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FORORD
Dette lille skrift er ikke blot tænkt som årsberetning for skoleåret
1977/78, men også som velkomst- og introduktionsskrift for nye elever
i 1.HF og 1.g. Eksemplarer af skriftet sendes endvidere til vore over
ordnede i Undervisningsministeriet og Nordjyllands Amt samt til alle
øvrige gymnasier og HF-kurser i landet.

Mange vil undre sig over, at vi ikke bringer lister med navne på samt
lige elever. Grunden er, at der i september i lighed med sidste år vil
foreligge et lille introduktionshæfte med billeder og navne på alle ele
ver på skolen i det nye skoleår samt med nogle få aktuelle oplysnin
ger for nye elever.
Specielt til nye elever: Læs skriftet grundigt igennem, selv om me
get vil forekomme jer uden større interesse i første omgang. Dernæst
bør I have skriftet med i tasken hver dag i den første del af skoleåret,
da der tit vil blive henvist til det.

Lad også jeres forældre få lov at kigge det igennem - de er måske
lige så interesserede i at vide noget om gymnasiet som I selv.
Jørgen Lauritsen.

Flemming Laursen.

J. Falsig Pedersen.

3

Kort om Brønderslev Gymnasium.
Oprettet i 1973. Undervisning af fem 1.g-klasser i midlertidige lokaler
i den nedlagte Tekniske Skole i Brønderslev. Egen bygning opført af
Nordjyllands Amtsråd og tegnet af arkitekt m.a.a. Henning Jørgensen,
Aalborg, taget i brug i august 1974. Foruden de fem „gamle“ klasser
optoges seks 1 .g-klasser og tre HF-klasser.

I 1975 blev der oprettet 5 nye gymnasieklasser og igen tre nye HFklasser.
I 1976 dimitterede skolen sine første studenter og HF’ere og optog
igen 5 gymnasieklasser og 3 HF-klasser. Nuværende elevtal, ialt 520,
er fordelt på 17 gymnasieklasser og 5 HF-klasser.
I gymnasieafdelingen findes sproglig og matematisk linie. Efter 1.g
kan sproglige elever vælge mellem nysproglig og samfundssproglig
gren, og matematikerne kan vælge mellem matematisk-fysisk, matematisk-naturfaglig og samfundsmatematisk gren. På begge linier kan nye
elever vælge russisk i stedet for fransk, og på matematisk linie kan
tysk erstatte engelsk i 1. gymnasieklasse.
Til at varetage undervisningen er der foruden rektor og en studie
lektor ansat 36 adjunkter samt et antal timelærere. Kontorarbejdet be
sørges af 2 halvdagsansatte sekretærer, og praktisk medhjælp klares
af pedellen og hans medhjælper. Til besørgelse af rengøringen er der
ansat 14 rengøringsassistenter, der hver arbejder 3 timer dagligt.
Gymnasiets budget for året 1978 er på 9.400.000 kr.

Den i år konstaterede voldsomme stigning i antallet af ansøgere til
1. gymnasieklasse skaber alvorlige pladsproblemer mange steder i
landet og ikke mindst i Nordjyllands Amt, men på Brønderslev Gym
nasium er vi i den heldige situation, at vi uden de helt store problemer
kan optage 8 nye gymnasieklasser (3 sproglige og 5 matematiske) og
2 HF-klasser i august 1978. Da skolen er indrettet til 6 spor i gymna
siet samt 3 HF-spor, sker der en overbelægning med 1 spor, hvilket
nok vil give os problemer på længere sigt, såfremt tendensen holder
sig, men vi må erkende, at problemerne er langt større andre steder i
amtet, hvor man må gribe til opstilling af pavilloner og formodentlig
hurtig etablering af et helt nyt gymnasium placeret - eventuelt midler
tidigt - i Aalborg-området.
Den længe ventede og hårdt savnede ordning med faste studievej
ledere i gymnasiet blev heldigvis indført med et første skridt fra au4

gust 1977, således at 3.g-klasserne har haft deres egen studievejleder
(adj. Niels Uffe Dahl) i deres sidste skoleår. Det ventes, at ordningen
bliver udvidet i år, så endnu et klassetrin får egen studievejleder (for
mentlig 1.g), og fra 1979 skulle ordningen efter det foreliggende kunne
blive dækkende for alle 3 klassetrin.
(FP)

5

Studentereksamen 1977.

3.a
Hanne-Vibeke Holst Andersen, Tårs
Inge-Lise Bonnerup, Vrå
Lisbeth Christoffersen, Saltum
Eva V. Hansen, Pandrup
Connie B. Jensen, Blokhus
Elsebeth M. Jensen, Vrå
Lone Marie Jensen, Ålborg
Monika M. Jensen, Ålborg
Søren Lundø Jensen
Karen L. Jepsen
Gitte Kobber, Løkken
Hans Chr. Madsen
Birgitte H. Nielsen
Frede Toft Nielsen, Vrå
Karen-Margrethe Nielsen, Løkken
Marianne S. Nielsen
Jette Nørgaard, Løkken
Tove Ottosen
Inger Marie Ottov, Løkken
Lisbeth Falsig Pedersen
Birthe Ritter, Vrå
Mimi A. Wilken

Kirsten J. Olesen
Hanne Pedersen
Bente Thomsen

3.C
Birthe Andersen, Tårs
Margrethe Christensen, Jerslev
Inge Margrethe Enevoldsen, Jerslev
Grethe Esbensen
Bitten E. Hjermitslev
Dorit E. Ingvardsen
Gudrun Sanden Jensen, Flauenskjold
Peter Møller Jensen
Randi Thorup Jensen, Hjallerup
Tove Jensen, Brovst
Britta Johansen, Ålborg
Ivan Madsen, Jerslev
Kirsten L. Madsen
Birgit Mortensen, Jerslev
Karen Møller, Hjallerup
Else Møller Nielsen, Hjallerup
Birgit Pedersen, 0. Vrå
Lisbeth Pedersen, 0. Vrå
Inge-Lise Thomsen, Hjallerup

3.b

Lone Merete Andersen, Åbybro
Betty Berthelsen, Vestbjerg
Gitte Christensen
Lene Christiansen
Marianne Eriksen, Vestbjerg
Torben Flyvholm, Åbybro
Anne Ninka Hamburger
Gitte Møller Jensen
Susanne B. Jensen
Connie Jepsen, Åbybro
Margrethe Jungersen, Åbybro
Jan Justesen, Åbybro
Linda Ruth Larsen, Vestbjerg
Peter T. Larsen, Åbybro
Anette Madsen
Stella Myrup M. Madsen, Brovst
Anette S. Nielsen
Janette Nilsson, Brovst
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3.x

Kaj Bertelsen
Hans Jørgen Bæk, Løkken
Lone Dall, Vestbjerg
Bent Frederiksen
Torsten Freltoft, Løkken
Michael Gram, Vrå
Lene Kronborg Grevsen
Lars Grinsted, Vrå
Jens Holt, Vestbjerg
Birgit Jensen
Helle R. Jensen, Vrå
Leif Jeppesen, Vestbjerg
Birthe Mørk Knudsen
Helle Laursen
Gerda K. Nielsen, Vestbjerg
Henrik Ussing Olsen, Løkken
Bente Pedersen

Jens Erik Stausholm, Brovst
Per Steffensen

Lene Pedersen
Kirsten Toft Petersen, Vrå
Jens Chr. von Platen Hallermund
Lone Træholt, Løkken

3.Z

3y
Erik Albrechtsen
Grethe Andersen, Jerslev
Per B. Andersen, Jerslev
Anne Dahl
Kurt Grøn, Åbybro
Marianne S. Hansen, Åbybro
Mette Okholm Hansen
Anders Hornemann
Neel S. Jensen, Jerslev
Tove Jørgensen
Carl Asbjørn Knudsen, Hjørring
Jan Abel Larsen, Brovst
Lisbet Larsen
Kurt Madsen, Jerslev
Per Henrik Michaelsen
Lissi Mortensen, Brovst
Mette Møller, Brovst
Tommy Nielsen, Brovst
Lars Panny Pedersen, Brovst
Kim Stadsvold, Jerslev

Søren Christian Berg
Kristian Bransager, Pandrup
Liselotte R. Christensen
Preben S. Christensen
Lene Dall, Vestbjerg
Ajs Dam
Uffe L. Dittmer
Preben Hjortlund
Mette Louise Ingstrup
Peter Jakobsen, Saltum
Erik Aagaard Jensen
Mette Jensen
Åse Jul Jensen
Aage Knudsen
Ib Møller Nielsen, Hjallerup
Tom Hold Olesen
Margit Olsen
Betty Pedersen, Ålborg
Ulrik T. Pedersen
Søren Poulsen, Pandrup
Birte Sigsgård, Pandrup
Jytte Sloth

HF-eksamen 1977
2.p
Allan Thyrrestrup Andersen
Grethe Christensen, Vrå
Preben N. Christensen
Hans Hessellund
Claus Søndergård Jensen, Hjørring
Karin Inge K. Jensen, Vrå
Mona Jespersgaard
Jens Johansen
Annie Larsen
Henrik Holm Larsen
Marian Larsen, Vrå
Dorthe Madsen
Anette Nielsen
Ellenmarie Nielsen, Løkken
Ena Kirstine Nielsen
Dorthe M. Olesen, Vrå

Birthe Marie Pedersen
Bente Irene Stokbro, Hjørring
Anne H. Thomsen, Frederikshavn
Connie Trudslev
2.q
Ove Bast Andreasen
Karen M. Djernes, Jerslev
Birte H. Jensen, Jerslev
Frank Peter Jensen, Dybvad
Lisbeth Jensen
Linda Mailund Kjeldgaard
Anna Krabsen, Saltum
Anne Mette 0. Larsen, Nr. Sundby
Jens Østergaard Larsen, Jerslev
Martha Mette Larsen, Løkken
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Peter Helmut Larsen, Jerslev
Susanne Boelt Larsen
Inge Lise B. Nielsen, Pandrup
Inger Fønss Nielsen
Mette M. K. Nielsen, Saltum
Vibeke Olesen
Inge Skovsgaard, Jerslev
Erik V. Stokbro, Jerslev
Ole Birger Støtt
Anne Mette Svendsen, Ranum
Ellen M. Thomsen
Karl Otto Væversted
2.r

Lena Fynbo, Vestbjerg
Per P. Fyrst
Inge Mørch Jensen
Lene Nørgaard Jensen, Vestbjerg
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Lisbeth Jørgensen
Liselotte Irene Madsen
Dorte Nielsen
Bent Nygaard
Else Thomsen Nygaard, Vestbjerg
Eva Agnethe E. Pape, Vestbjerg
Kirsten B. H. Pape, Vestbjerg
Anders Pedersen
Pia Busk Pedersen
Leif Krogh Petersen
Jane Sand Pilgaard, Brovst
Bent Poulsen, Vestbjerg
Brian Bødker S. Siemenge, Vestbjerg
Rudi Hjeds Simonsen, Vestbjerg
Hanne Vad Sørensen, Åbybro
Henny Bech Sørensen, Alborg
Karen Mette Beck Christensen
Niels P. Melson, Hjørring

Struktur
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Hvem styrer Brønderslev Gymnasium?

