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15. SKOLEÅR

Årsberetningen bygger på mange læreres og elevers
medarbejderskab.

Det redaktionelle ansvar har rektor C. Willum Hansen.

Aalborghus Statsgymnasium er opført ifølge lov af 25. maj 1956.
Byggearbejderne blev påbegyndt den 8. september samme år

og skolen taget i brug den 11. august 1958.
Den officielle indvielse fandt sted den 15. december 1958.
En tilbygning til nordfløjen blev færdig i efteråret 1969.

Tegningen på forsiden er udført af skolens formningslærer,
maleren og grafikeren Carlo Wognsen,
efter Søren Georg Jensens skulptur foran hovedindgangen.
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Skolens adresse: Sohngårdsholmsvej 60, 9000 Aalborg.
Kontortid: Kl. 8-15.
Telefon: (08) 13 53 55 med omstilling til rektor, regnskabsfører
og HF-studievejledere.
Sekretærer: Herdis Gregersen, Ellen Sørensen og Inge Dam.

Træffetider:
Rektor C. Willum Hansen og HF-studievejlederne adjunkt Ivar
Lyhne og adjunkt Harald Skovgård-Petersen træffes som regel
skoledage kl. 12,15-13,00, om tirsdagen dog kun kl. 17,30-18,30.
Andre tider efter aftale.

Rektors stedfortræder: studielektor Henrik Schiøtz.
Formand for lærerrådet: lektor Stig Ohrt.
Formand for elevrådet: HF-elev Søren Fink.
Regnskabsfører: lektor G. Hanghøj.
Pedel: Erik Larsen, telefon (08) 13 52 67.
Lærerværelsets telefon: (08) 13 42 66.
Elevtelefon i forhal: (08) 13 59 66.
For alle træffetider gælder det, at i eksamenstiden bør telefonisk
aftale altid træffes forud.
I juli måned bedes alle henvendelser til skolen rettet skriftligt.

Skoledagen begynder kl. 8,15.

