har som sædvanligt omfattet 8 
arrangementer. Vi lagde ud i august med Elevernes 
Årsmøde, og sidst i august holdt vi et arrangement 
foranlediget af Folketingsvalget den 8. september. Vi 
havde valgt at begrænse antallet af deltagere i diskus
sionspanelet ret kraftigt, og efter lange diskussioner 
blev det til to venstrefløjs- og to højrefløjspartier, og vi 
håber, at hvad vi tabte i retning af bredde blev vundet 
i retning af reelt indblik i de fire kandidaters holdnin
ger og „stil”. I september havde vi Jens Jørgen 
Thorsen som indleder til vores to kreative dage. Han 
forkyndte med fynd og klem og leopardskindsbukser 
sit evangelium om at lade lysten drive værket - og 
hvilken bedre optakt kan man vel få til et par kreative 
dage?

I november så vi sammen et stykke pædagogisk 
drama, skrevet og opført af to københavnske folke
skolelærere, som afrunding på vores temadag om 
Lige Muligheder for Piger og Drenge, og blev både 
oplyst og underholdt på bedste vis. Årets sidste ar
rangement kom i stand på skolens fødselsdag ved en 
hurtig reaktion fra rektor, der skaffede os en herlig 
koncert med den unge pianist Vovka Azkenazy, søn af 
den verdensberømte Vladimir Azkenazy.

I det nye år fortsatte vi med musikken, idet vi igen 
gjorde et kup: Besøg af orkesteret „Tyrkis”, hvis 
utroligt spændende blanding af moderne europæisk 
musik og tyrkiske klange og rytmer gav os en virkelig 
enestående oplevelse.

I februar havde vi så skoleårets andet foredrags
arrangement: Emnet var denne gang mere alvorligt - 
stofmisbrug. Det blev belyst dels ved at en tidligere 
stofmisbruger fra Aalborg, Kurt Thygesen, fortalte 
om sine dyrekøbte erfaringer, og dels ved at stofmis
brugskonsulent Bodil Müller fortalte lidt om den 
undersøgelse, man har foretaget af skoleungdom
mens vaner på dette område. Det var en stærkt enga
gerende oplevelse for alle i den tætpakkede sal at høre 
Kurt Thygesen fortælle stille og roligt om sit rystende 
liv og sin mangeårige flugt ind i blandingsmisbrugets 
tåger, som han som 40-årig var begyndt at kæmpe sig 
ud af. Der var en utrolig respons på Thygesens livs
historie fra rigtig mange elever!

Skoleåret sluttede af med endnu et ambitiøst 
projekt (måske for ambitiøst!). Det var Esperpento 
Teateret fra teaterværkstedet Den Blå Hest, der 
opførte Valle Inclans „Friolera - en hanrejs skæbne” 
for os. Stykkets eksistentielle problematik om fri
heden contra rollespillet, mennesket som en mario
netdukke i systemets hånd, forblev uforløst for man
ge, måske p.g.a. det fremmedartede miljø og for stor 
afstand i tid og rum. Men med sin flotte scene og sine 
mange effekter gav stykket dog mulighed for en san
selig og dramatisk oplevelse ud over det sædvanlige!

Som du kan se, er der utallige muligheder for at få 
udblik og indsigt gennem skolens 8 årlige fælles
timearrangementer, og vi i fællestimeudvalget vil 
gerne opfordre enhver, elev såvel som lærer, der har 
gode ideer, til enten at gå ind i udvalget eller i hvert 
fald henvende sig med sine forslag. Alt modtages 
med interesse, og meget kan også realiseres, så kom 
frit frem!

Thyra Bjerreskov
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Fællesudvalget
Fællesudvalget er et samarbejdsudvalg bestående af 
4 elever, 4 lærere og rektor. Udvalget træffer bl.a. 
beslutning om hvordan vi vil bruge vore bevillinger til 
studiekredse og fællestimer. Desuden behandles en 
række sager af fælles interesse, f.eks. emnedage, 
fester, ordensregler m.v. Udvalget holder normalt 
møde første onsdag i hver måned i biblioteket i spise- 
og konferencetimen.