Amt

Skolen ejes af Nordjyllands Amtskommune, som gen
nem amtsrådets undervisnings- og kulturudvalg driver
ialt 7 gymnasieskoler i amtet.
Undervisnings- og kulturudvalget består af følgende
amtsrådsmedlemmer:
Else M. Orbesen, Års (formand).
Willy Kløve, Brønderslev (næstformand).
Poul F. Christensen, Kongerslev.
Karl K. Madsen, Fjerritslev.
Jørgen Jensen, Stenhøj
Søren Jensen, Hasseris.
M. Basballe, Ålborg.
Undervisnings- og kulturforvaltningen ledes af for
valtningschef Mogens Green. (Adresse: Nordjyllands
Amtsråd, Amtsgården, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Ål
borg 0.)

Ministerium

Det pædagogiske tilsyn med alle gymnasier og HFkurser i landet ligger i Undervisningsministeriet, Di
rektoratet for gymnasieskolerne og HF. (Adresse: Høj
bro Plads 4, 1200 København K.)

Skolenævn

En vis kompetence er i henhold til skolestyrelsesloven
tillagt gymnasiernes skolenævn. - Ved Brønderslev
Gymnasium består skolenævnet indtil september 1978
af:
P. M. Sørensen, Vrensted (formand).
Lizi Jepsen, Brønderslev.
G. Skov Andersen, Vrå.
Willy Kløve, Brønderslev.
Niels Østergaard, Vrensted.
De to førstnævnte er valgt af gymnasiets forældre
kreds, medens de tre sidstnævnte er udpeget af amts
rådet.
Elevrådsformanden, lærerrådsformanden og rektor
deltager i skolenævnets møder uden stemmeret.

Om Skoleråd

Se side 12.
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SAMMENSÆTNING AF RÅD OG UDVALG
PÅ BRØNDERSLEV GYMNASIUM

Klasserne

Elevråd og lærerråd sammensætter i fællesskab de faste udvalg:
Samarbejdsudvalget (SAU)

Kantineudvalget (KaU)

Festudvalget (FeU)
Kunstudvalget (KuU)
Stipendienævnet (Stip. N)

//

Om skoleråd.

I henhold til den nye skolestyrelseslov fra december 1977 afløses de
hidtidige skolenævn af et skoleråd med følgende sammensætning:
1 amtsrådsmedlem,
rektor,
lærerrådsformanden + yderligere et medlem af lærerrådet,
2 elevrepræsentanter,
1 repræsentant for teknisk-administrativt personale,
2 repræsentanter for forældrekredsen.
Valget af repræsentanter for elever og personale finder sted sna
rest muligt efter begyndelsen af skoleåret 1978/79 og gælder for et
skoleår.
Også forældremedlemmerne skal vælges efter det nye skoleårs be
gyndelse (senest 30. september), og valget gælder for to år. Valgbare
og stemmeberettigede er de personer, der på valgets tidspunkt har
forældremyndighed over børn, der er indskrevet i skolen. Desuden har
følgende personer valgret og valgbarhed som forældre, såfremt de
fremsætter begæring derom (uddrag af bekendtgørelse nr. 50 af 14.
februar 1978):
1. Personer, der i henhold til lov om social bistand har modtaget et
barn, der er indskrevet i skolen, i døgnpleje, og til hvem plejetilla
delse med hensyn til det pågældende barn er meddelt senest et år
før tidspunktet for valgets afholdelse. Forældremyndighedens inde
haverfe) kan ikke samtidig deltage i valget.
2. Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyn
digheden over et barn, der er indskrevet i skolen, såfremt den på
gældende tilhører samme husstand som forældremyndighedens in
dehaver og barnet.
3. Faderen til en barn, der er indskrevet i skolen, såfremt faderskabet
er retligt fastslået, og den pågældende tilhører samme husstand
som forældremyndighedens indehaver og barnet.

Begæringen skal være bilagt fornøden dokumentation for, at de un
der nr. 1-3 nævnte betingelser er opfyldt, det vil sige:
ad 1) en senest et år før tidspunktet for valgets afholdelse meddelt
plejetilladelse med hensyn til det pågældende barn,
ad 2) vielsesattest samt attest fra folkeregistret og
ad 3) fødselsattest eller dåbsattest samt attest fra folkeregistret.
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Det nye skoleråds arbejdsopgaver og kompetenceområder er be
skrevet i styrelseslovens § 42:
§ 42. Skolerådet formidler sammen med lærerrådet et samarbejde
mellem skole og hjem og sørger for et oplysningsarbejde blandt sko
lens forældre, der tager sigte på en forståelse af elevens situation i
skolen.
Stk. 2. Det medvirker ved løsningen af sociale opgaver, der er knyt
tet til skolen.
Stk. 3. Det godkender efter indstilling fra lærerrådet den ugentlige
arbejdsplan.
Stk. 4. Det kan stille forslag til amtsrådet om tilvejebringelse og for
bedring af skolelokalerne samt om disses forsyning med materiel og
inventar.
Stk. 5. Det medvirker ved behandlingen af amtskommunale skole
byggesager i overensstemmelse med de regler, der fastsættes i hen
hold til § 36, stk. 5.
Stk. 6. Det kan fremsætte forslag til den del af amtskommunens bud
get, der vedrører den pågældende skole. Efter anmodning fra skole
rådet skal amtsrådet lade dette træffe beslutning om anvendelsen af
dele af budgettet, der vedrører skolen, efter nærmere af amtsrådet
fastsatte retningslinjer. Skolerådet afgiver i forbindelse med den år
lige budgetbehandling indstilling om størrelsen af bevillinger, der er
omfattet af en sådan ordning.
Stk. 7. Det udfærdiger ordensregler for skolen.
Stk. 8. Sager vedrørende enkelte elever kan kun behandles i skole
rådet, hvis den pågældende elev er indforstået hermed.
Stk. 9. Skolerådet kan afgive udtalelser og stille forslag til amtsrå
det om alle spørgsmål, der vedrører skolen. Det skal afgive erklæring
i alle sager vedrørende skolen, der forelægges det af amtsrådet.

Som det fremgår af ovenstående, skal skolerådet ikke beskæftige
sig med indstilling til læreransættelser, hvilket skal ses i sammenhæng
med bestemmelsen om, at alle medlemmer af rådet har stemmeret. Af
Andre forskelle i forhold til reglerne for de gamle skolenævn kan der
peges på, at kun forældre til elever under 18 år på valgdagen har stemmeret/valgbarhed, samt at også forældre til HF-kursister under 18 år
er valgberettigede.
Det hidtidige skolenævn fungerer videre - med det nye skoleråds
beføjelser - indtil valg af skoleråd har fundet sted.
rpp}
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Samarbejdsudvalget.

SAU er sammensat efter ministeriets bestemmelser: 4 elever, heraf
mindst 1 HF-kursist, 4 lærere, heraf mindst 1 HF-lærer, samt rektor.
Elevrådsformand og lærerrådsformand er fødte medlemmer, rektor er
født formand.
Elev- og lærermedlemmer vælges af henholdsvis elevråd og lærer
råd hvert år snarest efter skoleårets begyndelse. Elev-repræsentan
terne er ikke nødvendigvis medlemmer af elevrådet.
SAU-møder afholdes ca. 1 gang om måneden, i reglen efter skole
tid. De er „åbne“, således at der er adgang for alle, der arbejder på
skolen, men der har ikke været større tilstrømning i det forløbne år
ud over de faste medlemmer eller deres suppleanter.
Udvalgets arbejdsområde er meget bredt, idet alle skolens forhold
(undtagen dem, der vedrører enkelte elever eller lærere) kan optages
på dagsordenen og drøftes, selv om de ligger uden for udvalgets
egentlige kompetence. To af de vigtigste områder, hvor SAU har kom
petence til at afgøre sager, er faciliteter for eleverne, herunder kan
tineforhold, som styres af kantineudvalget under ansvar over for SAU,
og fællesarrangementer.

Der udarbejdes referater fra SAU-møderne, og formanden opbeva
rer referaterne i udvalgets protokol.
Fra det forløbne skoleår kan nævnes følgende emner, der har været
drøftet: Skolefester, morgensamling, fællesarrangementer, „klassens
kvarter", kunstnerisk udsmykning, kantinedrift, tilskud fra SAU-fond,
ringetider, ekskursioner, dimissionsfest, skolekomedie, forårskoncert,
temadag, vinterferie m.m.

Medlemmer af SAU 1977/78.
Lærere: Preben Brautsch, Bodil Agger, Poul Anker Bech, Torben Elin.
Elever: Karen Skov Andersen, Arne Schamberg, Hans Henrik Kjølby,
Peter Balling.

Dog pr. 7/2 1978: Karen Skov Andersen, Lars Michaelsen, Jørgen D.
Thorsen, Bjarne Christiansen.
Formand: J. Falsig Pedersen.
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Kantineudvalget.
Kantineudvalget, der består af 3 elever og 3 lærere, er det udvalg,
der driver kantinen med tilhørende automater.
Ligesom sidste år blev skoleåret 1977/78 karakteriseret af en mode
rat fremgang både med hensyn til vareudbud og omsætning. I skole
året 1976/77 indførtes salg af madpakker, men da salget var begræn
set, er det ikke blevet taget op igen i år.
Driften er udelukkende baseret på elevhjælp, og der var ved skole
årets slutning ansat 7 elever til at styre foretagendet. Overskuddet fra
kantinen overføres til et fond, der bestyres af Samarbejdsudvalget
(SAU). Alle på skolen, elevrådet, foreninger, studiekredse, enkeltper
soner osv., kan så søge SAU om støtte til forskellige formål.
Nu vi taler om penge, kan det nævnes, at automaterne tømmes hver
dag efter skoletid, så hvis nogen skulle finde på at begå indbrud, får
de ikke alverden ud af det.
NB! M. h. t. automaterne kan det en sjælden gang ske, at der ikke
kommer noget bæger, eller man på anden måde bliver snydt. I så fald
udskænker vi med glæde et friskt glas, bare man henvender sig i kan
tinen eller til undertegnede.
Peter Christensen, 2.x.

