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VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM - 1978



Vignetten på omslagets forside gengiver Skarpsallingkarret, et lerkar fra jætte
stuetiden ca. 2300-2000 f. Kr. - Karret, der i 1891 blev fundet i en høj på 
Oudrup hede, repræsenterer den danske oldtidskeramiks kunstneriske og tek
niske højdepunkt og er næppe overgået af lignende frembringelser i Nord- og 
Mellemeuropa.



Vesthimmerlands
Gymnasium

Skoleåret 1977-78



Aars Avis' boglryk og ollsel



VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM
Jyllandsgade 52, 9600 Års
Telefoner:
Kontor: (08) 62 25 77 - (08) 62 14 26
Lærerværelse: (08) 62 24 68
Elever: (08) 62 17 68

Rektor: A. Ussing-Jepsen. Træffes hver skoledag kl. 12,SO
IS,30 samt efter aftale.

Rektors stedfortræder:
Adm. inspektor:

Knud Dybdahl.
Niels K. Houmøller.

Indre inspektor: Jørgen Freil.
Studievejledere: Frode Bisgård og Henning Sørensen.
Skemalægger: Ole Buch.
Lærerrådsform and : Knud E. Thomsen.
Skolenævn: Else Orbesen, Års (amtsrådsmedlem).

B. Nielsen-Mann, Farsø (amtsrådsmedlem).
Leo Sprøgel, Støvring (amtsrådsmedlem).
M. A. Madsen, Fjerritslev (forældrevalgt).
Gunnar Poulsen, Farsø (forældrevalgt).
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I modsætning til tidligere udsender vi i 
år årsskriftet for Vesthimmerlands 
Gymnasium før sommerferien. Det vil 
blive sendt til de nye elever samtidig 
med meddelelsen om optagelsen på 
gymnasiet.

Det er derfor naturligt, at jeg på sko
lens vegne byder vore nye kammerater 
hjertelig velkommen på VHG. Vi hå
ber, at I her må få nogle gode og udbyt
terige år.

Jeg vil ikke skjule for jer og for vore 
gamle elever, at vi på grund af den tru
ende overfyldning af gymnasiet kan

komme ud for adskillige vanskeligheder i de nærmest følgende år.
Disse vanskeligheder må vi - lærere og elever - søge at overvinde i fæl

lesskab. Jeg kan vist nok sige, at vi hidtil har haft et godt samarbejde på 
VHG. Jeg håber og tror, at dette vil kunne fortsættes også under de lidt 
vanskelige forhold. Det kan det, hvis vi alle positivt og med god vilje 
samarbejder om løsningen af de foreliggende problemer.

A. Ussing-Jepsen.
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Om Vesthimmerlands Gymnasium
Vesthimmerlands Gymnasium var landets første sognekommunale 
gymnasium. 1 1960 påbegyndtes undervisningen på Års skole. Den offi
cielle indvielse af den nuværende bygning fandt sted den 18. sept. 1963.

I 1973 blev VHG overtaget af Nordjyllands amt og administreres nu 
på følgende måde:

UNDERVISNING:ØKONOMI:
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Vesthimmerlands Gymnasium er i udpræget grad en oplandsskole. Den 
søges af elever fra hele Vesthimmerland og fra Han Herred.

Følgende opstilling viser, hvor eleverne kommer fra i skoleåret Tl H&:

Afleverende skole 
Års/Østermarkskolen.......  
Hornum .............................  
Farstrup...............................  
Nibe ...................................  
Bakkeskolen, Salling.........  
Ranum................................ 
Løgstør................................ 
Fjerri tslev............................ 
Farsø.................................... 
Gedsted .............................. 
Ålestrup.............................. 
Sortebakkeskolen, Nørager 
Suldrup................................ 
Bavnebakkeskolen, Støvring 
Arden ..................................  
Haverslev ............................  
Andre skoler........................

1 g 2g 3 g
35 20 27
12 14 10
4 5 6
2 1 6
3 5 2

16 12 10
13 15 12
16 11 14
17 13 23
0 3 1

12 10 15
12 12 8
8 3 7
7 5 7
1 1 1
0 1 7
4 2 3

162 133 159

Pr. 1. april 1978 ialt 454 elever.

Skolens elever
la

1. Andersen, Margit Holst
2. Bisgaard, Dennis
3. Bojer, Helle Magda-Marie
4. Christensen, Torben
5. Christoffersen, Ellen

Charlotte Weiss
6. Gertsen, Jane
7. Gylling, Helle
8. Harritslev, Michael

9. Jakobsen, Inge-Margrete Lund
10. Jensen, Gitte Bislev
11. Jepsen, Marie Stjernholm
12. Jespersen, Birgitte Haag
13. Kristensen, Anna
14. Krogsgaard, Ebbe Lauge
15. Pedersen, Anni Karla
16. Rask, Paul Erik
17. Stentoft, Ellen

6



18. Sørensen, Jytte Kjeldahl
19. Tetzlaff, Birgitte
20. Thomsen, Kate Elise K.

Ib
1. Bisgaard, Eva Elisabeth
2. Bisgaard, Kirsten
3. Breum, Mette Margrethe
4. Dalsgaard, Ole
5. Grønning, Kirsten Ventzel
6. Gøtke, Michael Ørnsted
7. Hansen, Elsebeth
8. Henriksen, Anni Lotte K.
9. Hoff, Gitte Kilsgaard

10. Jensen, Hanne Maguerite
11. Jensen, Majbritt
12. Lund, Ole
13. Madsen, Else Røndal
14. Mark, Kirsten Sørensen
15. Nielsen, Birgitte Strange
16. Nielsen, Lisbeth
17. Olesen, Hanne Højgaard
18. Osmark, Birgitte
19. Pedersen, Anette
20. Pedersen, Inger Holm
21. Pedersen, Jens Jørgen Hald
22. Petersen, Jannie Vibeke
23. Rungby, Susanne Pia
24. Schmidt, Helle Skouboe
25. Søgaard, Charlotte
26. Sørensen, Birgitte Grundtvig
27. Troelsen, Lene

1c
1. Andersen, Else Marie
2. Bredfort, Tina Vogt
3. Hansen, Joan
4. Jensen, Charlotte Heigaard
5. Johnsen, Ninna
6. Jørgensen, Birgitte Rodh
7. Kallestrup, Gitte Hyldgaard
8. Kjeldahl, Marianne
9. Klitgaard, Gitte Carøe

10. Knudsen, Hanne Aarup
11. Kristensen, Dorthe Leander

12. Kristensen, Karen Hald
13. Kryner, Hanne
14. Larsen, Else Marie
15. Madsen, Erik Lindevang
16. Madsen, Susanne
17. Nielsen, Laura Hangstrup
18. Olesen, Susanne
19. Pedersen, Finn Søren
20. Pedersen, Ulla Rask
21. Pedersen, Vivi
22. Petersen. Jørn Nørtoft
23. Sørensen, Henning Kjærsgaard
24. Warming, Ole
25. Øllgaard, Gertrud

Ix
1. Andersen, Hanne Dybdal
2. Andersen, Helle Braad
3. Andersen, Jette Vestergaard
4. Christensen, Morten Møller
5. Jensen, Søren Bauder
6. Jørgensen, Ellen Lill
7. Kirketerp, Niels
8. Knoblauch, Lars
9. Lyngsø, Birgitte

10. Lyngsø, Lena
11. Lynnerup, Tinna Holmgaard
12. Mogensen, Inger Marie
13. Mogensen, Lene
14. Olsen, Kim Bak
15. Pedersbæk, Margit Inga J.
16. Pedersen, Marit Møller
17. Rasmussen, Marianne Storgaard
18. Ribens, Søren
19. Stagsted, Jan
20. Søgaard, Peter
21. Sørensen, Helle Lund
22. Ørskov, Jane Grønkjær 

ly
1. Andreasen, Jens Ginnerup
2. Bærentzen, Nina
3. Christensen, Niels Møller
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4. Christiansen, Olav M. Jydholm
5. Damgaard, Lars Riis
6. Elhauge, Mogens
7. Groven, Stig
8. Haldrup, Birte
9. Hansen, Lars-Uffe

10. Jellesen, Ingelise
11. Jensen, Karsten Nohr
12. Jensen, Lene Skou
13. Jensen, Maj-Brit Haldrup
14. Jensen, Marianne Seisboll
15. Jespersen, Laurits
16. Kristensen, Klaus Krogh
17. Kristiansen, Henrik Bo
18. Laugesen, Jonna
19. Lybæk, Bo
20. Moller, Jens Aksel
21. Pedersen, Uffe Bak
22. Poulsen, Jette Brusgaard
23. Sonne, Ole
24. Sorensen, Morten Krogh
25. Ostergaard, Agnes

1 z
1. Andrup, Lars
2. Bojsen, Klavs Viggo
3. Carus, Hanne
4. Christensen, Benny Halvor
5. Christensen, Knud
6. Damgaard, Kirsten
7. Fruergaard, Hanne Skøt M.
8. Hansen, Henrik Bjorn
9. Hessel, Lise Hørby

10. Jorgensen, Jens Visti
11. Jorgensen, Karen Orris
12. Kristiansen, Marianne
13. Madsen, Uffe Ostergaard
14. Nielsen, Anne-Grete Pinholt
15. Pedersen, Tommy
16. Permin, Astrid Elisabeth
17. Poulsen, Britta
18. Rasmussen, Vibeke
19. Sogaard, Niels
20. Sorensen, Preben Frandsen

lu
1. Andersen, Soren
2. Bach, Niels
3. Christensen, Vinnie Mygind
4. Færch, Jesper
5. Hansen, John Rye
6. Jensen, Bjarne Rask
7. Jensen, Erik Kaufmann
8. Jensen, Jette Primdahl
9. Jørgensen, Ole