I dette skoleår har vi bevilget penge til studie
kredse i elementær psykologi, italiensk, jazz-dans, 
filosofi, fotolære og til musikarrangementer i forbin
delse med Canadaturen. Rygning og orden på skolen 
er blevet drøftet indgående på flere møder. Efter en 
afstemning blandt eleverne og en høring af lærer
rådet vedtog fællesudvalget at rygning er tilladt i for
hal og elevopholdslokalet samt i vindfangene, mens 
der er rygeforbud på gangene, i klasselokalerne og i 
frokoststuen. Det sidste fællesudvalget bar foretaget 
sig er at nedsætte en arbejdsgruppe til udarbejdelsen 
af vedtægter for en kantine.

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, kassettebåndene „Spektre af Aal
borghus” og „Collage”, produceret af lærere og elever 
på skolen, og elevbogen „Isbuen og regnklumpen”.

Og i år har Fonden så lagt penge i kassen til korets 
Canadatur, kunstindkøb, Musikskolen, emnedage 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.

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 ufor
skyldt 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.
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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 legatportion på 2000 
kr. delt mellem eleverne Mette Rix (3a), Linda Klein 
(3c), Morten Pehn (3x) og Poul Højmose Kristensen 
(3x).

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. Legatet tilfaldt sidste år Lars Buus 
Skytt (3y).

Kunstudvalget
I efteråret arrangerede gymnasiets kunstudvalg en 
udstilling med arbejder af en af skolens gamle stu
denter, billedkunstneren Kaj Nyborg. Udstillingen af 
maleri, tegning og blandingsteknik fik lov at hænge 
her en rum tid, medens kunstudvalget forsøgte at 
skaffe midler til indkøb af et af billederne. Ved 25 Ars 
Fondens hjælp lykkedes det at fremskaffe tilstrække
ligt til, at udvalget kunne indkøbe det store maleri, 
som nu er ophængt på mellemgangen, „P.S. Krøyer - 
P.P. S. Erindring”.

Sidst på året havde Aalborghus endnu en udstil
ling. Kunstneren bag denne farverige udstilling af 
malerier og govacher var Anne Tholstrup.

GN

Lige muligheder i pædagogisk 
udvalg
Pædagogisk udvalg er egentlig et udvalg, der tager sig 
af pædagogiske initiativer, information m.v. blandt 
lærerne. I år havde vi imidlertid sat emnet „Lige 
muligheder for piger og drenge, kvinder og mænd” 
i fokus. Det medførte, at vi både lavede en temadag 
for hele skolen og et opfølgende arrangement for 
lærerne.

Temadagen indeholdt:
En opvarmende statistik-leg i klasserne. Den 

medførte information og diskussion om forskelle og 
ligheder i mænds og kvinders livsvilkår i Danmark i 
dag.

Et foredrag af en psykolog var næste program1 
punkt. Hun fortalte om udviklingen i, hvad vi har 
betragtet som kvindeligt og mandligt de sidste 20-30 
år. Derefter fik vi diskussion.

Et drama - med lys, lyd, video og film indlagt - 
fulgte nu. Det illustrerede forskelsbehandlingen på 
piger og drenge fra fostertilstand til voksentilværelse.

I klasserne var der en opfølgende debat om, hvad 
vi kan gøre for at give bedre vilkår for begge køn i gym- 
nasiehverdagen - og bagefter!

Alt i alt en anderledes dag - en dag, der kunne 
gøre alle de andre dage anderledes.

For lærerne arrangerede vi en eftermiddag med 
dybdepsykologen Ole Vedfeldt om, hvilke sider af 
personligheden, der undertrykkes, og hvilke, der 
udfoldes hos henholdsvis mænd og kvinder, og hvad 
dette betyder for livsudfoldelse, livskvalitet og forhol
det mellem de to køn.