Festudvalget.
Festudvalget består af lærere og elever, som har til opgave at arran
gere fester på skolen, dvs., at vi bl. a. sørger for engagement af or
kestre, indkøb og salg af mad- og drikkevarer, opstilling af lyd- og
lysanlæg, pyntning og oprydning.
Ved introduktionsfesten, hvor de nye elever blev budt velkommen,
spillede orkestret „Kalle Klisters Rockshow“. Umiddelbart før efter
årsferien arrangerede vi fest med diskotek og visevershus, hvor
mange elever og lærere optrådte. Ved julefesten, hvor gamle elever
traditionsvis har adgang, underholdt gruppen „Minas“. Skolekomedien
løb af stabelen i begyndelsen af februar, og i forbindelse hermed ar
rangerede vi diskotek. I forbindelse med forårskoncerten arrange
rede vi fest med diskotek og visevershus.
Vi håber, at mange vil slutte op om festerne i det kommende skole
år, og vi håber især, at mange l.g’ere og I.HF’ere vil deltage aktivt i
festudvalget.
Niels Budolfsen, 2.x.
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Kunstudvalget.
Skolens kunstudvalg blev nedsat ret sent i skoleåret og er i forhold
til sidste år blevet ændret i sin struktur, således at det ikke længere er
et åbent udvalg, men nu består af to elever og to lærere. Det er dog
stadig sådan, at alle interesserede er velkomne til at komme med for
slag til aktiviteter omkring skolens kunstværker og til indkøb af nye.
I det forløbne skoleår er der foreløbig indkøbt nogle masker af Aalborgkunstneren Inge Bonfils.

Stipendienævnet
varetager kontakten mellem de uddannelsessøgende og Statens Ud
dannelsesstøtte (SU).
Nævnet sørger for fordeling af ansøgningsskemaer vedrørende SU,
ligesom alle spørgsmål til SU skal gå over Stipendienævnet.
Nævnet kommer rundt til klasserne med ansøgningsskemaer ved
skoleårets start. Efter denne tid kan ansøgningsskemaer fås på stipendienævnskontoret.
I skal bemærke, at betingelsen for at søge støtte fra SU er, at I er
fyldt 18 år - eller fylder 18 år inden for skoleåret 78/79. Tildeling af
støtte kan finde sted måneden efter, at I er fyldt 18 år, hvis forudsæt
ningerne om indtægts- og formueforhold for jer og jeres forældre i
øvrigt er opfyldt.
For de 16- til 17-årige er der mulighed for at søge ungdomsydelse
gennem bopælskommunen.
Indsendelse af ansøgninger i løbet af året samt indsendelse af æn
dringsansøgninger (bemærk, at I skal indsende ændringsansøgning,
hvis I flytter hjemmefra) kan kun ske én gang om måneden. Nævnet
samler sammen og sender ind omkring den 15. i hver måned. Herefter
skal I regne med ca. 6 ugers ekspeditionstid.
Stipendienævnskontoret ligger ved siden af indgangen til lærervæ
relset. Vær opmærksom på opslagstavlen - her ophænges alle med
delelser fra SU, og besked om breve fra SU annonceres her.

(KJ)
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Elevrådet 1977/78.

Elevrådet består af en repræsentant fra samtlige gymnasie- og HFklasser, og det er således på baggrund af diskussioner og meninger i
de enkelte klasser, elevrådet tager sine beslutninger.
Elevrådets arbejdsområde er meget bredt, men det er fælles for de
ting, der bliver behandlet, at elevrådet prøver at forbedre elevernes
forhold, både lokalt og på landsplan.
Som eksempler på nogle af de lokale arrangementer og problemer,
elevrådet har arbejdet med i år, kan nævnes temadag om regionplan
lægning, projektdage, fællestimer (film, foredrag, musik i festsalen
for alle skolens elever), buskørsel, mælkeordning osv. Desuden er der
forskellige udvalg under elevrådet, som har fået pålagt forskellige op
gaver. Eksempelvis har sportsudvalget arrangeret volleyball- og bord
tennisturnering, et udvalg er i gang med at undersøge behovet for et
kollegium i Brønderslev, og kantineudvalget står for vareindkøb til kan
tinen. Mange gange går elever og lærere sammen i udvalg for at løse
forskellige opgaver.
Heldigvis kan elever og lærere ofte arbejde sammen, men vi må
også sige, at elevrådsarbejdet har været præget af, at der ikke i lo
ven er afsat områder, hvor elevrådets beslutninger er de afgørende,
og derfor kommer vi også af og til ud for, at lærerrådet eller rektor
træffer afgørelser på tværs af elevrådets beslutninger.
Som sagt er der også en anden side af elevrådsarbejdet, nemlig
samarbejdet med landets andre gymnasier og HF-kurser. Eleverne har
nemlig valgt at melde elevrådet ind i Landssammenslutningen af Kur
susstuderende (LAK) og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
(DGS). Igennem disse organisationer har elevrådet været med i bl. a.
kampen mod adgangsbegrænsningen til de videregående uddannelser,
og arbejdet for bedre uddannelsesstøtte. Det har vi gjort i form af ak
tioner i gågaden med plancher, løbesedler og gadeteater. Gennem
LAK og DGS kan eleverne også deltage i kurser og møder, hvorved
vi får erfaringer og inspiration til vores elevrådsarbejde - kort sagt har
disse medlemsskaber betydet en støtte til og en styrkelse af elevrådet.
Elevrådsarbejdet afhænger i første omgang af hver enkelt elevs in
teresse og aktivitet, og lad det være en opfordring til alle nye elever
om aktivt at arbejde for en udvikling og styrkelse af elevrådet, for
derigennem at bedre alle elevers hverdag.
For elevrådet 1977/78.
Karen Skoy Anderser1) 2 y
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Elevrådet pr. 7. februar 1978.
Klasse:
1,a ...........
1,b ...........
1 .C .........
1 .x .........
1 ,y ...........
1.Z ...........
1.U ...........
1.p ...........
1.q ...........
2.a ...........
2.b ...........
2.x ...........
2.y ...........
2.Z
2.p
2.q
2.r
3.a
3.b
3.x
3.y
3.Z

...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........

Repræsentant:
Helle Kragh-Nielsen
Helle Dam Christensen
Kjeld Mørch Søndergaard
Søren Ingvardsen
Jørgen Pedersen
Henrik Skov Andersen
Orla Thomsen
Susanne Dam Nielsen
Signe Agerbæk Iversen
Kirsten Eriksen
Lone Tougaard Jørgensen
Flemming H. Nielsen
Søren Thomsen

Lars Michaelsen
Lars Hermansen
Ulla D. Jensen

Karen Jacobsen
Gert Jensen
Lars Chr. Krogsgaard
Ole Krogholm Pedersen
Arne Nygreen Nielsen

Suppleant:
Poul Rask Nielsen
Jens Ringberg Sørensen
Kim Bo Jensen
Lene Pilgaard Nielsen
Carsten Huus Jensen
Tage Rødbro
Preben Johansen
Jens Vestergaard Pedersen
Bo Larsen

Ellen Pallesen
Maja Nygaard Pedersen
Susanne Svendsen/
Henrik Helbo
Sten Løkke Pedersen
Lars Boye Olsen

Jette Nørgaard
Jimmy Harder
Søren Bech
Erik Jørgensen

Forretningsudvalget pr. 7. februar 1978.
Formand: Bjarne Christiansen, 1.x.
Næstformand: Esben Dittmer, 1.y.
Kasserer: Birthe Ostergaard, 1.u.
Sekretær: Kristian Knudsen, 1.c.
Org.sekretær: Rita Jensen, 1.q.
Menig 3.g’er: Peter Balling, 3.y.
Menig 2.HF'er: Kim Bærentsen, 2.q.
Samarbejdsudvalgets elevrepræsentanter pr. 7. februar 1978.
Karen Skov Andersen, 2.y.
Lars Michaelsen, 2.z.
Jørgen D. Thorsen, 1.q.
Bjarne Christiansen, 1.x (elevrådsformand).
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Vedtægter for elevrådet på Brønderslev Gymnasium.
§

1. Status:
a. Elevrådet (ER) er at betragte som elevernes officielle repræ
sentation.
b. ER skal som institution være uafhængig af partipolitiske og
religiøse fraktioner.

§

2. Formål:
a. ER skal varetage elevernes interesser i alle henseender og
formidle kontakten mellem eleverne og skolens instanser.
b. ER skal gennem sit virke tilstræbe et godt samarbejdsklima
på gymnasiet.

§

3. Sammensætning og valg:
a. ER består af en elev fra hver klasse.
b. Valget foregår hvert år i januar måned. I 1 .g- og 1. HF-klasserne holder man et foreløbigt valg ved skoleårets begyndelse.
c. Valgproceduren i de enkelte klasser er fri.
d. Der vælges desuden en suppleant.
e. I tilfælde af den ordinære repræsentants fravær eller frafald
indtræder suppleanten som repræsentant. Ved frafald vælges
en ny suppleant.
f. Repræsentanter og suppleanter kan begge genvælges.

§

4. Valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær, organisato
risk sekretær og 2 forretningsudvalgsmedlemmer (forretnings
udvalg (FU)).
a. Formand, næstformand, kasserer, sekretær og organisatorisk
sekretær vælges af alle skolens elever ved en skriftlig, hem
melig afstemning. Valget afholdes i januar måned før valget
af klasserepræsentanter.
2.HF og 3.g vælger hver et FU-medlem af deres midte, der
specielt varetager kontakten til disse årgange. Disse FU-medlemmer udtræder af FU ved skoleårets slutning.
I september måned vælger 1.g og 1.HF hver et FU-medlem.
Også disse valg foregår ved skriftlig, hemmelig afstemning.
b. Et medlem af FU kan ikke samtidig fungere som klasserepræ
sentant.
c. Formanden vælges særskilt, hvorefter de seks øvrige vælges
på samme tid. Ingen kan opstille til mere end én post ved val19

get af næstformand, kasserer, sekretær, organisatorisk sek
retær og FU-medlemmer.
d. Formanden skal vælges med over 50 % af de afgivne stem
mer. Hvis ingen kandidat opnår dette i første valgrunde, hol
des der en ny afstemning, hvor den af kandidaterne, der har
opnået færrest stemmer, glider ud. Således fortsættes, indtil
en af kandidaterne har over 50 % af de afgivne stemmer.