10. Lemvigh, Kurt Bloch
11. Mork, Ole Brian Hoyer
12. Nielsen, Benny
13. Nielsen, Britta
14. Nielsen, Mette Kjær
15. Nielsen, Peter Marius
16. Nørgaard, Lone
17. Olsen, Dorte Winther
18. Pedersen, Anette Buus
19. Pedersen, Karin
20. Sandersen, Susanne
21. Simensen, Karin Staun
22. Sørensen, Helle Dalsgaard
23. Theilgaard, Alf Gørup

2 a
1. Andersen, Susanne Baynler N
2. Clemmensen, Jens

Carsten K. N
3. Christensen, Hanni Møller N
4. Christensen, Marianne

Vestergård
5. Dalgaard, Christa
6. Damgård, Åse Mark
7. Hansen, Lene Lassen
8. Holst, Elin Margrete
9. Jalk, Helle

10. Larsen, Gitte Vibeke
11. Laursen, Pia
12. Lindstrøm, Uffe Bruno
13. Mogensen, Hanne
14. Morch, Claes Frank
15. Nielsen, Ann-Lis
16. Nielsen, Morten Berdiin «Z

^Z
zZ

Zw
ZZ

ZZ
Z
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17. Nørhave, Anne-Mette A. N
18. Olesen, Inge S. N
19. Olsen, Martin N
20. Pedersen, Mariann N
21. Sørensen, Sonja N

2b
1. Andersen, Anne Bente S
2. Andersen, Jytte Grynderup N
3. Andersen, Marianne Hjorth N
4. Binderup, Aase N
5. Christensen, Marianne N
6. Freil, Jakob N
7. Hansen, Lone Appel S
8. Iversen, Niels Chr. N
9. Jensen, Lisbeth Enslev N

10. Jensen, Ole Ringgaard S
11. Jørgensen, Minna K. N
12. Kristensen, Annette

Liiengaard S
13. Kristensen, Susanne Ingelise N
14. Møller, Lene N
15. Nordentoft, Astrid N
16. Nørgaard, Elin N
17. Rasmussen, Åse Nørtoft N
18. Rolighed, Jørgen N

2 c
1. Bickley, Ann Dorit S
2. Birch, Sven S
3. Georgsen, Annie N
4. Hammershøj, Mogens S
5. Hessel, Bente Hørby N
6. Iversen, Jette N
7. Jakobsen, Tove N
8. Jensen, Gitte Lindhardt N
9. Kristensen, Anne-Lise Søe S

10. Kristensen, Marianne Staun S
11. Larsen, Helle S
12. Laursen, Karina Mariann N
13. Moth, Grethe N
14. Nielsen, Jette Carøe N
15. Prosch, Pernille S
16. Rasmussen, Ella N
17. Skov, Anni Due N

18. Stubberup, Susanne N
19. Sturis, Maren Elisabeth N
20. Sørensen, Dorthe Marie N
21. Thuesen, Lars S
22. Veiling, Gitte N

2x
1. Andersen, Bente Marie S
2. Andersen, Jytte Aarup N
3. Bergstein, Allan F
4. Bisgaard, Ole F
5. Fristrup, Michael Krogh F
6. Haldrup, Bodil F
7. Hansen, Maj-Britt Veller F
8. Hansen, Vini F
9. Jakobsen, Lillian N

10. Jensen, Hanne Højgaard S
11. Jensen, Jens F
12. Jørgensen, Finn Holst F
13. Krebs, Kirsten N
14. Madsen, Peter F
15. Nielsen, Lene N
16. Nielsen, Per F
17. Nielsen, Per Kirk F
18. Nielsen, Peter Legaard F
19. Nielsen, Thomas Boel F
20. Rask, Jytte N
21. Rasmussen, Hanne Grete S
22. Skovhus, Per Damborg S
23. Sønderstrup, Marianne N
24. Sørensen, Lone Wamberg N
25. Thøgersen, Christian Henrik F

2y
1. Akselsen, Jørgen N
2. Andersen, Finn F
3. Andersen, Jens S
4. Berntsen, Lone N
5. Bojesen, Olav N
6. Clemmensen, Gert F
7. Emmer, Tom Bendix S
8. Gregersen, Christian B. S
9. Haagen, Lars F

10. Jensen, Anette Viderup N
11. Jensen, Martin Riisgaard F
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12. Jensen, Susanne Fjordbak N
13. Johannesen, Helle K. N
14. Larsen, Palle Junker N
15. Lund, Morten Henrik F
16. Marcussen, Berit Kastrup N
17. Nielsen, Peter Volff N
18. Nygaard, Kirsten F
19. Riisgaard, Bjarne Lund N
20. Rosenquist, Lars F
21. Simonsen, Hanne N
22. Wriedt, Lise Fogtmann N
23. Ostergaard, Zita S

2 z
1. Andersen, Torben Hjul F
2. Bach, Lene Hyldgaard S
3. Bak, Søren S
4. Bech, Kirsten F
5. Bjørnshave, Bodil N
6. Christensen, Gert S.

Mosbæk N
7. Christensen, Per N
8. Christensen, Ulla Falden N
9. Fog, Jesper F

10. Hahn, Conny N
11. Jensen, Anna Haldrup N
12. Kristensen, Anne-Marie F
13. Kristiansen, Ove Møller N
14. Larsen, Ejnar Bundgaard N
15. Nielsen, Hanne Korgaard N
16. Nielsen, Jens Erik F
17. Nielsen, Maja Boe F
18. Nielsen, Tommy Kjær F
19. Nielsen-Man, Henriette L. N
20. Pedersen, Kirsten N
21. Svendsen, Henrik Blach F
22. Sondergaard, Anne N
23. Tange, Dorte Fabricius S
24. Thomsen, Søren Ulrik V. S

3 a
1. Andersen, Kirsten Braad S
2. Christensen, Britta S. N
3. Christensen, Karen Else N
4. Hahn-Pedersen, Bodil S

5. Hansen, Leif Lindhardt S
6. Jensen, Birgith Kronholm N
7. Jensen, Karen Engholm N
8. Jensen, Palle Skriver S
9. Kristensen, Helle S

10. Larsen, Lars Peter N
11. Nielsen, Esben S
12. Nielsen, Susanne S
13. Pedersen, Birthe S
14. Skovhus, Else S
15. Sørensen, Lone Krogh N
16. Thomsen, Helle N
17. Vickström, Gudrun Birgitta S

3b
1. Carlsen, Anne Marie N
2. Christensen, Soren S
3. Damgaard, Anne Riis N
4. Dybdahl, Ole Kasper N
5. Frederiksen, Lone

Munkholm N
6. Gredsted, Flemming Agner S
7. Grudzinski, Ann Barbara N
8. Houlberg, Hanne N
9. Iwachewski, Ed N

10. Jensen, Tommy Kjær Rask S
11. Kærsgaard, Inger Kirstine N
12. Knudsen, Kirsten Salling N
13. Langhorn, Linda N
14. Maul, Benedicte Elmo K. S
15. Mikkelsen, Mariann S
16. Mortensen, Jane F riis N
17. Olesen. Annemarie N
18. Skriver, Jan Nøhr S
19. Sørensen, Kirsten N
20. Sørensen, Marianne N
21. Tidemand, Erna N
22. Winther-Sorensen, Lisbeth S

3 c
1. Andersen, Jytte

Marianne M. N
2. Bach, Ulla Rosengreen N
3. Binderup, Aase N
4. Brams, Inger N
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5. Hansen, Annie S
6. Hansen, Inger-Marie Kjær S
7. Hansen, Jesper S
8. Hansen, Susanne N
9. Kraghede, Lene Glarbjerg S

10. Moth, Henning N
11. Møller, Jonna Jakobsen N
12. Nielsen, Karen M.

Bjerregaard N
13. Nielsen, Karin N
14. Nordentoft, Helle Merete N
15. Nørhave, Lisbeth N
16. Pedersen, Ingrid Kirstine N
17. Pedersen, Lone Merete N
18. Pedersen, Sonja N
19. Rolighed, Marianne

Sørensen N
20. Sørensen, Birthe Just S

3d
1. Christensen, Dorte Rafn N
2. Dalum, Margit S
3. Hansen, Susanne N
4. Holst, Inger Hyldedahl N
5. Jakobsen, Lone Struwe S
6. Jensen, Per Rask N
7. Johansen, Gitte N
8. Keld, Inger Marie S
9. Kjemtrup, Hanne S

10. Klokkerholm, Kate Bagger S
11. Kristensen. Anni Hyldgaard N
12. Nielsen, Eva Haarbo N
13. Norre, Karen N
14. Pedersen, Helle Susanne N
15. Pedersen, Jens Jørgen S
16. Pedersen, Vivi Telling N
17. Stæhr, Pia N
18. Sørensen, Britta N
19. Uldbjerg, Kirsten N

3 X
1. Andersen, Lene Holm N
2. Andersen, Susanne T. T. N
3. Christensen, Kjeld F
4. Dalsgaard, Lisbeth F

5. Hansen, Børge Lindberg F
6. Imer, Susanne Merete S
7. Iversen, Lars F
8. Jensen, Lars Ole Rærup F
9. Jensen, Vita Jeanne F