Vi håber, at vi i udvalget har kunnet påvirke 
udviklingen et lille skridt i retning af:

LIGE MULIGHEDER FOR DE TO KØN I 
GYMNASIET OG I SAMFUNDET
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Introduktionsdage for nye elever
Igen i år havde vi et særligt introduktionsprogram, 
der 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 havde ansvaret 
for timen med morgenkaffe samt 3-4 orienterings
timer. I disse fortalte de om hverdagens gang på 
skolen, vekslende med boldspil, samværsøvelser, 
lære-navne-lege, vandreture i området ved skolen og 
hvad tutorerne ellers kunne finde på. Enkelte tutorer, 
der boede tæt ved skolen, havde ligefrem klasserne 
hjemme til the om eftermiddagen.

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 som ny elev, 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 mange, 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. 250 nye elever til kæmpe-kæde- 
dans i skolegården, og i et ideelt vejr svingede og 
dansede de sig ind i deres skoleliv hos os.

PN

Skole-Hjem-Samrådet
Som led i Nordjyllands Amts friamtsforsøg er skole
rådene ved amtets gymnasier blevet erstattet med et 
friere samarbejdsorgan. Det kaldes Skole-Hjem- 
Samråd og skal formidle samarbejde mellem skole og 
hjem. Medlemmer er forældre, elever, ansatte ved 
skolen samt en repræsentant for Nordjyllands Amt.

I Samrådet har vi drøftet mange forhold vedrø
rende skolen i dag og i fremtiden - især de udadvendte 
aktiviteter. Vi har været glade for forældreopbaknin- 
gen bag sidste års kor- og orkesterværk, Elverskud, og 
ikke mindst for opbakningen bag Canadaprojektet. 
Uden den store hjælp fra elever og forældre var åbent- 
hus:arrangementet aldrig blevet så vellykket. Forhå
bentlig vil Samrådet bakke lige så velvilligt op bag 
næste års store opgave: Besøg afknap 100 unge cana
diere i foråret 1989.
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Aalborghus Gymnasiums Venner
Bestyrelsen:

Advokat Kresten Dyhrberg Nielsen (formand), 
Aase Thøgersen, Adjunkt Annie Brinkmann Ander
sen (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.

Foreningen gav traditionen tro eleverne appelsi
ner på skolens fødselsdag. Endvidere har foreningen 
udskrevet en konkurrence blandt skolens elever med 
emnet: „Den bedste morgensamling” i skoleåret 
1987/88. Bestyrelsen tildeler de 2 klasser, der efter en 
afstemning blandt eleverne har holdt de bedste mor
gensamlinger, henholdsvis 1. og 2. præmien.

Som det har været sædvane de senere år har for
eningen støttet de i efteråret afholdte aktivitetsdage 
- dels i form af opbakning, dels i form af økonomisk 
hjælp. Bestyrelsen har allerede meldt sig som „spon
sor” for et lignende arrangement i efteråret 1988, da 
den finder, at sådanne aktivitetsdage, hvor det nor
male skema brydes op, er godt for det „sociale” klima 
blandt eleverne.

Det samme synspunkt anlagde bestyrelsen, da 
den i forårssemestret afholdte Canadatur blev disku
teret. Også her ydede foreningen hjælp af økonomisk 
og anden art. Den er ligeledes indstillet på at træde 
til, når genbesøget fra Canada finder sted i foråret 
1989.

Den 15. december dette år fylder skolen 30 år, og 
foreningen deltager selvfølgelig også i det arrange
ment, der måtte finde sted i den anledning - også her 
følges traditionen op fra de tidligere jubilæer.

Generalforsamlingen fandt sted den 24. marts i 
tilknytning til skolens forårskoncert. Efter aflæggelse 
af beretning og forelæggelse af regnskabet fandt det 
lovbefalede valg til bestyrelsen sted. Signe Vang 
Berntsen og Jørgen Damgård Nielsen var på valg og 
ønskede ikke genvalg. I stedet valgte generalforsam
lingen Aase Thøgersen og Annie Brinkmann Ander
sen. Til revisor genvalgtes Poul A. Nielsen.

Bestyrelsen og skolen retter en varm tak til Signe 
Vang Berntsen og Jørgen Damgård Nielsen for deres 
store indsats og interesse for skolen gennem mange 
år.