§

5. Sekretær og kasserer:
a. Sekretæren fører protokol, der er tilgængelig for alle, vedrø
rende alle forhandlinger og afstemninger i ER og ordner
sammen med den organisatoriske sekretær de praktiske ting,
der er nødvendige for elevrådets arbejde.
b. Kassereren fører ER’s regnskab, der ved valgperiodens ud
løb revideres ifølge cirkulærer for gymnasiet og HF.
c. Regnskabet er tilgængeligt for alle elever på skolen.

§

6. Arbejdsgang:
a. ER’s myndighed ligger hos klasserepræsentanterne eller dis
ses stedfortrædere, dog kun når 2/3 af disse er fremmødt.
b. Formanden eller 2/3 af repræsentanterne kan indkalde til elev
rådsmøde.
c. FU redigerer dagsordenen på grundlag af alle indkomne for
slag, som skal forelægges eleverne gennem klasserepræsen
tanterne før elevrådsmødet.
d. Ordinære møder skal indkaldes med mindst 2 dages varsel.
Ekstraordinære møder kan indkaldes med øjeblikkelig varsel.
Dog skal disse foregå i skoletiden.
e. Ved ethvert elevrådsmøde vælges en ordstyrer, der leder
mødet.
f. Når intet andet er pointeret i nærværende vedtægter og for
retningsordenen, træffes alle afgørelser i ER ved almindeligt
stemmeflertal.
g. Elevmødet er den højeste myndighed i alle spørgsmål vedr.
elevrådsarbejde.
h. Elevrådet fastsætter selv sin forretningsorden.
i. Valg af de 3 samarbejdsudvalgsrepræsentanter i elevrådet
foregår på den måde, at klasserepræsentanten afgiver 3
stemmer til den kandidat, der har fået flest stemmer i klassen,
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2 stemmer til den kandidat, der har fået næstflest, 1 stemme
til den kandidat, der har fået tredieflest.
§

7. Klasserepræsentanterne:
a. Klasserepræsentanten er at betragte som klassens tillids
mand.
b. Klasserepræsentanten skal repræsentere klassen i ER ved at:
1. fremføre sager fra klassen i ER.
2. referere elevrådsmøder i klassen.
3. gennemgå de offentliggjorte dagsordenspunkter med klas
sen før ER-møder og:
a) finde frem til klassens mening.
b) gøre ER bekendt med denne på mødet og stemme i
overensstemmelse med den.

§

8. Udvalg:
a. ER kan nedsætte udvalg, der behandler specielle anliggen
der.
b. Enhver elev eller lærer kan være medlem af udvalg.
c. Alle udvalg er ansvarlig over for den instans, de er nedsat af.
d. Ved nedsættelse af stående udvalg afstikkes et kommisso
rium for udvalgets virke.
e. Efter at et stående udvalg har afsluttet sit arbejde, fremlæg
ger det et skriftligt referat vedr. dets arbejde på førstkom
mende elevrådsmøde.
f. Ved nedsættelse af alle udvalg vælges en referent, der vir
ker som kontakt mellem udvalg og elevråd, og som indkalder
til møder.
g. Elever, der af elevrådet er valgt til at repræsentere skolen
ved møder, kurser o. I., er forpligtet til mundtligt eller skrift
ligt at aflægge rapport derom senest inden næste elevråds
møde.

§

9. Repræsentation:
a. ER vælger repræsentanter til udvalg.
b. Repræsentanterne skal forelægge ER’s beslutning og forslag
i overensstemmelse med ER’s beslutning og bør ikke stemme
i modstrid med dettes beslutninger.

§ 10. Om udskiftning af råd, udvalg eller enkelte repræsentanter før
valgperiodens udløb:
Enhver instans kan altid afsættes af dem, den er valgt af.
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§ 11. Elevmøde:
a. Til elevmøder har samtlige elever på skolen adgang samt taleog stemmeret.
b. Det ordinære elevmøde afholdes i januar og indkaldes med
7 dages varsel af elevrådet.
Faste dagsordenspunkter:
1. Valg af ordstyrer.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Beretningsdiskussion og afstemning.
5. Valg af nyt FU.
6. Afslutning ved den nyvalgte formand.
7. Eventuelt.
c. Ekstraordinært elevmøde kan med to dages varsel indkaldes
af ER eller Va af eleverne, hvis dagsorden samtidig offent
liggøres.
d. Elevmødet er beslutningsdygtigt, når og kun når det er ret
tidigt indkaldt.

§ 12. Ændringer:
a. Forslag om lovændringer skal forelægges ER. Der skal her
efter indkaldes til elevmøde, hvor ændringsforslagene skal
behandles og fremlægges ti! afstemning.
b. ER kan afvise forslag, der tidligere i samme skoleår er blevet
nedstemt.
c. Ændringer i nærværende vedtægter kan kun ske med 2/a af
de afgivne stemmer.
§ 13.

Bekendtgørelse af vedtægter:
Alle elever skal have udleveret et eksemplar af nærværende
vedtægter ved skoleårets begyndelse.

§ 14. Ikrafttræden:
Disse vedtægter af 17. marts 1976 med ændring af 27. januar
1977 og 19. januar 1978 træder ved deres vedtagelse på elev
mødet den 19. januar 1978 i kraft.
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'Beretning og velkomst fra
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DGS - Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.
DGS byder dig hermed velkommen i gymnasiet. DGS er gymnasie
elevernes faglige organisation, der arbejder på at forbedre forholdene
for landets gymnasielever på alle de områder, hvor vi har fælles in

teresser.
Det er elevrådet, der kan blive medlem af DGS. Ved begyndelsen
af skoleåret afgør alle eleverne på gymnasiet dette spørgsmål ved en
urafstemning. Senere kan de enkelte elever købe medlemskort til DGS.
Nogle af jer, der skal begynde i gymnasiet efter ferien, er måske
fortrolige med at være fagligt organiseret. Jeres elevråd har måske

været medlem af LOE - elevernes organisation. Men mange vil sikkert
også udbryde: „Hva’ søren, skal vi nu i fagforening?“ Og det skal I

faktisk!
Hvordan det er at gå på gymnasium.

Det kan måske lyde lidt underligt. Derfor vil vi også gerne forklare jer,
hvorledes det er at gå i gymnasiet idag. Mange af jer glæder jer sik
kert til at begynde i gymnasiet efter ferien, og det er på mange måder
også mere interessant end at gå i folkeskolen. Men samtidig vil I også
snart finde ud af, at det ikke er ganske problemløst at gå i gymnasiet.
På grund af nedskæringer, indførelse af adgangsbegrænsning og
forringelser af uddannelsesstøtten er overbelægning af gymnasierne,
klassekvotienter på 28, dårlige økonomiske forhold og mørke frem
tidsudsigter hverdag for tusindvis af gymnasielever. Under disse for
hold er det ikke underligt, at mange gymnasieelever holder op midt i
uddannelsen. Hver 7. elev, der begynder i gymnasiet, får aldrig sin stu
dentereksamen.

Og i år bliver det værre! Der vil efter sommerferien være en stig
ning i tilgangen til gymnasiet på 25 %. Dvs. at vi bliver 4.000 flere i
gymnasiet end sidste år. Med andre ord vil skolerne blive endnu mere
overfyldte, undervisningsforholdene vil blive yderligere forringet og
der vil blive endnu flere til at slås om uddannelsespladserne på de
videregående uddannelser. Frafaldet vil øges.
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DGS gør noget ved det.
DGS mener ikke, at det bør være således. Derfor forsøger DGS i øje
blikket gennem forhandlinger med undervisningsministeren og med
folketingets partier at få politikerne til at indse, at forholdene i gymna
siet må forbedres. Og ligeledes forsøger DGS gennem et samarbejde
med lærerne og andre uddannelsessøgende, bl. a. skoleeleverne, kur
sisterne og lærlingene, at sætte magt bag kravene, når politikerne ikke
vil høre på os.
Blandt de ting, DGS arbejder med i øjeblikket, og fortsat vil arbejde
med efter ferien, kan nævnes:
- at der sker en udbygning af gymnasiekapaciteten med bygning af
15 nye gymnasier samt fremskyndelse af nuværende planer.
- at mindske frafaldet i gymnasiet gennem nedsættelse af klasse
kvotienter til 24 og ved at give eleverne mere støtte og vejledning.
- at ungdomsydelsen afskaffes, således at de 16-17 årige igen kom
mer ind under Statens Uddannelsesstøtte (SU).
- at der sikres uddannelsespladser til alle, der er færdige i gymna
siet, og at adgangsbegrænsningen fjernes.
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Kæmp med ...

Gennem de senere år har der været en kraftig medlemsfremgang i
DGS. Dette skyldes nok, at flere og flere indser, at kun når vi står sam
men i DGS, kan vi sætte kravene igennem.
Det er efterhånden blevet en tradition, at elevrådet på Brønderslev
Gymnasium er medlem af DGS. Når der i begyndelsen af skoleåret
skal være afstemning om fortsat medlemskab, må I møde op og sikre
dette - sikre fortsat styrkelse af DGS.
Desuden kan du være med til at styrke DGS ved at deltage i DGSarbejdet på gymnasiet. Der har i flere år eksisteret en DGS-gruppe
her på stedet, der arbejder for at udbrede kendskabet til DGS og for
at skabe diskussion og aktivitet omkring vore problemer.
Vi håber du vil deltage i det arbejde. Med Bert Brechts ord: „En for
en forslår vi ikke; sammenhold er kampens krav“. Kæmp med i DGS
- for bedre uddannelsesforhold og bedre fremtidsudsigter.

Med venlig hilsen
a
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___
DGS-gruppen.