10. Jørgensen, Lis Hvidberg N
11. Jørgensen, Ole Steen F
12. Kristensen, Palle Lykke F
13. Larsen, Ulla Solveig N
14. Madsen, Palle August F
15. Midtgaard, Søren N
16. Neesgaard, Mette N
17. Norre, Steen N
18. Ogstrup, Karen Lisbet N
19. Olesen, Jens N
20. Olsen, Erik Winther S
21. Pretzmann, Finn Faarbæk F
22. Rützou, Esther F
23. Sørensen, Henrik Vittrup F
24. Sørensen, Jan Langballe F
25. Tidemand, Ove N
26. Vestergaard, Kristian F

3y
1. Bernes, Karina S
2. Eriksen, Susanne N
3. Fog, Lars N
4. Harder, Anne-Birgitte N
5. Jakobsen, Grethe Ostergaard F
6. Jensen, Kirsten Marie F
7. Jensen, Ole Cæsar F
8. Jepsen, Leif Obel F
9. Larsen, Ole N

10. Laursen, Johnny Nørgaard F
11. Madsen, Annamarie

Bisgaard N
12. Moos, Theodor Møller F
13. Nielsen, Frank Beck F
14. Nielsen, Poul-Erik Stilling F
15. Nørskov, Ove F
16. Olesen, Karin Olga N
17. Pedersen, Bodil F
18. Pedersen, Jan Nørgaard F
19. Pedersen, Ole F
20. Pedersen, Per Lyngby F
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21. Pedersen, Preben F 10. Jensen, Elin N
22. Poulsen, Jette N 11. Jensen, Inge Bjørn F
23. Simonsen, Gert Simoni F 12. Jensen, Ragnhild F
24. Stad, Birgit F 13. Karlsen, Else Marie N
25. Sørensen, Arne Lund S 14. Kristensen, Anita F
26. Sørensen. Kaare T. N 15. Larsson, Lene F
27. Aarup, Helle F 16. Laustsen, Torben S

17. Møller, Karen N
3 z 18. Møller, Kristian F

1. Andersen, Lone S 19. Møller, Peter N
2. Bollesen, Niels Hornsleth N 20. Nielsen, Anders Faurskov N
3. Buus, Helle N 21. Pedersen, Knud Buus F
4. Carus, Ellen Patricia F 22. Pedersen, Palle Birkelund F
5. Christensen, Eva 23. Pedersen, Per Overgaard N

Søndermølle N 24. Poulsen, Jytte F
6. von Fintel, Stefan Willi N 25. Skriver, Merete N
7. Hansen, Jens Anders F 26. Sprøgel, Per F
8. Hejlskov, Allan Kastrup F 27. Thomsen, Steen Christian N
9. Holm, Kirsten N 28. Wulff, Per N
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Skolens personale

Adjunkt Peter Bacher (1975) - Ba: 
Dansk og samfundsfag.

Lektor Frode Bisgård (1963) - Bi: 
Engelsk og dansk.

Timelærer Bent Bentzen (1971) - 
BB: Formning og kunstforståelse.

Adjunkt Annie B. Bredgård (1977) 
AB: Religion og oldtidskundskab.

Lektor Tommy Bergstein (1961) - Be: 
Matematik og fysik.

Adjunkt Kirsten Brevig(1968) - Br: 
Fransk og historie.
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Adjunkt Ole Buch (1971) - Bu: 
Matematik, fysik og kemi.

Adjunkt Ulrik D. Eskildsen (1977) 
UE: Tysk og idræt.

Lektor Jørgen Freil (1962) - Fr: 
Tysk, russisk og idræt.

Studielektor Kai Christiansen (1963) 
KC: Kemi og fysik.

Adjunkt Søren Collstrup (1973) - SC: 
Matematik og fysik.

Adjunkt Kirsten Freil (1970) - KF: 
Idræt.

Studielektor Knud Dybdahl (1960) 
Dy: Dansk, tysk og oldtidskundskab.

Adjunkt Jens Friis-Topholm (1973) 
FT : Matematik og fysik.
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Cand. mag. Jan Rud Hansen (1977) 
RH: Idræt.

Adjunkt Hugo Støttrup Jensen ( 1971) 
SJ: Matematik og fysik.

Studielektor Hans Chr. Harder 
(1960) - Ha: Biologi.

Adjunkt Ejlif Holle Jørgensen (1974) 
HJ: Biologi og idræt.

Adjunkt Niels Kr. Houmøller(1968) 
Ho: Matematik og fysik.

Lektor Henning Jørgensen (1964) 
Jø: Engelsk og idræt.

Adjunkt Anne Marie Jespergård 
(1973)-AJ: Fransk.

Adjunkt Jørgen Jørgensen (1973) 
JJ: Dansk og fransk.
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Adjunkt Niels Jørgen Kjeldgård 
Knudsen (1977) - NK: Geografi.

Adjunkt Jacques Piloz (1972) - Pi: 
Fransk.

Timelærer Nanny Glerup Kristensen 
(1968)-GK: Idræt.

Lektor Inger Poulsen (1971) - IP: 
Biologi og geografi.

Adjunkt Birgit Lassen (1970) - BL: 
Dansk og russisk.

Lektor Olaf Poulsen (1970) - OP: 
Historie og oldtidskundskab.

Adjunkt Palle Rønde Møller (1973)
RM: Dansk, oldtidskundskab, formning. Engelsk.

Timelærer Joan L. Rask (1967) - JR:
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Adjunkt Kirsten Riisberg(1973) - Ri: 
Engelsk.

Adjunkt Erik Sørensen (1962) - SØ: 
Historie og dansk.

Adjunkt Christian Rode (1973) - Ro: 
Samfundsfag og historie.

Adjunkt Henning Sørensen (1971) 
HS: Tysk.

Adjunkt Åse Rye-Andersen (1970) 
RA: Matematik.

Adjunkt Knud Erik Thomsen (1973) 
KT: Dansk og engelsk.

Lektor Eigil Siej (1961) - SI:
Engelsk, latin og oldtidskundskab.

Adjunkt Ole Thielemann (1971) 
OT: Musik.
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Rektor Asger Ussing-Jepsen (1960) 
UJ: Fransk.

Adjunkt Niels P. B. Weisberg (1974) 
We: Latin, engelsk, oldtidskundskab.

Skolesekretær Ellen Lindholm. Skolesekretær Kirsten Jørgensen.

Pedel Kaj Frølich. Pedelmedhjælper Christian Nielsen.

Desuden er ansat ti rengøringsdamer, der hver arbejder tre timer daglig.
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Elevrådets arbejde i det forløbne år
Elevrådet består af en repræsentant fra hver klasse. Vi har ca. én gang 
om måneden haft time-møder samt en række gange haft møder i mid
dagsfrikvartererne. På disse møder har der været mange livlige - dog til 
tider langsommelige - diskussioner, hvor vi har drøftet sager, der spæn
der lige fra potteplanter over rygereglementet til nyanskaffelser af auto
mater til kantinen.

Der blev i september-oktober afholdt valg til elevråd, og man ned
satte et forretningsudvalg til at forestå det daglige arbejde, som bl. a. 
består i gennemlæsning af elevrådets post, tilrettelæggelse af rådets mø
der o.s.v. Det fik følgende udseende.

Susanne I mer, 3 x.
Lisbeth Nørhave, 3 c, kasserer.
Birgitte Rodh Jørgensen, 1 c, sekretær.
Søren Bak, 2 z, næstformand.
Torben Laustsen, 3 z, formand.

Forretningsudvalget har en fast mødedag, hvor det i middagsfrikvar
teret kan træffes i formningslokalet.

I vedtægterne for elevrådet hedder det bl. a., at »elevrådets opgave er 
- som elevernes officielle organ - at varetage elevernes interesser såvel 
indadtil som udadtil«.

Indadtil har elevrådet indflydelse i samarbejdsudvalget, som består 
af rektor, tre lærerrepræsentanter og tre elevrepræsentanter. Udvalget 
beskæftiger sig med skolens interne sager som f. eks. ordensreglement, 
fællestimer og studiekredse.

Desuden har elevrådet observatørposter i lærerråd og skolenævn. 
Herved får vi muligheder for at følge med i - og til en vis grad påvirke - 
disse organers arbejde og beslutninger.

Det skal i den forbindelse kort nævnes, at skolenævnet omkring ok
tober vil blive nedlagt, og at der i stedet vil blive oprettet et skoleråd 
bestående af ni medlemmer, hvoraf de to er stemmeberettigede 
elevrepræsentanter. Det vil sige, at vi får større medindflydelse i sager, 
som vedrører skolen og hermed også eleverne.

Elevrådet skal også varetage elevernes interesser udadtil. Dette sker 
ved at holde kontakt med gymnasielevernes fagforeninger, Danske 
Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) og Gymnasielevernes Lands
organisation (GLO). Dog har dette samarbejde været meget begrænset, 
hvilket dels skyldes en elevafstemning, som afgjorde, at elevrådet ikke 
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skulle tilknyttes DGS, og dels at GLO ikke henvender sig til elevrådene, 
men til såkaldte lokalforeninger.

Endvidere har elevrådet haft forbindelse til studenterrådet ved AUC 
og til Århus Studenterråd. Vi har bl. a. sendt repræsentanter til et 
seminar om fagkritik på Århus Universitet sidste år, hvilket resulte
rede i oprettelsen af en studiekreds på VHG om netop dette emne.