Medlemstallet i dette skoleår er steget lidt - tak
ket være en stor hvervekampagne. Bestyrelsen beder 
forældrene fortsat slutte op om foreningen, da en 
øgning af dennes indtægter er en nødvendig forud
sætning for, at foreningen kan støtte de mange arran
gementer, der finder sted på skolen, og som desværre 
ikke får nogen form for offentlig støtte.

Jo.

Ringetider
Mandag, tirsdag, torsdag, fredag:

1. time .....................................................
2. time .....................................................
Morgensamling
3. time .....................................................
Frokostpause ........................................
4. time .....................................................
5. time .....................................................
6. time .....................................................
7. time .....................................................
8. time .....................................................

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 ..................................................... 8.15- 9.00
2. time ..................................................... 9.05- 9.50
3. time ..................................................... 9.55-10.40
Frokostpause 
Konference ... 
4. time .........  
5. time ..........  
6. time .........  
7. time ..........  
8. time .........

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

18



Lærere og administration

Ole Ahlgren 
fysik, biologi

Steen Albrechtsen 
matematik, fysik

Annie Brinkmann 
Andersen 
kemi, fysik

dansk, formning

Thyra Bjerreskov 
engelsk, religion

Elsebeth Brander, 
rektor, samfundsfag, 
matematik

Erik Busse 
dansk, historie

Jonna Bystrup 
idræt

Marie-Louise Børresen 
spansk

Hans Jørn Christensen 
dansk

Mette Evald 
dansk, musik

Flemming Hansen 
geografi
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Kirsten Lykke Hansen 
musik, dansk

Torben Hansgaard 
historie, geografi

Bent Havn 
historie, religion

Niels Hellerup 
historie, idræt

Thorkild Husum 
historie, religion

Merete Høgsbro Johan Kordt Højbjerg 
biologi, geografi

Erik Winther, Jakobsen 
historie, geografi

samfundsfag, geografi

engelsk, russisk

Jutta A. Jensen 
fransk, dansk

Kjeld Jensen 
musik, tysk fransk, latin, russisk, oldt.
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Marianne G. Jensen 
engelsk, idræt

Inge Jonsen 
historie, tysk

Anna Jørgensen 
fransk, engelsk

Inge Leth Jørgensen 
samfundsfag, psykologi

Poul Erik Jørgensen 
tysk, fransk

Thyge Kjær 
samfundsfag, idræt

Bodil Faurschou 
Knudsen 
dansk, engelsk

Jørgen Kragh-Knudsen 
engelsk, idræt

Axel Kristensen 
matematik

Henrik Kalstrup Larsen 
matematik

Steen Michael Larsen 
matematik, fysik

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

Tom Mowinckel 
fysik, matematik

Anders Munk-Nielsen 
biologi, geografi

Erik Møldrup 
musik, engelsk

Anette Nielsen 
fransk, tysk

Jørgen D. Nielsen 
matematik

Kirsten Nielsen 
fransk, idræt

Leif John Nielsen 
fysik, matematik

Lene Hornbæk Nielsen 
engelsk

Poul A. Nielsen 
fysik, matematik

Preben Juhl Nielsen 
musik, dansk

Christian Gade Nissen 
dansk, formning
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Johannes Pedersen 
biologi, idræt

Lars Persson 
latin, engelsk, oldtidsk.

Mogens W. Rasmussen 
dansk, fransk

Christian Roesdahl 
fysik, matematik

Grete Saxtorff 
matematik, datalære

Torben Keller Schmidt 
historie, engelsk

Bente Schou 
biologi, kemi

Peter Simonsen 
engelsk, formning

Harald Skovgaard 
Petersen
historie, samfundsf., oldt.

Rita Sparle 
dansk, religion

Lilly Staal 
dansk, fransk

Niels Erik Sørensen 
kemi
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Gunnar Thaarup 
fysik, matematik, kemi

Vibeke Volf 
matematik, datalære

Erik Larsen 
pedel

Gull-Maj Cordes 
sekretær

Herdis Gregersen 
sekretær

Hanne Holm 
sekretær
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