GLO - Gymnasieelevernes Landsorganisation.
Hermed en hilsen fra GLO-lokalforeningen her på gymnasiet. Vi skal
meget kort forsøge at fortælle lidt om, hvad GLO er, og hvad det står
for. Dette er især henvendt til de nye l.g’ere, idet vi regner med, at 2.
og 3.g’erne ved, hvad GLO står for.
GLO, Gymnasieelevernes Landsorganisation, er en faglig organisa
tion der uden hensyn til partipolitiske interesser har til formål at vare
tage medlemmernes uddannelsespolitiske interesser. Det betyder, at
GLO arbejder på at gøre studievilkårene så rimelige som muligt for
gymnasieeleverne, deriblandt DIG.
Som eksempler på ting, som GLO arbejder med for tiden, kan næv
nes:
- fri adgang til universiteterne,
- en forbedret studie- og erhvervsvejledning,
- nedsættelse af klassekvotienterne,
- en støtteordning, der stiller alle lige,
- forbedrede boligforhold forstuderende,
- bedre mulighed for reeksamination,
samt mange andre problemer, som landsorganisationen soger at løse
for gymnasieeleverne.
Hvordan bærer GLO sig så ad med at få gennemført disse ting? kunne man spørge. - Selvfølgelig er det ikke noget, man gør uden vi
dere, men det er muligt at præge lovgivningen en del gennem bl. a.
indflydelse gennem forskellige ministerielle udvalg under undervis
ningsministeriet, samt gennem udgivelse af pjecer o. lign. Metoder,
som GLO tager afstand fra, er f. eks. voldsomme vilkårlige demonstra
tioner, besættelse af gymnasier, boykot af undervisningen eller andre
yderliggående aktionsformer. GLO mener nemlig, at disse ting kun kan
forringe de uddannelsessøgendes chancer for at opnå bedre vilkår,
og at de bedste resultater kun opnås ved forhandlinger.
Du bliver på ingen måde tvunget til at gå ind i GLO, idet vi er af den
overbevisning, at man kun ved individuelt medlemsskab kan sikre
gymnasieelevernes frie organisationsret. GLO kæmper altså for din
frie ret til at organisere dig, hvor du ønsker det.
Vejen til forbedring af gymnasieelevernes forhold går gennem GLO.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede.
Preben Johansen, 1.u,
GLO-lokalforeningen.
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LAK - Landssammenslutningen af Kursusstuderende.

LAK er en organisation, der varetager og arbejder for de kursusstu
derendes interesser. Det vil sige, at LAK som vores faglige organisa
tion arbejder på alle de områder, hvor vi som kursusstuderende har
fælles interesser, f. eks. vores indflydelse på kurserne, elevrådsbe
stemmelser, økonomiske forhold og boligforhold.
HF-kurset på Brønderslev Gymnasium er - og har altid været - med
lem af LAK, og desuden kan vi prise os med, at det forløbne skoleår
har været det hidtil bedste, hvad angår antallet af medlemmer på kur
set - en samlet organisationsprocent på over 80

Men det er også nødvendigt med en stærk organisation, når man ser
på alle de overgreb og nedskæringer, der bliver begået mod de ud
dannelsessøgende. Den væsentligste del af dette års arbejde i LAK
er gået ud på at forbedre de uddannelsessøgendes økonomiske situa
tion. Gennem talrige aktioner og demonstrationer har LAK forsøgt at
gøre de ansvarlige politikere opmærksom på, at Statens Uddannelses 
støtte ikke er fulgt med prisstigninger, huslejestigninger og øvrige
stigninger.
Beklageligvis er det kun forholdsvis små resultater, der er kommet
indtil nu på SU'ens område. Undervisningsministeren har kun givet
små tilskud for at lappe lidt hist og her, bl. a. er forældreindtægtsgrænsen blevet forhøjet, men det maksimale, en uddannelsessøgende kan
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få, er stadig kun 10.000 kr. årligt, og det kun hvis vedkommende er
udeboende.
Men resultater er det, og der vil komme flere, sålænge vi som kur
susstuderende kan stå sammen om vore krav.
Adskillige eksempler har vist, at det kan nytte, når vi står sammen.
Derfor har LAK også brug for dig og du for LAK.

Med venlig hilsen
LAK-gruppen.

KFS - Kristelig Forening for Studerende og Skoleungdom.
Hvem er Jesus Kristus?
Han er Guds søn. Han levede og døde, for at vi kunne få mulighed for
at kende Gud som vores far. Gud vil nemlig kun have noget med os at
gøre, fordi Jesus ved sin død tilintetgjorde al vor synd (d.v.s. alle vore
onde og forkerte handlinger og tanker). Men døden havde ingen magt
over ham, så han blev levende igen. Nu lever han sammen med sin og
vores far for at forberede et sted til alle dem, der tror på ham.
Er du en af dem, der tror på Jesus Kristus som din frelser, eller vil
du gerne vide mere om ham, da er du meget velkommen til at være
med i vores fællesskab.
Vi er nogle kristne unge, der samles nogle gange om ugen til en an
dagt, hvor vi snakker om indholdet af Guds ord - Bibelen. Desuden
har vi efter skoletid, ca. hver 14. dag, enten en bibeltime eller et møde
med en taler. Vores gruppe er en del af KFS: Kristeligt Forbund for
Studerende og Skoleungdom, som er landsdækkende og har afdelin
ger på de fleste gymnasier og studiesteder.
Mødested: Lokalet for enden af den blå fløj.
Mødetid: Se vore opslag.
Kontaktmand: Dorette Larsen, 1.y.

29

GUL

HOVED

RØD

30

ISLAND

ORANGE

MATEMATIK

RELIGION
OLDTIDSK

GYMN
HISTORIE

PIGER

C
Y
K
L
E
R

SPISE 0

INDGANG
BIOLOGI

GYMN
DRENGE

KEMI

FYSIK

GRØN

31

„Os Alle“.

„Os Alle“ er efterhånden et veletableret skoleblad med en lang histo
rie, og kunne i år fejre sit 5 års jubilæum. I den forgangne tid har vi
forsøgt at leve op til vore formål som en af de trofaste støtter for yt
ringsfriheden og som forum for alle strømninger og trosretninger her
på BG. Vi har da også altid med kyshånd modtaget indlæg til debatten
udefra, selvom de ofte har været få. Denne fatale mangel på indlæg
skyldes måske, at der når at gå en rum tid mellem hver udgivelse,
hvilket giver et gennemsnit af udgivelser på 5,9 numre om året, men
hvis der kom bare lidt flere indlæg udefra, kunne vi måske gøre det til
„Månedmagasinet OS ALLE“. Som det har været hidtil, har ansvaret
for udgivelserne været lagt totalt over på redaktionen, hvilket også
har betydet er temmelig stor afvandring året igennem. Derfor vil vi da
også nævne navnene på a I I e, der i årets løb har arbejdet på redak
tionen: Jens Ringberg, 1 .b, Jørgen Pedersen, 1 .y, Henrik Skov Ander
sen, 1.Z, Kim Jensen, 1.z, Hans Hauge, 1.u, Jes Nielsen, 1.u, Birthe
Østergård, 1.u, Morten Gården, 2.b, Bente Pedersen, 2.z, Henrik
Thomsen, 2.x, Karen Jacobsen, 3.a, Ole Kronborg Grevsen, 3.a, As
bjørn Rubech Thomsen, 3.a, Gitte Bang, 3.b, Marianne Odds Jensen,
3.y, Michael Wittrup, 3.y, Karen Christiansen, 3.y.
Som sagt har der været en ret stor udskiftning, og fra i første num
mer at være 16, blev vi i de sidste numre reduceret til ca. 10 personer
på trods af ny tilgang. Derfor vil vi på det kraftigste opfordre folk til
at støtte os med indlæg eller indmeldelse.
Redaktionen.
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frivillige aktiviteter
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Frivillig idræt.
I det forløbne år har der været undervist i disciplinerne rytmisk gym
nastik, jazz-gymnastik, konditionstræning, volleyball, basketball, bad
minton, svømning, trampolinspring og redskabsgymnastik.
Vi har deltaget i en række stævner, og selv stået som arrangør af et
volley-stævne. Det bedste resultat opnåede vi ved venskabsstævnet
i Hjørring, hvor vi igen i år tog pokalen med hjem.
Der har uden for skoletid været mulighed for at deltage i discipli
nerne svømning, volleyball, basketball, jazz-gymnastik og trampolin
spring.
Til slut skal nævnes, at de nye bordtennisborde har givet anledning
til mange gode dyster fra tidlig morgen til langt ud på eftermiddagen.

(HB, HS, JR, KB og KS).
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Frivillig musik - gymnasiets kor og orkester.
Den 13. og 14. december afholdtes adventskoncert i henholdsvis Jers
lev Kirke og Brønderslev GI. Kirke.
Som led i forberedelsen til den årlige forårskoncert afholdtes en kor
week-end i Storskovslejren v. Dronninglund den 1.-2. april. Selve for
årskoncerten fandt sted på Brønderslev Gymnasium lørdag den 15.
april i forbindelse med den årlige forårsfest.
Instrumentalensemblerne består af forskellige grupper af blæsere,
guitarer, „pigtråd“, slagtøj, klaver og orgel. Disse grupper indgår i
vekslende forbindelser alt efter det repertoire, der er aktuelt.
I sæsonen 1977-78 har koret haft øvetid hver onsdag i 7. og 8. lek
tion. Instrumentalgrupperne har haft øvetid mandage i 7. og 8. lektion.
Såvel koret som instrumentalgrupperne er åbne for tilgang, idet vi
altid kan bruge nye medlemmer.
Øvetider for den kommende sæson vil blive bekendtgjort omkring
slutningen af august 1978.
(EF, TW).

1. b og 1. u arbejder på »Brev til en Veninde« af Anne Linnet.
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Skolekomedie.

Den 4. februar 1978 opførtes på Brønderslev Gymnasium årets skole
komedie, bestående af Bodelsen: „Lørdag aften“, og Corrie: „Mord
på scenen“. Deltagerne var som tidligere elever fra 2.g og 1.HF. Mht.
antallet af interesserede elever kan det noteres, at der år for år har
været flere og flere. Det opfattes af undertegnede som noget glæde
ligt, idet det viser, at eleverne gerne vil være med til at lave noget
ekstra, hvis de kan se en mening dermed. Meningen med hele det for
udgående arbejde er selvfølgelig selve opførelsen af stykkerne, men
det allervæsentligste er nok egentlig fornemmelsen af at kunne lave
et produkt i fællesskab. Cm årets produkt så blev en succes, skal jeg
overlade til tilskuerne at afgøre. Glædeligt for os var det i hvert fald,
at festsalen var så godt som fyldt.
Til slut skal jeg udtrykke håbet om, at en anden næste år vil føre
skolekomedietraditionen videre, fordi det er en tradition, som kort og
godt er god.
(Je).