Jeg vil nu nævne nogle af de sager, vi i elevrådet har arbejdet med i 
det forløbne år. Vi har siden begyndelsen af sidste skoleår arbejdet på 
at overtage driften af kantinen samt på at få bevilget penge til vareauto
mater. Vi håber, at problemerne er løst ved skoleårets begyndelse, såle
des at en elevgruppe sørger for kantinedriften.

Desuden har vi i fællesskab med Hebe fået nogle nyanskaffelser til 
Radio VHG. Vi har endvidere sendt repræsentanter til møder i de to 
fagforeninger samt udarbejdet resolutioner om bl. a. de uacceptable 
studiefinancieringsordninger for studerende.

Vi har i foråret haft en del debat om trivselsproblemerne på skolen. I 
den forbindelse har vi haft lærer- og amtsrådsrepræsentanter med til 
diskussionerne. Der er et meget stort pladsproblem på skolen, hvilket 
bl. a. giver sig udslag i dårlige kantineforhold samt i kun dårligt egnede 
lokaler til f. eks. lektielæsning i fritimer.

Ud over disse lidt større sager har vi arbejdet med en mængde ting, 
som bare skal glide ind i skolens hverdagsliv, og som jeg derfor ikke vil 
nævne her.

Der har til tider været talt om for dårlig kommunikation mellem elev
rådet og eleverne. Dette har resulteret i, at elevrådet nu mangfoldiggør 
elevrådsreferaterne, således at hver elev modtager referat efter hvert 
elevrådsmøde. Desuden er enhver altid velkommen til at henvende sig 
til sin klasses elevrådsrepræsentant eller til et af medlemmerne i forret
ningsudvalget.

Endelig vil jeg godt sige lidt om elevrådets indflydelse. Nogle vil 
hævde, at elevrådet er en narresut, som ikke har nogen reel indflydelse 
på skolen. Ganske vist har vi kun to ud af ni stemmer i det fremtidige 
skoleråd og tre ud af syv stemmer i samarbejdsudvalget; men vi kan dog 
ved at tale vor sag få ret stor indflydelse i mange sager. Derfor bør I 
også udnytte de muligheder, elevrådet giver, og bakke dets arbejde op.

Hermed vil jeg ønske de kommende elevrødder god arbejdslyst samt 
på elevrådets vegne byde de nye 1 g’ere velkommen til VHG - og jer 
andre velkommen tilbage efter sommerferien.

Torben Laustsen, 3 z
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GLO - Gymnasieelevernes 
landsorganisation
GLO er gymnasielevernes organisation og er den ene af de to store or
ganisationer, der repræsenterer gymnasielever udadtil.

GLO er en ret ung organisation, men har på få år vist sig levedygtig 
og har efterhånden opnået både anerkendelse og indflydelse.

GLO arbejder for:
AT informere offentligheden om gymnasieelevers vilkår,
AT informere sine medlemmer om gymnasieelevers rettigheder, og 
AT hjælpe hvert enkelt medlem til at få rimelige uddannelsesvilkår.
Det lyder af meget. Det er det også; men f. eks. vil det sige, at GLO lige 
i øjeblikket arbejder på at sikre eleverne lovfæstet reel indflydelse på 
fagenes indhold, pensum og årsprøveform.

Man arbejder også på at give alle gymnasieelever, som får 5 eller der
under i et afsluttende fag, mulighed for re-eksamination. På længere 
sigt arbejdes der på at give gymnasieeleverne samme vilkår ved re
eksamination som HF’ere. Plus flere andre ting, som ikke skal remses 
op her. Disse ting, som du kan læse om i pjecer, lokalforeningen udde
ler i årets løb, søger GLO at opnå gennem forhandling og seriøs argu
mentation! Vi stiller os altså ikke på Christiansborg og råber »Dumme 
Ritt« eller den slags; for vi tror ærlig talt ikke, det hjælper gymnasie
eleverne til bedre forhold.

GLO arbejder også for den enkelte! Der er således netop blevet opret
tet et »Gymnasieelevernes vejledningskontor«, som du kan ringe til, hvis 
du har problemer eller spørgsmål, f. eks. med eksamen, udsmidning, 
studiefinansiering, skolevej og andet.

GLO har individuelt medlemskab, d.v.s. at du kan melde dig selv 
ind, men ikke automatisk bliver medlem, bare fordi et flertal på skolen 
går ind for organisation. Hvis du synes, at GLO lyder som en fornuftig 
organisation, så kan du købe medlemskort først i skoleåret. Der vil 
komme nærmere oplysninger om hvor og hvornår. Vi håber på at se dig 
til et møde. På iokaiforeningens Vegne

Esther Riitzou, 3 x, næstformand 
Gymnasieelevernes vejledningskontor:
Mand, til fred. kl. 18-18,30. - Tlf. (07) 32 01 00.
GLO’s faglige konsulent:
Frants Dalgaard-Knudsen, Mylius Erichsensvej 13, 6950 Ringkøbing.
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K. F. S.
K. F. S. betyder Kristeligt Forbund for Studerende og Skoleungdom. 
Vi er nogle stykker, som samles hver dag til andagt i russisk-lokalet i 
det sidste kvarter af middagsfrikvarteret. Hovedformålet med disse an
dagter er at bringe Guds ord videre til jer, så det kan blive til personlig 
tro på Jesus. Vi bygger vort arbejde på Bibelen som Guds troværdige 
ord og eneste kilde til tro, lære og liv, og vi anser den danske folkekirkes 
evangelisk-lutherske bekendelse som en sand og forpligtende tolkning 
af de bibelske skrifter.

Engang i efteråret havde vi et bogbord i kælderen; men mange går 
åbenbart rundt med den falske overbevisning om, at enhver er salig i sin 
tro; for den kristne litteratur kunne man kun ofre et forhastet sideblik. 
Man ilede forbi uden at ville høre om det største og vigtigste i livet, 
nemlig Guds frelsesplan for mennesket.

Derudover har vi haft vore aftenmøder hveranden torsdag, hvor vi 
har fået lov til at lytte til Guds ord og fornemmet den kraft, der ligger 
bag disse ord.

Til sidst vil jeg opfordre alle, både gamle veteraner på skolen, men 
også jer nye 1 g’ere til at bryde massementaliteten og møde op ved vore 
arrangementer. Andagterne er ikke kun beregnet for særligt religiøse 
og fromme personer! Bodil Haldrup, 2x

Vesthimmerlands Gymnasiums 
Venner
Foreningens formål er gennem det beløb, der indkommer som kontin
gent samt gennem bidrag fra institutioner og virksomheder i Vesthim- 
merland, at støtte skolen på de områder, hvor dens midler er utilstræk
kelige.

Dette gælder gymnasiets kulturelle bestræbelser, men også - og gan
ske særligt - støtte til trængende elever, f. eks. til deltagelse i skolerej
ser, ekskursioner, elevudveksling med skoler i udlandet o.s.v.

Foreningens kontingent er 20 kr. om året - for unge under uddannel
se dog kun 10 kr. Man kan tegne sig som livsvarigt medlem for et bi
drag af 300 kr.

Jeg vil opfordre alle forældre til at slutte op om foreningen. Gennem 
den tilstræber vi at gøre elevernes skoletid så udbytterig som muligt.

A. Ussing-Jepsen
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VESTHIMMERLANDS GYMNASIUMS VENNER
Regnskab for 1976/77.

Indtægt: 
Kontingent for 1975/76 ....................................... 40,00
Kontingent for 1976/77 ........................................ 3.780,00 3.820,00
Tilskud: Ranum Sparekasse................................ 100,00

Sparekassen Himmerland.................... 300,00
Sparekassen Farsø................................ 200,00
Han Herreds Sparekasse...................... 300,00
Den Danske Bank, Års........................ 250,00
Fjerritslev Bank .................................... 300,00
Års Bank .............................................. 250,00 1.700,00

Renter: Giro........................................................ 36,92
Bank pr. 31/5 1977 .............................. 626,64 663,56

rT, -ft 6.183,56Udgifter: ¡
Rektors eventualitetskasse.................................................... 500,00
Ed Iwachewski, august-november 1977 .............................. 600,00
Lektiehjælp til en elev........................................................... 500,00
Tilskud til rejse til Paris ........................................................ 3.500,00
Porto, blanketter m. v............................................................ 361,60
Overskud................................................................................ 721,96

Status pr. 30. november 1977: 6.183,56
Aktiver: Girokonto pr. 30/11 1977 .................................... 859,72

Bankkonto nr. 611933-1 Års Bank .................... 9.021,38
9.881,10

Passiver: Passiver................................................................. 0,00
Netto-formue sidste år.......................... 9.159,14
Driftsoverskud 1976/77 ...................... 721,96
Netto-formue ved årets slutning.......... 9.881,10 9.881,10

9.881,10
Vi har gennemgået foranstående regnskab og sammenholdt det med bi
lagene. - Vi har kontrolleret beholdningerne.
Vi har ikke fundet anledning til nogen bemærkning.
Års, den 2. december 1977. Svend Rasmussen. Åge Christiansen.
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»Information«
Nej, dette er ikke en reklame for det nok som bekendte københavnske 
dagblad, men derimod en reklame for anstaltens skoleblad. På VHG er 
der i øvrigt en lang tradition for skoleblade. I de glade tressere var der 
»Symposion«, som levede i adskillige år. Det blev så afløst af »Alfred«, 
et blad, der gik ned for ca. fire år siden (efter sigende på grund af det 
udflippede indhold). Året efter kom »Sympalf«, hvor det blev ved et 
nummer. Så for to år siden skete underet: »Information« blev startet! 
Det første nummer var nærmest en prøveballon, men siden er der sket 
en nærmest eksplosiv vækst: i 76/77 kom to numre og i 77/78 kom tre 
numre! Men det er alt for lidt, og i dette år satser vi på at nå fem-syv. 
Imidlertid kræver dette flere ting:
1) Flere folk i redaktionen. Vi vil gerne til stadighed udvide både side

tal og kvalitet; men vi er for få.
2) Flere indlæg. Redaktionen skal redigere bladet, ikke skrive det - det 

skal alle skolens elever og lærere!
3) Større salg. Det er for dårligt, at på en skole med 500 indvånere (læ

rere + elever) ligger salget på godt 200 eksemplarer.
Derfor: STØT SKOLEBLADET! - »Information« kan blive et godt 

og relevant blad, hvis skolens elever og lærere vil gøre en indsats for det. 
Så arbejd for skolebladet, skriv i det og køb det! Enhver er velkommen i 
redaktionen, indlæggene censureres ikke, og indlæg kan optages ano
nymt, blot redaktionen ved, hvem skribenten er.