Scene fra opførelsen af »Mord på Scenen«.
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Fotoklubben på Brønderslev Gymnasium.
Fotografering er en dejlig hobby, som man kan arbejde med i lang tid
uden at blive ked af den. Det var vi nogle få elever, der var enige om
ved årets begyndelse. Da vi fandt ud af, hvor gode mørkekammerfor
hold der er i huset, blev vi enige om, at der måtte bestemt være en
fotoklub, præcis som der er elevforeninger af forskellig art. Vi under
søgte sagen, men til vores store overraskelse var der ingen klub. Det
var jo lidt af en streg i regningen, men takket være hjælp og gode råd
fra alle sider, fik vi samlet en lille skare fotointeresserede, og vi gik i
gang. Vi fik lov til at benytte husets mørkekammer en gang om ugen
ikke mindre end 2y2 time. Det eneste, vi skulle klare selv, var at finan
siere indkøb af papir og kemikalier. Med hjælp fra SAU-fonden lettedes vores økonomi betydeligt, og klubben har siden da haft fremgang,
idet vores medlemstal er fordoblet siden vi startede. Der er ikke no
get, der hedder kontingent, det er sådan, at hver laver de billeder,
han ønsker, og betaler for dem. Dette bevirker, at ingen, der har lyst
til at prøve, skal binde sig til noget for længere tid.
Vi håber naturligvis, at vi kan starte op igen til næste år, og at klub
ben vil få flere nye medlemmer.
Lars Adamsen, 1 .u.
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Brønderslev Gymnasiums Veteraner.

Der er nu blevet dannet en forening af gamle elever ved Brønderslev
Gymnasium. Foreningens fornemste opgave er at holde en sammen
komst for medlemmerne og lærerne omkring juletid.
Ved julemødet 1977 (den stiftende generalforsamling) blev der ned
sat en bestyrelse bestående af:
Torsten Freitoft, P. Bergsøe-kollegiet 2911, 2850 Nærum.
Ninka Hamburger, c/o Julsbæk, Ellegårdsvej 2b, st. tv.,
2820 Gentofte.
Ellen Thomsen, Eriksgade 14, 9700 Brønderslev.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til bestyrelsesmed
lemmerne.
(KJ).
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Praktiske oplysninger
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Bøger og papir.
Bøger udleveres af skolen. De skal straks efter udleveringen forsynes
med solidt omslag og navnemærkat. For bortkomne og beskadigede
bøger vil der blive krævet erstatning.
Papirblokke (A4) udleveres 1 gang årligt. Kan man ikke klare sig
med det, må man selv købe ekstra. Eleverne anskaffer selv yderligere
udstyr, herunder samlemapper.
Bogdepotet er normalt åbent i 10-frikvarteret.

Biblioteket.
Biblioteket er åbent for elevudlån hver mandag i 11-frikvarteret. Bøger
må ikke fjernes fra biblioteket uden tilladelse.
Alle l.g'ere og I.HF’ere vil i løbet af efteråret få instruktion i brugen
af biblioteket.
...,.

Ringetider.

Mandag-onsdag-fredag:
1.
2.
3.
4.
5.

time
time
time
time
time

.................. 08.15-09.00
.................. 09.15-10.00
.................. 10.10-10.55
.................. 11.00-11.45
.................. 12.10-12.55

Tirsdag-torsdag:

1. time
2. time
3. time
4. time
5. time

...................
...................
...................
...................
...................

08.15-09.00
09.05-09.50
10.10-10.55
11.00-11.45
12.10-12.55

6. time .................. 13.00-13.45
7. time .................. 13.50-14.35

6. time ................... 13.00-13.45
7. time ................... 13.50-14.35

8. time .................. 14.40-15.25
9. time .................. 15.30-16.15

8. time ................... 14.40-15.25
9. time ................... 15.30-16.15

Mandag, onsdag og fredag er der morgensamling i festsalen fra
09.00-09.15.
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Ferier og fridage.
1978:
Efterårsferie: Mandag den 16. oktober til fredag den 20. oktober.
Juleferie: Onsdag den 27. december til tirsdag den 2. januar.
1979:
Vinterferie: Mandag den 19. februar til fredag den 23. februar.
Påskeferie: Mandag den 9. april til mandag den 16. april.
Grundlovsdag: Tirsdag den 5. juni.
Sommerferie: Mandag den 25. juni til fredag den 10. august.

Befordring.

Efter gældende regler yder Nordjyllands Amt befordringsgodtgørelse
til elever, hvis hjem ligger længere borte end 7 km fra skolen, målt ad
nærmeste vej. Det er en betingelse, at befordring sker med offentlige
transportmidler. Ansøgningsskema udleveres til skolens elever på sko
lens kontor. Ansøgningsskemaet afleveres til buschaufføren, hos DSB
dog til nærmeste DSB-kontor. Såfremt en elev vil ansøge om befor
dringsgodtgørelse med eget befordringsmiddel, rekvireres et særligt
ansøgningsskema på skolens kontor i løbet af den første uge af skole
året.
Cykler og knallerter.
Cykler og knallerter skal anbringes i stativerne ved den vestlige ende
af bygningen. Den lille, åbne plads ved den østlige ende er forbeholdt
cykler.
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Om forsømmelser.
Der er mødepligt både i gymnasiet og på HF. Dette indebærer, at sko
len skal føre kontrol med, at eleverne deltager i undervisningen.
Praktisk foregår det ved, at læreren i begyndelsen af timen noterer,
hvilke elever der er fraværende. (Såfremt man kommer for sent til en
time og derfor er blevet noteret som fraværende, må man selv - efter
timen - gøre læreren opmærksom herpå).
Fraværslisterne føres for 3 uger ad gangen, hvorefter kontoret sam
menregner fraværet. Oversigten over fraværet i 3-ugersperioden slås
derefter op på tavler ved kontoret til orientering for eleverne. Klager
over fejl ved registreringen rettes til den pågældende lærer.
For mange forsømmelser kan for en HF-kursist medføre bortvisning,
for en gymnasieelev medføre, at den pågældende ikke kan gå til stu
dentereksamen med begrænset pensum.
Så drastiske skridt tages dog først efter en procedure, hvor eleven
først har fået mundtlig advarsel og (hvis denne ikke har den ønskede
virkning) skriftlig advarsel. Fortsætter forsømmelserne herefter, skal
der ske indberetning til Undervisningsministeriet, der på grundlag af
de medsendte oplysninger (herunder elevens egen redegørelse) be
slutter, om den pågældende elev skal bortvises (HF), nægtes indstil
ling til studentereksamen (gymnasiet) eller om den pågældende trods
de store forsømmelser alligevel skal have lov til at fortsætte.
For HF’s vedkommende gælder, at advarsler givet i 1.HF har virk
ning for hele forløbet, dvs. ikke kun for 1.HF. For gymnasiets vedkom
mende gælder, at advarsler er tidsbegrænsede til ét skoleår, dvs. at
en eventuel advarselsprocedure begynder forfra i hvert af skoleårene.
Skolen forlanger ikke dokumentation for årsager til fraværet, men
eleverne opfordres kraftigt til at benytte sig af denne mulighed, idet
årsagen til fraværet kan spille en rolle ved Undervisningsministeriets
vurdering af tilfældet.
Fraværserklæringsblanketter er fremlagt i vestibulen. Blå blanket
ter skal anvendes af elever under 18 år (en af forældrene skal skrive
under), mens elever over 18 år anvender gule blanketter og selv kan
skrive under. Blanketterne afleveres i postkassen på kontorgangen.
Det skal bemærkes, at lærerne registrerer alle elever, der er fra
værende, uanset om man forud har fået tilladelse til fravær el. andet.
Man opfordres derfor til, for en sikkerheds skyld, også at aflevere
sedler for fravær fra undervisningen, når fraværet f. eks. skyldes del
tagelse i sportsarrangement eller andet af skolen arrangeret.
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Om karaktergivning, oprykning m. v.

I gymnasiet gives der standpunktskarakterer i december og marts (læ
rerrådet kan dog vedtage at nøjes med én gang) samt årskarakterer
ved skoleårets slutning. Standpunktskaraktererne ledsages ofte af
„vidnesbyrd“, dvs. forklarende bemærkninger fra faglærerne, men kun
hvis en karakter er under 6, skal den lave karakter ledsages af vidnes
byrd. Karakterbøgerne, der uddeles i december og marts, skal fore
vises til underskrift af forældre eller værge, indtil eleven fylder 18 år,
hvorefter eleven selv kan skrive under i karakterbogen.
Karakterbøgerne tilbageleveres inden ca. en uge til klassens kon
taktlærer.
Ved skoleårets slutning tilråder lærerforsamlingen undertiden en
elev at gå klassen om for at opnå bedre faglige resultater. Dette råd
bør man naturligvis følge, men skolen kan ikke tvinge elever dertil, og
det sker, at elever lader sig oprykke i næste klasse imod lærerforsam
lingens vejledning.
I HF-afdelingen gives der ikke standpunkts- og årskarakter, men
kursisterne har ret til at bede faglærerne om en bedømmelse af stand
punktet - med rimelige mellemrum. For HF-kursisterne er der kun én
karaktergivning, der tæller: eksamenskaraktererne efter 1. og 2. kur
susår.
Om klasse- og holdbetegnelser.
Sproglige klasser benævnes a, b, c osv. Tallet foran (1, 2 eller 3 angi
ver klassetrin). Sproglig linie under ét betegnes med s. Nysproglig
gren betegnes med N, samfundssproglig gren med S. 3bN er således
en betegnelse for nysproglige elever i 3.b, mens f. eks. 2.abS er be
tegnelsen for et samfundssprogligt hold sammensat af elever fra 2a
og 2b.
Matematiske klasser benævnes x, y, z, u osv. Matematisk linie be
nævnes m. Matematisk-fysisk gren betegnes med F, naturfaglig med
M og samfundsfaglig med S. 2xyF omfatter således elever fra 2x og 2y,
som har valgt matematisk-fysisk gren, mens f. eks. 2mN er samlet
betegnelse for alle 2.g naturfaglige elever.
På HF betegnes klasserne p og q i fællesfagene. 2pq er i forlæn
gelse heraf betegnelse for et fællesfagshold med elever fra 2p og 2q.
Tilvalgsholdene betegnes med store bogstaver. 2PQ er således be
tegnelsen for et tilvalgshold med elever fra 2 2.HF-klasser.
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Om valget i 1.HF og 1.g.

Mens man før optagelsen i gymnasiet har valgt mellem sproglig og
matematisk linie samt mellem forskellige fremmedsprog, og før opta
gelsen i HF har valgt mellem musik og formning, skal man i løbet af
det første år igen vælge mellem forskellige fag med virkning fra 2. år,
for HF's vedkommende dog både før 2. og 3. semester.
HF: En HF-eksamen består dels af en række obligatoriske fællesfag,
dels en række tilvalgsfag, som vælges individuelt. Tilvalgsfagene er
tildelt et pointtal, og pointsummen for tilvalgsfagene skal udgøre
mindst 20. Da nogle af tilvalgsfagene starter i 2. semester (januar i
1.HF) må man altså allerede i efteråret i 1.HF finde ud af, hvilke fag,
ens HF-eksamen skal omfatte, idet dog endeligt valg af fag, der starter
i 3. semester (aug. 2.HF) først skal træffes i foråret. For at undervis
ningen i et fag kan etableres kræves, at mindst 7 studerende har
meldt sig til faget.