NB: Sidste afleveringsfrist for indlæg til årets første nummer er fast
sat til mandag den 4. september. På redaktionens vegne

Søren Bak

Elevforeningen Hebe
Hebe er en elevforening, der sørger for, at livet på VHG bliver andet 
end karakter-stræberi og lektielæsning. Dette prøver Hebe-bestyrelsen 
at realisere »gennem foredrag, diskussioner, film, dramatik, musik og 
selskabeligt samvær mellem alle, der har tilknytning til VHG«.

I det forløbne år har vi afholdt en del fester, der alle har været suc
ces’er. Tilsyneladende er de mest populære arrangementer vore fester; 
men hvis man ellers gider vise sit ansigt til andet end festerne, vil man 
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hurtigt erfare, at man kan få en sjov, hyggelig og udbytterig aften uden 
indtagelse af alkohol! Nogle eksempler på sådanne aftener er koncerter 
med danske top-bands så som »Ache« og »Culpeper«, hvor de forholds
vis få fremmødte fik en stor musikoplevelse. Endvidere har der været en 
koncert med den verdensberømte franske guitarist Dan Ar Bras, lige
som der har været busture til filharmoniske koncerter i Ålborg. Der 
har også været tid til en enkelt film (Family Life) og et foredrag med 
Mogens Stryhn, der var godt besøgt.

Hvis du har et ønske om at få arrangeret en bustur eller har andre 
ideer, er du altid velkommen til at henvende dig til et af bestyrelsesmed
lemmerne eller komme til et af møderne i formningslokalet.

Jeg vil slutte med at opfordre de nye 1 g’ere (samt 2 og 3 g’eme) til at 
møde op til samtlige arrangementer, fordi I derved støtter vor økonomi 
og derved medvirker til, at der kan stables forholdsvis dyre arrange
menter på benene. I øjeblikket er overskuddet fra festerne nemlig den 
eneste grund til, at det overhovedet er muligt at lave andre arrangemen
ter end festerne. - Derfor: MØD OP!
Og husk endelig: har I ideer, ros eller ris, så henvend jer til et af neden
stående bestyrelsesmedlemmer:
Lars Rosenquist, 2 y (formand).
Jens Andersen, 2 y (kasserer).
Kirsten Krebs, 2 x (sekretær).
Lene Bach, 2 z (musik).
Erik K. Jensen, 1 u (film).
Hanne Højgaard, 2 x (teater).
Tom B. Emmer, 2 y (kunst).
Ole Dalsgård, 1 b (sport).
Birgitte R. Jørgensen, 1 c (PR).
Susanne Rungby, 1 b (Materielforvalter).
Jakob Freil, 2 b (Foredrag).
Allan Bergstein, 2 x (revisor). Lars Rosenquist

Teaterkredsen
Teaterkredsen har i det forløbne skoleår lavet to forestillinger: »Kaviar 
eller spaghetti« og »Ti små studenter«.

»Kaviar eller spaghetti« var en farce i tre akter. Stykket blev opført i 
begyndelsen af december og blev, i al beskedenhed, en succes. Der var 
mødt ca. 100 tilskuere op, og det må siges at være godt her på VHG.
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»Ti små studenter« blev opført til skolefesten i marts. Vi valgte at lave 
en revy, bygget op over »Ti små cyklister«. Teksterne blev lavet af nogle 
elever og lærere, vi huggede noget rundt omkring og lavede lidt om.

Til sidst vil jeg til orientering for de nye 1 g’ere og dem, som endnu 
ikke har fundet ud af det, fortælle, hvad teaterkredsen er: 

Teaterkredsen er en underafdeling af Hebe.
Teaterkredsen består af lærere og elever fra VHG.
Teaterkredsen holder møde i 11-frikvarteret om tirsdagen, hvor alle, 

som blot har lidt interesse for sagen, kan møde op og være med.
Teaterkredsen er gratis, da finanserne kommer fra Hebe.

Hanne Højgaard, 2 x

Fællestimer
Vi har i årets løb haft det sædvanlige antal fællestimer. Ifølge undervis
ningsvejledningen skal der afholdes mindst otte fællesarrangementer 
pr. skoleår. Programmet vil normalt bestå i foredrag, oplæsning, musik 
eller film.

Blandt dette års arrangementer fortjener især fire at fremhæves. I ef
teråret havde vi besøg af Benny Andersen og Poul Dissing. De to herrer 
fik en velfortjent succes for deres fint gennemførte samarbejde. Det 
samme var tilfældet med Niels Hausgård. Det var som sædvanlig en op
levelse at høre hans enkle underfundige viser fremført på det trohjertige 
vendelbomål.

I forårssemestret har vi haft besøg af Hans Scherfig, som vist ikke be
høver nogen præsentation, samt af Michala Trioen, der gav koncert den 
24. april. Trioen består af Michala Petri, blokfløjte, David Petri, vio
loncel, og Hanne Petri, spinet. Den 2. maj har skolen afholdt sin årlige 
forårskoncert.

Fritidssport
Ved udgangen af skoleåret 1977/78 kan vi på VHG begynde at glæde os 
til de forbedrede idrætsfaciliteter, som vi for alvor kan tage i brug efter 
sommerferien. Første etape af et nyt idrætsanlæg, som har stået på 
idrætslærernes ønskeseddel i mange år, er en realitet: en dejlig bold
bane i kunststof til basketball, volleyball, håndbold og tennis.
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Desværre måtte anlæggelsen af atletikbanerne udskydes nogle år på 
grund af gymnasiets forestående udbygning; men boldbanen er trods 
alt et skridt i den rigtige retning: at skabe gode idrætsforhold udendørs 
i umiddelbar nærhed af gymnasiets bygninger.

Indendørs har idrætshallen nemlig fra VHG’s start givet elever og læ
rere fortræffelige arbejdsbetingelser, og gennem årene har der været liv
lig aktivitet i hallen, også efter skoletid, hvor især basketball og 
volleyball har været de foretrukne sportsgrene.

Så bør vi vel heller ikke glemme den nye pragtfulde svømmehal, der 
ligger få skridt fra gymnasiet. Vi håber - og regner med - at VHG efter 
sommerferien får faste svømmetimer i hallen.

Som et helt naturligt led i fritidssporten har VHG i det forløbne år 
deltaget i forskellige gymnasieturneringer med smukke resultater. I 
basketball nåede såvel drengenes yngste som pigernes ældste hold til 
landsfinalestævnet. Det samme gjorde pigernes yngste håndboldhold. I 
volleyball var begge drengeholdene i semifinalerunden. Også fodbold
holdet har i den private firkantturnering klaret sig fint. Pokalen vendte 
efter mange års udlændighed tilbage til VHG.

Vi håber i det kommende skoleår at se mange nye ansigter efter sko
letid på VHG. Vi regner med at kunne tilbyde badminton, basketball, 
bordtennis, fodbold, svømning, tennis og volleyball. Jørgen Freil

Ekskursioner
Geografi.
Ekskursion til København for 3 xyz NS i dagene søndag den 30. oktober 
til onsdag den 2. november.

Efter en teoretisk behandling af emnet urbanisering skulle eleverne 
gennem ekskursionen bibringes et førstehåndsindtryk af en storbys ud
vikling, infrastruktur, indre differentiering m. v.

Dette blev tilgodeset dels ved en busekskursion (den indre by og mere 
eller mindre udviklede områder i byens periferi) og dels ved praktiske 
opgaver i den indre by (Den sorte firkant, Strøget, servicefunktionsana
lyse i City, Christiania m. m.). N j Kjeidgård Knudsen

Skolerejse til London.
Fra den 12. februar til den 18. februar 1978 var vi (2 z og NK) på en 
geografi-orienteret rejse til London.
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På klassen havde vi forinden haft nogen diskussion vedrørende rejse
målet, men blev til sidst enige om London, hvorpå vi i fællesskab udar
bejdede en plan over, hvad vi skulle beskæftige os med under opholdet.

Vi så på byens infrastruktur, den indre differentiering, arealudnyttel
se og servicefunktioner. Foruden dette oplevede vi - som det er udtrykt - 
»det man skal se«, d.v.s. bl. a. St. Paul’s Cathedral, British Museum, 
Tower, Madame Tussaud’s vokskabinet og planetariet, Jesus Christ 
Superstar m. m.

Der var ikke lagt noget fast program for aftenerne, så da forsøgte vi, 
efter bedste evne og diverse anstrengelser, at studere bestemte service
funktioner lidt mere indgående, hvilket lykkedes for nogle stykker.