Gymnasiet: Valgmulighederne i gymnasiet er færre end på HF. I lø
bet af foråret i 1 .g skal man afgøre, dels om man i 2.g vil fortsætte med
musik eller i stedet have formning, dels hvilken gren man vil fortsætte
på i 2. og 3.g. Her på skolen kan sproglige elever vælge mellem ny
sproglig og samfundssproglig gren, mens matematikere kan vælge
mellem matematisk-fysisk, naturfaglig og samfundsfaglig gren. Det
skal bemærkes, at grenfagene kun omfatter en del af de ugentlige 30
timer; i flertallet af timer er man sammen i stamklassen.
Om eksaminer og årsprøver.

HF: Man skal til eksamen i alle fag, bortset fra musik/formning og
idræt efter 1.HF. Fællesfagene tysk, samfundsfag, geografi, biologi og
matematik afsluttes efter 1.HF med eksamen, idet man dog kan und
lade at gå til eksamen i fag, man skal have som tilvalg i 2.HF. På HF
findes ikke årsprøver.
Gymnasiet: For at kunne bestå studentereksamen kræves aflagt 10
eksaminer. Heraf er de fire prøver skriftlige. Dette indebærer, at man
ikke skal til studentereksamen i alle mundtlige fag. Hvilke fag en
klasse skal til eksamen i, afgøres af undervisningsministeriet. I de fag,
man ikke kommer til eksamen i, overføres årskarakteren som eksa
menskarakter. Det skal bemærkes, at man ikke kan komme til eksa
men i religion, musik/formning og idræt.
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En del af fagene afsluttes efter 1. eller 2.g, og man vil normalt kom
me til studentereksamen i et par af disse fag, normalt to fag, således
at man i 3.g skal op i fire mundtlige fag.
Efter 1. og 2.g arrangeres årsprøver, dels 3-4 skriftlige prøver, dels
mundtlige prøver, normalt 3, idet eventuelle studentereksamensprøver
medregnes heri.
De mundtlige årsprøver i juni 1978 arrangeres på den måde, at det
ene af de 3 fag vælges individuelt af eleverne, mens de 2 andre fast
lægges af skolen under hensyntagen til de officielle prøver. Ved års
prøverne fungerer en anden af skolens lærere i faget som censor,
mens der ved de officielle prøver kommer beskikkede censorer fra an
dre gymnasieskoler.

Om sygeeksamen.
Hvis man p. gr. a. sygdom ikke har kunnet deltage i eksamen, kan man
komme til sygeeksamen i aug./sept. samme år.
Sygeeksamen afholdes efter de samme regler, som gælder for den
ordinære eksamen og omfatter de prøver, som man ikke har kunnet
påbegynde eller fuldføre.
I forbindelse med sygeeksamen skal man være opmærksom på føl
gende:
1. Hvis man p. gr. a. sygdom bliver forhindret i at møde til en af de
fastsatte skriftlige eller mundtlige prøver, skal man snarest give
rektor besked herom og senest inden den pågældende prøves af
slutning. I modsat fald betragtes man som udeblevet af anden grund
end sygdom og kan da først tilmeldes til eksamen igen efter 1 års
forløb.
2. Bliver man syg under en prøve, men alligevel fuldfører den, kan
man ikke komme til sygeeksamen.
3. Såfremt man bliver syg i den mundtlige eksamensperiode og syg
dommen ikke er af længere varighed, end at det er muligt at flytte
eksaminationen inden for den ordinære eksamenstermin, har man
ikke krav på at komme til sygeeksamen i aug./sept. Man er dog ikke
pligtig at lade sig eksaminere i 2 fag på samme dag.
4. Tilmelding til sygeeksamen sker på en særlig blanket, der udleve
res af skolen, og som bl. a. indeholder en særlig lægeattest, der
skal udfyldes af en læge. Andre lægeattester er ikke gyldige. Den
udfyldte blanket afleveres på kontoret senest 25. juni.
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Om reeksamination.
Hvis man har klaret sig dårligt ved en officiel prøve, har man mulighed
for at komme til en ny prøve, officielt betegnet som reeksamination.
Retten til reeksamination er dog ret begrænset, især for gymnasiets
vedkommende, hvilket fremgår af nedenstående:

HF:
1. Man kan indstille sig til eksamen i samme fag 3 gange.
2. Såfremt man ved en prøve ved udgangen af 1.HF opnår karakteren
00 eller 03, kan man gå til reeksamen i det pågældende fag i den
efterfølgende sygetermin (august/september).
3. Hvis man har fået 5 eller derover, kan man også gå til reeksamen,
men først året efter i den ordinære eksamenstermin (maj/juni).
4. Såfremt man ikke har bestået HF-eksamen efter 2.HF, kan man gå
til reeksamen i august/september i et eller flere fag efter eget valg.
5. Såfremt man af anden grund end sygdom ikke har deltaget i eller
fuldført en prøve i ét eller flere fag, kan man først komme til prøve
året efter i maj/juni.
6. Såfremt man har været til prøve flere gange i et fag, er det den
højeste karakter, der tæller.
7. Såfremt man ønsker at komme til reeksamen i august/september
(og opfylder betingelserne herfor), skal man hente et tilmeldings
skema på kontoret og aflevere det samme sted i udfyldt stand se
nest 25. juni.

Gymnasiet:
1. Såfremt man ved studentereksamensprøver efter 1. eller 2.g opnår
karakteren 00 eller 03, kan man komme til reeksamen samme år i
august/september, dog forudsat, at årskarakteren i pågældende fag
er 5 eller derover.
2. Såfremt man i et studentereksamensfag, der afsluttes efter 1. eller
2.g, får årskarakteren 00 eller 03, kan man, hvis faget ikke er udta
get til studentereksamensprøve, forlange at komme til studenterek
samen i det pågældende fag i august/september. I så fald tæller
prøven med blandt de 10 prøver, der kræves aflagt for at man kan
bestå studentereksamen.
3. For gymnasiet gælder, at hvis man går til reeksamen i et fag, er det
den karakter, man opnår her, der tæller, uanset om man klarer sig
dårligere end ved den tidligere prøve.
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4. Såfremt man ønsker at komme til reeksamen i august/september
(og opfylder betingelserne herfor), skal man hente et tilmeldings
skema på kontoret og aflevere det samme sted i udfyldt stand se
nest 25. juni.

5. Der er ikke mulighed for at komme til reeksamination efter prøver
ne ved udgangen af 3.g.
6. Man kan ikke komme til reeksamination efter en årsprøve.
Fællesarrangementer 1977/78.

15/8
2/9
6/10

Koncert med Benny Holst og Arne Würgler.
Forfatteren Klaus Rifbjerg læste op af egne værker og disku
terede sit forfatterskab.
Foredrag ved forstander Arne Jørgensen, Kettrupgård, om un
ge med tilpasningsvanskeligheder.

23/11

Repræsentanter fra Tvind-skolerne fortalte om deres skole
form.

30/11

Forfatteren Christian Kampmann læste op af sin nye bog „For
nemmelser“ og besvarede spørgsmål vedrørende bogen og sit
forfatterskab.
Sangeren Niels Hausgaard underholdt med egne viser.
Forevisning af filmen „De 141 dage“ om konflikten på Berlingske Tidende.
Koncert med Ålborg Byorkester.

20/2
4/4
17/4

Om orientering af vordende elever.

Små „udrykningshold “ af lærere og elever har været inviteret til at
orientere elever i folkeskolens ældste klasser og deres forældre ved
møder enten i skoletiden eller om aftenen på følgende skoler: Vrå
Realskole, Toftegårdsskolen, Løkken Centralskole, Saltum Central
skole, Brovst og Skovsgård skolerne. Desuden har gymnasiet delta
get med lærere og elever ved to uddannelsesdage for Brønderslevs
kommuneskoler.
I dagene 27/2-3/3 holdt vi „Åbent hus“ for over 200 elever fra kom
muneskolerne i distriktet, der havde ønsket at få mulighed for at følge
undervisningen hos os en hel skoledag igennem.
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Om introduktionsdagene 1977.
Introduktionsperioden for de nye 1. klasser strakte sig i år over to
uger. Foruden normal undervisning blev der i perioden orienteret om
de to organisationer for gymnasieelever, GLO og DGS, for HF’s ved
kommende om LAK; de forskellige stående udvalg på skolen blev in
troduceret, ligesom også elevrådet fik lejlighed til at fortælle om sig
selv. Sammenhold og fællesskab i de nye klasser blev forsøgt opnået
ved et par timers musik og folkedans, hvortil kom et helt nyt element,
klassens dag, en dag, hvor eleverne i hver enkelt klasse sammen
med deres kontaktlærer arbejdede med et projekt og derved kom til
at lære hinanden at kende. Som sædvanlig deltog tutorer fra 2. klas
serne i flere arrangementer for de nye klasser.
Et fællestimearrangement med Benny Holst indgik i den 2. uge, som
afsluttedes med fest på skolen for elever og lærere.

På billedet ses planlægningsgruppen og lokalpolitikerne, som medvirkede
ved temadagen. Bagest fra venstre: Erik Boerentzen, Verner Beck, Frede
Salling Pedersen, Bodil Dam, Dan Glendorf og Kristian Knudsen. Forrest
fra venstre: Jens Baggesen (Løkken-Vrå), Niels Simoni Nielsen (Pandrup), Henning Mysager (Brovst) og P. N. Jensen (Brønderslev).
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Om temadag.
Torsdag 2. marts afholdtes der temadag på skolen. Emnet var Region
planen for Nordjylland, og som konsulenter var inviteret borgmestre
fra de implicerede kommuner samt amtets regionplanlægnings-ekspert.
Dagen var inddelt i 3 afdelinger:

1. Oplæg for hele skolen med amtets lysbilledshow.

2. Gruppearbejde over fastsatte delemner inden for hovedtemaet.
3. Plenum i festsalen med fremlæggelse af resultaterne af gruppe
arbejdet. Derefter blev der fra salen på traditionel vis stillet
spørgsmål til et panel bestående af de tilstedeværende kommu
nalpolitikere.

Trods det - tiden taget i betragtning - omfattende program, forløb
dagen tilfredsstillende.
(DG).