Vi fik mange, gode som dårlige, indtryk af London, og efter hjem
komsten brugte vi nogle timer på at diskutere vores udbytte af turen, og 
vi var enige om, at det ikke kun fagligt, men også på andre områder 
havde været en udbytterig rejse. Zene 2 z

Den 28.-30. marts 1978 var 2 abc S og 2 xyz S på ekskursion i sam
fundsfag til København. Ekskursionens indhold var stort set det samme 
som de foregående år. Formålet med denne ekskursion er at give ele
verne mulighed for at se nogle af de institutioner, som vi har beskæfti
get os med i timerne, arbejde i praksis. Dette sker gennem fire pro
grampunkter:
1. Besøg i Københavns Byret, hvor eleverne fik lejlighed til at overvære 

et retsmøde.
2. Møde på Christiansborg med J. Brøndlund Nielsen (MF), valgt i 

Års-kredsen. Han gav en bred orientering om folketingsarbejdet og 
besvarede spørgsmål fra eleverne.

3. Umiddelbart derefter overværede vi dagens møde i Folketinget.
4. Endelig aflagde vi besøg på Københavns Fondsbørs, hvor vi dels fik 

en orientering om, hvad Fondsbørsen er for noget og hvilke funktio
ner den har, dels overværede dagens kursnoteringer på såvel obliga
tions- som aktiemarkedet.
Efter mødet i Folketinget benyttede eleverne lejligheden til i små

grupper at aflægge et besøg i Christiania.
Som det vil fremgå, var ekskursionen i år holdt inden for et meget 

stramt tidsskema i et forsøg på at holde udgifterne nede. En af de ting, 
der må overvejes inden næste års ekskursion, vil være, om en sådan 
koncentration af stoffet er hensigtsmæssig. Den har i alle tilfælde både 
fordele og ulemper. chr. Rode
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Tirsdag den 9. maj og torsdag den 11. maj var der planlagt en natur- 
og kulturgeografisk ekskursion for henholdsvis 1 b, 2 xF og 1 a, 1 c.

Inger Poulsen

U-landsudstilling
Atter i år arrangeredes en u-landsudstilling i begyndelsen af december. 
De udstillede varer er indkøbt i u-lande af U-landsfonden af 1962, og 
overskuddet ved salget af varerne går direkte tilbage til et støtteprojekt i 
et u-land. I år blev der solgt for ca. 11.000 kr., og vi har som tidligere år 
valgt at støtte et hospitalsprojekt i det nordlige Kenya. Vi har modtaget 
takkebrev fra modtagerne, som har anvendt beløbet til indkøb af in
strumenter, antibiotica, mælk til underernærede patienter og meget 
andet.

Tak til alle, der har støttet udstillingen, og tak til de mange hjælp
somme elever.

Inger Poulsen, H. C. Harder, Olaf Poulsen

Kunst
Af anden kreativ aktivitet kan nævnes elevernes udsmykning af ende
væggene i kantinen samt kunstudvalgets indkøb af ny grafik: Reiner 
Riediger (farveætsning), Rudolf Havsner (serigrafi), Reiner Schwarz 
(litografi), HorstJansen (plakat/pasteltegning + collage), Jens Lausen 
(to serigrafier).

Af Askel Krog, Strandby, er købt fire stk. keramik.
Og så venter vi stadig på færdiggørelsen af den store udsmykning på 

bagvæggen i halfen (Rasmus Nellemann).
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Praktiske oplysninger

Aviser
På biblioteket er fremlagt nogle af gårsdagens aviser.

Automater
I kantinen findes en varmdriksautomat. Der arbejdes på at få 
opsat flere automater.

Befordringsgodtgørelse
Eleverne kører gratis med bus, når de bor mere end 7 km fra 
gymnasiet.
Første skoledag udleveres et ansøgningsskema, der skal afleve
res til buschaufføren. Fra busselskabet udleveres derefter et 
buskort.
I må selv finde ud af, hvilken bus der kan benyttes.

Under visse forhold kan der ydes støtte til selvbefordripg, f. eks. 
hvis der ikke er mulighed for at benytte offentligt transportmid
del. Ansøgningsskema hertil udleveres på kontoret.

Betegnelser for klasser og grenhold
De sproglige klasser betegnes a, b, c og d.
Deres grenhold betegnes:nysproglige N, samfundsfaglige S.
De matematiske klasser betegnes x, y, z, u og v.
Deres grenhold betegnes: matematisk-fysiske F, samfundsfag
lige S, naturfaglige N.

Bibliotek
Biblioteket er åbent alle skoledage.
Bibliotekar: E. Siej.
Regler for udlån gives af bibliotekaren.

Bogdepot
Bogdepotet findes i kælderen. Herfra udleveres bøger og papir.
Åbningstid meddeles ved opslag.
Boginspektor: Henning Sørensen.
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Bøger
Bøger udlånes gratis. Efter eksamen, eller i øvrigt når brugen er 
afsluttet, skal de leveres tilbage til skolen. Der gælder følgende 
regler for behandling af de lånte bøger:
1) Bøgerne skal være forsynet med solidt og helt omslag.
2) Der må kun anbringes noter efter lærerens anvisning og kun 

med blyant.
3) Når en bog tilbageleveres til skolen, skal den være fri for om

slag, indlæg og blyantsmærker.

Edb
Skolen har et RC 7000 dataanlæg. Det er opstillet i centralgar
deroben foran studievejlederkontorerne og må benyttes af ele
ver, der har fået instruktion i brugen af det.

Eksamen
I skal efter 3 g til eksamen i alle de skriftlige fag. I løbet af de tre 
skoleår skal I til mundtlig eksamen i seks fag.
Der holdes eksamen i de enkelte fag ved udgangen af det skole
år, hvor undervisningen i faget afsluttes.
Efter 1 g afsluttes på den matematiske linie engelsk/tysk og på 
den sproglige geografi (undtagen for elever, der har valgt sam
fundsfaglig gren). Efter 2 g afsluttes på den matematiske linie 
kemi, oldtidskundskab og for F-eleverne geografi; på den sprog
lige linie afsluttes latin, oldtidskundskab og matematik.
Normalt er der eksamen i ét fag efter 1 g og ét efter 2 g. I de 
fag, hvor mundtlig eksamen bortfalder, overføres årskarakteren 
som eksamenskarakter.
Eksamensresultatet udregnes på følgende måde:
Gennemsnittet af årskaraktererne udregnes. Gennemsnittet af 
eksamenskaraktererne (her medtælles de overførte årskarakte
rer) udregnes. Eksamensresultatet er gennemsnittet af disse to 
tal.

Erhvervsorientering
Der gives erhvervsorientering i 2 og 3 g, bl. a. med støtte af stu
denter fra højere læreanstalter.
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Fagenes ugentlige timetal
Det ugentlige timetal for de forskellige fag er følgende:

Fag

Sproglig linie Matematisk linie

1 g 2 og 3 g 1 g 2 og 3 g

Nysproglig 
gren

Musik 
sproglig 

gren

Samf. 
sproglig 

gren

Fys. 
mat. 
gren

Nat. 
mat. 
gren

Samf. 
mat. 
gren

Religion 0 1 2 1 2 1 2 0 1 2 1 2 1 2

Dansk 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4

Engelsk 
Tysk

4
3

4 6
3 5 i 3 5 1 3 5

1 
J5 0 0 0 0 0 0

Fransk/russisk 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3
Latin 4 4 0 4 0 0 0
Oldtidskundskab 1 2 0 2 0 2 0 1 2 0 2 0 2 0

Historie 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3

Samfundsfag og 
samfundslære 0 1 0 1 5 5 0 1 0 1 5 5

Geografi 2 0 0 0 0 3 2 3 0 3 2 3 2

Biologi
Biokemi

0 0 3 0 3 0 3 0 3 ¡3 7
0 3

Kemi 2 3 0 3 0 1 0
Fysik 3 3 5 2 2 2 2
Matematik 2 3 0 3 0 3 0 5 5 6 3 3 3 3

Legemsøvelser 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Musik A
Formning og ? 
kunstforståelse '

2

0
2 1

6 7
2 1

2

0
2 1 2 1 2 1

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Ferier og fridage
1978

Mandag den 16. okt. til fredag den 20. okt.: efterårsferie.
Onsdag den 27. dec. til fredag den 5. jan.: juleferie.

1979.
Onsdag den 28. marts: dronning Ingrids fødselsdag.
Mandag den 9. april til tirsdag den 17. april: påskeferie.
Tirsdag den 5. juni: grundlovsdag.
Mandag den 25. juni til fredag den 10. august: sommerferie.

Flytning
Enhver adresseændring bedes øjeblikkelig meddelt kontoret. 
Kontoret vil ligeledes gerne underrettes om eventuel oprettelse 
af telefon.
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Forsikringer
Nordjyllands amtsråd har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring 
for eleverne i de amtskommunale gymnasieskoler.
Der er ikke tegnet andre forsikringer end denne.
Det må derfor henstilles til forældre og jer, at I selv sørger for 
andre forsikringsformer, som I kan være interesseret i. Det gæl
der f. eks. ansvarsforsikring og tyveriforsikring.

Forældremøder
For alle klasser afholdes i december en forældreaften, hvor for
ældre og elever kan drøfte den enkelte elevs forhold til skolen 
med lærerne. I marts afholdes et lignende møde for 1 og 2 g.

Forsømmelser
Den eneste lovlige grund til udeblivelse fra skolen er sygdom.