Om fransk venskabsgymnasium.
I dette skoleår har Brønderslev Gymnasium skabt kontakt til et fransk
gymnasium. Det drejer sig om Lycée Fresnel i Caen i Normandiet,
som er interessant, fordi man her underviser i dansk som valgfrit fag.

Udvekslingen foregik i år på den måde, at 3.a besøgte Caen i efter
årsferien. Eleverne var indkvarteret privat i week-enden og på skolens
kostafdeling i resten af perioden. De havde således lejlighed til både
at opleve livet i en fransk familie og livet på en stor kostskole. Vi var
naturligvis også på ture rundt i Normandiet, ligesom vi gjorde et op
hold på én dag i Paris for at „gøre“ byen i lyn-tempo.
Vi havde så besøg af en gruppe på 13 franske elever plus deres læ
rer i februar måned. Alle var privat indkvarteret en hel uge hos 3.a
(flere af eleverne havde været 3.a’s værter i Caen), de deltog i skolens
liv, især havde vi glæde af dem i fransktimerne, og de var på ture i
Nordjylland. Sidste aften sluttede vi af med en fest på skolen for gæ
ster og værter, og afskedens time var hård næste dag på banegården.
Mange af eleverne korresponderer stadig med deres franske ven
ner, og vil uden tvivl holde kontakten ved lige. Arrangementet har væ
ret et meget nyttigt led i franskundervisningen, og vi bør efter min
mening fortsætte i de kommende år med at sende nye hold til Caen
og modtage franske elever her på skolen.
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Om gymnasiets EDB-anlæg.
Gymnasiet råder over en minidatamat, der er installeret i matematik
fløjen, hvorfra der er trukket kabler til faglokalerne i fysik, kemi, bio
logi, geografi og samfundsfag.
Datamaten betjener samtidigt 5 skærmterminaler, og programmer
og data lagres på discetter. En linieskriver giver mulighed for udskrift
af større datamængder og større programmer.
EDB-rummet er åbent for alle i skoletiden, og da 5 elever kan køre
samtidigt, er der rig mulighed for at stifte bekendtskab med de mange
facetter af EDB, enten det sker på individuel basis, i form af studie
kredse, eller det sker som et integreret led i undervisningen i et af na
turfagene eller i samfundsfagene.
Alle nye elever får tilbud om at deltage i et 10-timers programme
ringskursus, som normalt afholdes i 7. time. De fleste matematiske 1.g
elever melder sig til et sådant kursus. Dvs. at man i løbet af 1.g lærer
at betjene anlægget, skrive mindre programmer samt køre de biblio-

Gymnasiets EDB-anlæg benyttes i forbindelse med matematik- og fysik
undervisningen samt i frikvartererne, idet der er fri adgang til lokalet.
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teksprogrammer, der anvendes i de forskellige fag. Specielt interesse
rede elever har lejlighed til at udvikle større programmer til brug i
undervisningen eller i skolens administration. F. eks. har elever skre
vet programmer til styring af kantineregnskabet og skolens bogdepot.
Tilsyn med EDB-anlægget ligger i hænderne på et EDB-udvalg be
stående af 3 lærere og 3 elever. Dette udvalg er en del af skolens
EDB-brugergruppe, som indkaldes til samråd, hvis der skal diskuteres
beslutninger af større rækkevidde for anlæggets drift.
(FS).
Om tilgang til 1.g - august 1977.
Mat.

Spr.

Brovst Skole ............................................................

3

4

Jetsmark Centralskole .............................................

3

10

Klokkerholm Skole ..................................................
Løkken Centralskole ...............................................
Saltum Centralskole ...............................................
Skolegades Skole ....................................................
Skovsgaard Skole ...................................................
Sulsted Skole ...........................................................

2
12
13
24
6
5

2
6
6
10
4
3

Søndergades Skole .................................................
Toftegårdsskolen .....................................................

16
12

3
6

Vrå Realskole ..........................................................
Kærvejskolen (Åbybro) ...........................................
Andre skoler ............................................................
Ialt ..............................................................................

3
2
3
104

11
0
5
70
174
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Lærerkollegiet ved Brønderslev Gymnasium

BA Adjunkt Bodil Agger
Fruensgaardsvej 9, 9700 Brønderslev
Telefon 83 72 67

Bl Adjunkt Lise Merete Blüthgen
Hyldemorsvej 5, 9700 Brønderslev
Telefon 82 04 56

Engelsk

Historie / engelsk

Be Adjunkt Poul Anker Bech
Bastholm Møllevej 115, 9760 Vrå
Telefon 98 81 53

KB Adjunkt Kirsten Bollerup
Lærkevej 14, 0. Hjermitslev
9700 Brønderslev . Telefon 88 76 46

Historie / formning

Idræt / matematik

HB Adjunkt Hans Kaas Benner
Skjoldsgade 15, 9700 Brønderslev
Telefon 82 32 78

Bc Adjunkt Preben Brautsch
Frejasvej 32, 9700 Brønderslev
Telefon 82 32 27

Matematik / fysik

Biologi
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EB Adjunkt Erik Bærentzen
Svinget 27, 9700 Brønderslev
Telefon 88 75 50
Geografi / biologi

TE Adjunkt Torben Elin
Asgård 100, 9700 Brønderslev
Telefon 82 30 42
Fysik ! matematik

Da Adjunkt Niels Uffe Dahl
Hyldemorsvej 22, 9700 Brønderslev
Telefon 82 29 79
Dansk / historie

EF Adjunkt Erling Fagerberg
Nøragervej 6, 9740 Jerslev J
Telefon 83 15 65
Musik / russisk

BD Adjunkt Bodil Dam
Asgård 31, 9700 Brønderslev
Telefon 82 36 86
Engelsk / formning

AF Adjunkt Aage Fredholm
Dannebrogsgade 70, 9700 Brønderslev
Telefon 82 16 06
Historie / dansk

OE Lektor Otto Eisler
Nørregade 22, 9700 Brønderslev
Telefon 82 12 62
Fysik / matematik

DG Adjunkt Dan Glendorf
Dannebrogsgade 102, 9700 Brønderslev
Telefon 82 10 65
Geografi
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GN Lektor G. Grüner-Nielsen
Baldersvej 1, 9700 Brønderslev
Telefon 82 27 19
Fysik

SH Adjunkt Søren Holm
Lærkevej 14, 0. Hjermitslev
9700 Brønderslev . Telefon 88 76 46
Kemi / fysik

IH Adjunkt Ingelise Hagemann
Søkærsvej 15, 9491 Pandrup
Telefon 24 75 88
Dansk / oldtidskundskab

JJ Adjunkt John Jensen
Fibigervej 2, 9700 Brønderslev
Telefon 82 31 17
Dansk / religion

KH Adjunkt Karen Halmind
Thorsvej 22, 9700 Brønderslev
Telefon 82 32 89
Historie / religion

KJ Adjunkt Kirsten Bangsø Jensen
Olufsgade 26, 9700 Brønderslev
Telefon 82 30 20
Matematik

OH Adjunkt Olaf Herrig
Stokbrogade 15, 2., 9700 Brønderslev
Telefon 82 39 32
Matematik

Je Adjunkt Jens Chr. Jessen
Trøgdrup, 9320 Hjallerup
Telefon 28 18 57
Dansk / fransk
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HK Adjunkt Helga Kohl
„Ledet“, Ledetvej, 9740 Jerslev
Telefon 83 40 32
Tysk

KL Adjunkt Kirsten Linnemann
Schleppegrellsgade 51, 9000 Aalborg
Telefon 13 04 95
Fransk / latin / oldtidskundskab

Kr Adjunkt Hans Kring
Abelsgade 10, 9700 Brønderslev
Telefon 82 38 50
Historie / samfundsfag

HM Adjunkt Hanne Molbech
Høgevej 10, Grindsted, 9310 Vodskov
Telefon 28 62 60
Fransk

JL Adjunkt Jørgen Lauritsen
Markedsvej 117, 9700 Brønderslev
Telefon 82 30 49
Engelsk / dansk

AM Adjunkt Anthony Moore
Fresiavej 24, 9800 Hjørring
Telefon 92 47 93
Russisk / fransk

FL Adjunkt Flemming Laursen
Frejasvej 42, 9700 Brønderslev
Telefon 82 32 74
Engelsk / dansk

SP Adjunkt Frede Salling Pedersen
Vester Vittrupvej 61, Vittrup
Telefon 99 63 31
Engelsk
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FP Rektor J. Falsig Pedersen
Agdrupgaard, Agdrupvej 10
9700 Brønderslev . Telefon 82 27 47
Engelsk

FS Adjunkt Flemming Sloth
Fruensgaardsvej 9, 9700 Brønderslev
Telefon 83 72 67
Matematik

AR Adjunkt Arne Rasmussen
C. H. Rydersvej 10, 9000 Aalborg
Telefon 14 36 20
Samfundsfag / historie

PS Adjunkt Preben Späth
Asgård 40, 9700 Brønderslev
Telefon 82 27 70
Tysk / latin / oldtidskundskab

JR Adjunkt Jørgen Roos
Agdrupvej 12, 9700 Brønderslev
Telefon 82 34 47
Biologi / idræt

AT Adjunkt Arne Johan Thrane
Asgård 13, 9700 Brønderslev
Telefon 82 32 62
Latin / tysk / oldtidskundskab

HS Adjunkt Hans Schausen
Asgård 78, 9700 Brønderslev
Telefon 82 32 95
Idræt / biologi

TW Adjunkt Tyge Wandel
Valdemarsgade 2, 9700 Brønderslev
Telefon 82 32 90
Musik / dansk
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SEKRETÆRER:

Sekretær Tove Thodberg
Nørregade 22, 9700 Brønderslev
Telefon 82 00 11

Sekretær Birte Jacobsen
Frejasvej 51, 9700 Brønderslev
Telefon 82 28 21

PEDELLER:

Pedel Svend Erik Nielsen
Islands Allé 20, 9700 Brønderslev
Telefon 82 25 95

Pedelmedhj. Chr. Thomsen
Frejasvej 33, 9700 Brønderslev
Telefon 82 34 62

Om eksamenstiden.
HUSK:
- at i eksamenstiden er det særligt vigtigt at læse opslag på de spe
cielle opslagstavler ved kontorfløjen.
- at „spørgetimer“ ikke må afholdes.
- at alle mundtlige eksaminer og årsprøver er offentlige.
- at dimissionen finder sted fredag d. 16. juni kl. 10.
- at det nye skoleår begynder 7. august kl. 10.

GOD SOMMERFERIE!
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