Efter fravær p. gr. a. sygdom skal eleven den første dag, han/ 
hun møder på skolen, aflevere en skriftlig meddelelse herom til 
klassens ordfører. Det er dennes pligt at samle sygesedlerne og 
medbringe dem til mødekontrollen i 5. frikvarter på rektors 
kontor.

Elever, der er fyldt 18 år, kan selv afgive erklæring til skolen 
om årsagen til forsømmelsen, men det understreges, at denne 
særbestemmelse ikke medfører nogen begrænsning i disse ele
vers pligt til at følge undervisningen lige så konstant som sko
lens øvrige elever.

Konstaterer vi, at en elev har mange enkeltforsømmelser, er 
skolen berettiget til at kræve lægeattest som bevis for, at der vir
kelig foreligger sygdom bag det hyppige fravær.

I alvorlige tilfælde, hvor forsømmelserne tager foruroligende 
omfang, kan skolen henstille til direktoratet, at eleven ikke ind
stilles til eksamen.

Forsømmelser må her tages i videste forstand. Eksempelvis 
kan skolen allerede i 1 g foretage denne henstilling til direktora
tet vedr. de fag (1 g spogl. geografi, 1 g mat. engelsk/tysk), der 
afsluttes i disse klasser. Godtager direktoratet denne henstil
ling, kan eleven ikke oprykkes i 2 g. Det må yderligere under
streges, at forsømmelighed med aflevering af skriftlige arbejder 
virker i samme retning, samt at forsømmelser i idræt, formning 
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og musik er lige så diskriminerende som forsømmelser i andre 
fag, når der skal tages stilling til, om en elev kan indstilles til ek
samen.

Fritagelser
Lægekonsultationer kan tillades i skoletiden, men tilladelse 

hertil må indhentes på rektors kontor - i 10-frikvarteret - dagen 
før.

I enkelte tilfælde udover de af sygdom begrundede kan en 
elev få lov til at udeblive fra skolen. Skriftlig anmodning her
om må være rektor i hænde dagen før. Det drejer sig om delta
gelse i begravelser samt i større familiefester i den nærmeste 
familie såsom fars og mors sølvbryllup, den ældre generations 
runde fødselsdage o. 1.

Ønsker en elev på grund af sygdom at forlade skolen, skal 
dette meddeles på rektors kontor eller - hvis rektor ikke træffes - 
på adm. inspektors kontor. Denne regel må overholdes, da vi 
skal vide, hvor vi har jer.

Tandlægebesøg samt aflæggelse af køre- og jagtprøver skal 
normalt ligge udenfor skoletiden. Med hensyn til køreprøven 
kan jeg efter korrespondance med politistationerne i Ålborg, 
Hobro og Løgstør fastslå, at køretimerne og køreprøven kan af
vikles udenfor den egentlige skoletid.

Speciel tilladelse til tandlægebesøg og aflæggelse af køreprøve 
i skoletiden skal ligeledes indhentes på rektors kontor dagen før.

Fritagelse for idræt kan indrømmes efter skriftlig anmodning 
fra hjemmet - for elever, der er fyldt 18 år, fra eleven selv - for en 
uge ad gangen, dog højst i fire sammenhængende uger.

Elever, der er fritaget for mindre end fire uger, skal ifølge cir
kulære af 29. marts 1974 overvære undervisningen.

I tvivlstilfælde forelægges sagen for rektor. Fritagelse ud over 
fire uger kan kun tilstås efter fremlæggelse af lægeattest, der 
udfærdiges på en af skolen udleveret blanket.

Eleven skal selv betale lægens honorar.

Fritidssport
Efter skoletid afholdes der fritidssport. Det drejer sig om ba
sketball, volleyball, håndbold, fodbold og svømning. Nærmere 
besked ved opslag.
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Fritimer
Fritimer og mellemtimer kan tilbringes i elevrum og kantine el
ler i biblioteket. Det er tilladt at forlade skolen i fritimer.

Fællestimer
Mindst otte gange i årets løb vil der blive arrangeret fællestimer 
for hele skolen. Det kan være foredrag, film, diskussioner, op
læsning, musik eller anden form for kunstnerisk underhold
ning. Der er mødepligt til disse arrangementer.

Første skoledag
Første skoledag efter sommerferien er mandag den 7. august. I 
skal møde kl. 10. Der skal skrives skema og udleveres bøger. 
Husk at medbringe kuffert og/eller tasker til bøgerne. Især 
1 g’erne får mange bøger.

Glemte sager
I kan forhøre jer om glemte sager hos pedellen eller på kontoret.

Grenvalgsorientering
lig gives orientering om de forskellige grene på sproglig og ma
tematisk linie.

»Hebe«
»Hebe« er elevforeningen på VHG.

»Information«
»Information« er navnet på skolebladet på VHG.

Kantine
Kantinen findes i kælderen. Frokosten spises her eller uden
dørs. Der er mulighed for at købe mælkeprodukter, frugt, soda
vand m. m.

Følgende hensyn overfor skolens rengøringspersonale ønskes 
iagttaget:

Papiraffald, bægre og mælkekartoner bedes kastet i de op
stillede papirkurve; flasker anbringes i de opstillede kasser. Sto
lene sættes op under bordene.
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Karaktergivning
I får karakterbog to gange om året, i december og i marts. Ka
raktererne gives efter 13-skalaen, og hvis der er givet karakterer 
under 6, eller der er store udsving i karaktererne mellem to ter
miner, skal der være tilføjet et vidnesbyrd.
Ved årets afslutning udleveres karakterbogen med årskarakte
rer, d.v.s. standpunktsbedømmelsen ved almindelig skolegangs 
ophør, og eksamenskarakter, d.v.s. resultater af de skriftlige og 
mundtlige årsprøver.
I karakterbogen noteres endvidere antallet af forsømmelser op
gjort i hele dage og delvise forsømmelser (herunder timer, hvor
til man er mødt for sent).
Karakterbøgerne skal underskrives af hjemmet, hvis eleven er 
under 18 år. Ellers kan I selv skrive under.

Kontor
Kontoret har åbent alle skoledage kl. 9,00-14,45.

Lærerforsamling
Lærerforsamlingen består af samtlige lærere ved skolen. Den 
behandler spørgsmål vedrørende elevernes standpunkt og er 
rådgivende med hensyn til oprykning.
Rektor er formand for lærerforsamlingen.

Lærerråd
Lærerrådet består af samtlige fastansatte lærere.
Lærerrådet behandler bl. a. spørgsmål om antallet af klasser og 
grenhold, fag- og timefordelingsplaner, stillingsopslag, årsprø
ver og budget.
Formanden vælges af medlemmerne.

Morgensang
Der er morgensang hver dag kl. 9 i samlingssalen. Deltagelse er 
frivillig. Repertoiret vælges af eleverne i samarbejde med mu
siklæreren.

Opslagstavler
I centralgarderoben findes opslagstavler, hvor alle officielle 
meddelelser til eleverne bliver ophængt.
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Det er jeres pligt at holdejer orienteret om, hvad der står på op
slagstavlen.

Oprykning
Med hensyn til oprykning fra 1 til 2 g eller fra 2 til 3 g er lærer
forsamlingen rådgivende, men forældrene (eller eleven, hvis 
denne er over 18 år) afgør selv, om rådet skal følges.

Ordfører
I hver klasse er der en ordfører. Eleverne er ordførere én uge ad 
gangen i alfabetisk rækkefølge (efternavn).
Det er ordførernes job at blive tilbage efter morgensangen for at 
modtage meddelelser fra elevforening, elevråd eller rektor. De 
skal sørge for orden i lokalet, rengøre tavlen før timerne og sam
le sygesedler. Disse bringes til rektors kontor i 5. frikvarter.

Ordensregler
1. Det er elevernes pligt at møde i så god tid, at de omgående 

kan begive sig til klasseværelserne, når det ringer.
2. Bliver en elev syg i skoletiden, må pågældende ikke forlade 

skolen, uden at dette meddeles rektor. Kan rektor ikke træf
fes, afgives meddelelsen på adm. inspektors kontor.

3. Der spises frokost i kælderen eller udendørs. Det er elevernes 
ansvar, at der ikke henkastes madpapir, papbægre, flasker 
og lign.

4. Rygning er tilladt, men må indendørs kun finde sted i elev
rummene og i vindfanget ved hovedindgangen.

5. Det er ikke tilladt at nyde alkohol i skoletiden.
6. Drikke fra automaten må kun nydes i kælderen.
7. Spil om penge er ikke tilladt.
8. Beskadigelse af inventar må straks meddeles til indre inspek

tor. Skader, der er påført forsætligt eller ved grov uagtsom
hed, medfører erstatningsansvar.

9. Penge og andre værdisager bør ikke efterlades i overtøj, ta
sker og lignede i centralgarderoben eller på gangene, men må 
afleveres på adm. inspektors kontor til opbevaring. Skolen 
kan intet ansvar påtage sig for disse ting.
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Papir
Hæfter og løsblade udleveres gratis. De må kun anvendes til 
fagligt arbejde.

Parkering
Cykler parkeres i stativerne ved nordgavlen eller i cykelkælde
ren. Knallerter parkeres på fliserne ved midterrabatten på par
keringspladsen.

Reeksamination
1. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1 eller 2 g har 

opnået årskarakteren 5 eller derover, og som ved den afslut
tende prøve har fået 00 eller 03, kan forlange at blive under
kastet en ny prøve i faget i august/september.

2. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1 eller 2 g, 
hvor undervisningen i faget afsluttes, har fået årskarakteren 
00 eller 03, kan, hvis faget ikke er udtaget til prøve til studen
tereksamen, forlange at blive underkastet prøve i august/ 
september.

3. For en elev, der ønsker sig underkastet en ny prøve, er eksa
menskarakteren den ved reeksaminationen opnåede. For en 
elev, der i henhold til punkt 2 ønsker sig prøvet, medtæller 
prøven i faget blandt de 10 prøver, der kræves aflagt, for at 
man kan bestå studentereksamen.

4. Ønsker en elev reeksamination, skal han/hun underrette 
rektor i så god tid, at meddelelse herom kan tilgå direktora
tet inden 1. juli.
Eleven skal med sin underskrift på en ansøgningsblanket be
kræfte, at han/hun er forpligtet til at møde til prøven i aug- 
gust/september.

Regler for ophold i klasselokalerne
1. Det audio-visuelle materiale må ikke berøres i frikvartererne.
2. Regulering af varme må kun foretages af pedellen.
3. Udluftning i frikvartererne må ikke overdrives.
4. Leg med pegepinde, gardinsnore og lign, er forbudt.
5. Der må være ro i klasselokalerne, da et væsentligt formål 
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med åbningen er, at elever, der ønsker det, kan benytte bøger 
og blade.
Brud på ovenstående regler kan medføre fortabelse af retten 
til at opholde sig i klassen i frikvartererne.
Af hensyn til rengøringspersonalet bedes stolene i klasseloka
lerne sat op efter sidste time.

Ringetider
l.time 8,15— 9,00.
2. time 9,10— 9,55.
3. time 10,05—10,50.
4. time 11,00—11,45.
Frokostpause.
5. time 12,10—12,55.
6. time 13,05—13.50.
7. time 14,00—14,45.

Samarbejdsudvalg
Samarbejdsudvalget består af rektor, lærerrådsformanden, to 
lærere, elevrådsformanden og to elever.
Udvalgets opgave er at fremme samarbejdet mellem lærere og 
elever.
Det træffer indenfor de bevillingsmæssige rammer afgørelse 
vedrørende fællestimer og studiekredse samt i følgende sager, 
der vedrører elevernes trivsel: faciliteter, praktiske forhold, fri
tidsaktiviteter og fælles arrangementer såsom skolefest, skole
komedie, sportsstævner m. m.

Skoleråd
Fra september erstattes skolenævnet af et skoleråd, der består 
af et amtsrådsmedlem, to forældre, rektor, to lærere, to elever 
og en repræsentant for det teknisk-administrative personale.
Valg hertil bekendtgøres senere.

Statens Uddannelsesstøtte
Efter gældende regler er det kun elever, som er fyldt 18 år, der 
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kan få støtte fra SU. Elever under 18 år kan søge en særlig ung
domsydelse, der forvaltes af hjemstedskommunen.
Støtten til de 18-23 årige tildeles efter følgende regler (skoleåret 
77/78):
1. Det maksimale stipendiebeløb for udeboende elever er 

10.430 kr.
2. Det maksimale stipendiebeløb for hjemmeboende elever er 

7.300 kr.
3. En elev, hvis forældre har under 55.000 kr. i korrigeret ind

komst, vil kunne opnå det nævnte maksimumsbeløb. Støtten 
nedsættes i takt med stigende forældreindkomst og bortfal
der helt ved en forældreindtægt på 110.000 kr.
Den korrigerede indkomst beregnes med udgangspunkt i den 
skattepligtige indkomst i indkomståret 1976. Der fradrages 
9.000 kr. for hvert barn ud over ansøgeren, som er under eller 
i den undervisningspligtige alder eller i øvrigt under uddan
nelse. Det er dog en forudsætning, at disse børn ikke har en 
gennemsnitlig månedlig indtægt, der overstiger 1.500 kr., 
heri ikke medregnet eventuel støtte fra Statens Uddannelses
støtte, og at de endnu ikke er fyldt 23 år den 31. december 
1977.
Har forældrene formue over 200.000 kr., medregnes 10 pro
cent af det overskydende beløb som indtægt.

4. Det er en forudsætning for, at den beregnede stipendiestøtte 
kan opnås, at ansøgeren selv ikke har indtægter eller formue 
udover visse grænser. En ugift ansøger må i støtteåret 1977/ 
78 (12 måneder) have bruttoindtægter på i alt 28.200 kr., 
heri inkluderet tildelt stipendium fra Statens Uddannelses
støtte, men ikke statsgaranterede lån og andre lån. Den del 
af ansøgerens formue, der overstiger 15.000 kr., behandles 
som egenindtægt.

Statsgaranti  for studielån i banker og sparekasser.
Statens Uddannelsesstøtte yder statsgaranti for studielån, der 
optages i banker og sparekasser. Ansøgeren skal være fyldt 18 
år og opfylde de almindelige støttebetingelser. Derimod gælder 
der ingen økonomiske betingelser, idet statsgaranti kan opnås 
uden hensyn til forældres og egne økonomiske forhold.
Det garanterede lånebeløb kan for støtteåret 1977/78 (1. aug.
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1977-31. juli 1978) ikke overstige 13.900 kr. - og for summen af 
statsgarantien og stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte 
gælder et maksimum på 18.630 kr.
Ansøgningsskemaer kan afhentes på kontoret den 1.-5. i hver 
måned. De udfyldte skemaer afleveres samme sted den 20.-25. i 
hver måned.
Meddelelse om udbetaling gives på opslagstavlen. 
Ekspeditionstiden er ca. 1(6 måned.

Stipendienævn
Stipendienævnet består af tre lærere og tre elever. Det sørger for 
uddeling af SU og træffer afgørelse om elevernes studieegnet- 
hed.

Studiekredse
Udenfor skoletiden kan der afholdes studiekredse i emner, der 
ikke er omfattet af det obligatoriske pensum.
Der er mødepligt, når I har meldt jer til en studiekreds.

Studieteknik
11 g gives undervisning i studieteknik.

Studievejledning
Det er et længe næret ønske, der er gået i opfyldelse med indfø
relse af studievejledning. Danmarks økonomiske krise er dog 
endnu ikke overstået, så man har valgt at gå ganske langsomt til 
værks. Derfor blev tilbudet i det første år kun rettet til 3 g’erne, 
mens det nu, i skoleåret 1978-1979, bliver udvidet til også at 
omfatte de kommende 1 g’ere. Den sidste årgang, de kommen
de 2 g’ere, må altså væbne sig med tålmodighed endnu et år. 
(Dog, hvis det virkelig brænder på, er naturligvis også I fra 2 g 
velkomne!)
Studievejledningen gives dels kollektivt, overfor hele klassen 
på én gang, dels individuelt. Enhver elev, som ønsker individuel 
vejledning, kan uden forudgående varsel henvende sig på kon
toret ved siden af EDB-anlægget i den bekendtgjorte træffetid. 
Der kan gives råd og vejledning om kommende uddannelsesmu
ligheder såvel som om problemer i forbindelse med skolegangen 
her på VHG, og det er en selvfølge, at elever trygt kan henvende 
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sig. Studievejlederens eneste formål er at hjælpe eleven, ingen 
oplysninger bliver givet videre mod elevens vilje, og intet, af 
hvad eleven siger, vil blive anvendt mod ham eller hende.
Til slut en lille opfordring: mange gange er der brug for hurtigt 
at bringe oplysninger videre fra studievejledningen til jer. Vi gør 
det mest praktisk gennem opslag. Derfor: hold et vågent øje 
med opslagstavlen - dagligt!

F. Bisgård. Henning Sørensen.

Sygeeksamen
Såfremt du på grund af sygdom bliver forhindret i at møde til en 
af de fastsatte skriftlige eller mundtlige prøver, skal der snarest 
gives rektor besked herom. Er en sådan meddelelse ikke givet 
senest inden den pågældende prøves afslutning, betragtes du 
som udeblevet fra prøven af anden grund end sygdom.
Kan de fastsatte prøver på grund af sygdom ikke fuldføres in
den for den sædvanlige eksamenstermin, skal der snarest indgi
ves ansøgning om sygeeksamen til rektor.
Sygeeksamen afholdes i august/september.

Tutor
En tutor er en elev i 2 eller 3 g, der hjælper de nye elever til rette 
i den første måned. Hver 1 g-klasse har to tutorer.

Udmeldelse
Hvis du ønsker at udmelde dig af skolen, bør du opsøge rektor.
Ved udmeldelse skal afleveres:

1. bøger og andre lånte sager
2. evt. buskort

og du skal gøre sekretæren opmærksom på, at SU skal afmel
des, hvis du får støtte.

Årsprøver
Der holdes årsprøver ved udgangen af 1 og 2 g. Eleverne prøves 
skriftligt i de fag, der har skriftlig studentereksamen, bortset 
fra fysik i 1 g.
Ved mundtlige årsprøver har lærerrådet i de senere år godkendt, 
at hver elev skulle til tre prøver (eksamensfag medregnet).
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Om eksamenstiden
HUSK

— at i eksamenstiden er det særlig vigtigt at læse opslagene 
på opslagstavlen i centralgarderoben

— at spørgetimer ikke må afholdes
— at alle mundtlige eksaminer er offentlige
— at bøger skal afleveres inden sommerferien. Meddelelse 

herom gives af boginspektor og bibliotekar
— at dimissionen og årsafslutningen finder sted fredag den 

16. juni 1978 kl. 16,00.
— og at det nye skoleår begynder mandag den 7. aug. kl. 10.
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