Forord

Årsskriftet fremtræder for anden gang i skolens historie i en
stærkt forkortet form, idet afsnittene om læsepensa og eksamens
pensa publiceres særskilt, ligesom det velkomstskrift, skolen ud
sender for tredje gang i august måned, indeholder en lang række
meddelelser, som tidligere fandtes i det traditionelle årsskrift.
Dette er således - på et par afsnit nær - blevet et virkeligt års
skrift, en historisk redegørelse for et livsafsnit, der er overstået.
Det skal ikke skjules, at denne fremgangsmåde har lidt at gøre
med konteringshensyn og tidens krav om sparsommelighed. Den
sker dog også efter henstilling fra gymnasieskolernes centrale
pædagogiske myndigheder, der gerne ser eksperimenter også på
kommunikationsområdet.
Det forløbne skole- og kursusår har på mange måder været
ret uroligt, ikke mindst henimod slutningen af tiden. Den økono
miske stramning i det danske samfund, navnlig som situationen
har udviklet sig i de seneste måneder, medfører store vanske
ligheder for skolernes administration og mærkes helt ind i det
daglige skoleliv. Det er mildt sagt, at både lærere og elever be
tragter udviklingen med nogen spænding og uro.
Et par punkter af særlig betydning for denne skole skal be
røres her.
Som bekendt har de øverste økonomiske myndigheder for
langt en drastisk reduktion, ja, bortskæring af lærernes over
timer og honorarer for tilsyns- og andet ekstra arbejde. I det
omfang, indgrebet motiveres med hensyn til arbejdsløse kolleger,
er det klart, at lærerne må og vil vise solidaritet. Man må imid
lertid ikke glemme, at forholdene er forskellige både fra fag til
fag og fra landsdel til landsdel.
Selv om lærersituationen har bedret sig væsentligt også i Nord
jylland, er det dog stadig sådan, at der er vanskeligheder, til dels
store vanskeligheder, ved at besætte visse fag tilfredsstillende
lærermæssigt i vor de! af landet. Det er derfor usandsynligt, at
skolerne skulle være i stand til at klare sig helt uden dispen
sationer fra de nye, generelle spareordninger.
Hertil kommer, at man må kunne vente en rimelig hensyntagen
til mennesker, som staten for ikke mange år siden nærmest tryg
lede om at tage overarbejde af hensyn til mange unge, der ellers
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ikke ville få den uddannelse, deres evner og interesser berettige
de dem til.
For skolernes administration er det helt utilfredsstillende, at
vi, mens disse linier skrives, d. v. s. en måned ind i det nye
finansår, ikke ved, hvordan skemalægning, regnskabsføring, bog
indkøb o. s. v. skal foregå for det nye skoleårs vedkommende,
ligesom vi ikke kan afslutte den kommende fag- og timefordeling
for lærere og elever, da foruden usikkerheden om timetallet heller
ikke problemerne omkring honorering af opgaveretning m. m. er
afklaret. Samtidig er vi på vej ind i den travle eksamenstid, hvil
ket ikke gør planlægningen for næste år nemmere.
Alt dette skærper problemerne omkring vore kontordamer,
skolesekretærerne, hvem situationen pålægger yderligere ar
bejdsbyrder i forbindelse med et øget ansvar. Dette sker til en
forbløffende lav betaling, og mon offentligheden er klar over,
at kontorpersonalet ikke engang kan avancere, som det normalt
sker inden for den offentlige administration? De kan lønnes som
kontorassistenter og assistenter, men derefter forbliver de på
sidste assistentniveau selv med stigende anciennitet. Man må
håbe, at organisationerne vil være i stand til at løse op for denne
urimelige knude.
Hvad skolebygningen angår, trækker det fortsat ud med den
tilbygning, skolen trænger til for at kunne give de mange elever
med lange skoledage hensigtsmæssige opholds- og arbejdsrum
i mellemtimer, og inden busserne afgår.
Heller ikke fornyelsen af friarealerne omkring skolen og af
sportspladserne er kommet stort videre bortset fra, at en tiltrængt
forøgelse af antallet af parkeringspladser er gennemført.
Skolen retter igen i år en varm tak til foreningen Aalborghus
Statsgymnasiums Venner for kærkommen og nødvendig økono
misk støtte, således som det vil fremgå af omtale senere i dette
hæfte.
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Orientering
om
skolen

Aalborghus Statsgymnasium består af en 3-årig gymnasieafdeling
og et 2-årigt kursus til højere forberedelseseksamen.
Gymnasieafdelingen omfatter en sproglig og en matematisk
linie. Ved Aalborghus Statsgymnasium fortsætter elever fra den
sproglige linie på nysproglig, musiksproglig eller samfundssprog
lig gren efter 1. gymnasieklasse, mens elever fra den matema
tiske linie kan vælge mellem matematisk-fysisk, matematisk-naturfaglig eller samfundsmatematisk gren efter 1. gymnasieklasse.
De matematiske elever har ligeledes mulighed for at vælge mu
sikspeciale efter 1. g, idet skolen har oprettet musikmatematisk
gren på forsøgsbasis med tilladelse fra direktoratet for gymnasie
skolerne.
På den matematiske linie skal eleverne vælge mellem under
visning i engelsk eller tysk i 1. gymnasieklasse. Undervisningen
er her et-årig. Alle elever, der ønsker det, kan bortvælge fransk
til fordel for undervisning i russisk ved indgangen til gymnasiet.
Undervisning i musik eller formning/kunstforståelse i 2. og 3.
gymnasieklasse på begge linier beror også på et valg. Man kan
ikke få undervisning i begge dele. Musiksproglige og musikmate
matiske elever kan ikke få undervisning i formning/kunstfor
ståelse. For skoleåret 1973/74 har skolen fået tilladelse til at
etablere forsøgsundervisning i datalære med elever i 2. g og
2. HFklasse.
Gymnasieforløbet er opdelt således, at visse fag allerede af
sluttes efter 1., andre efter 2. gymnasieklasse.
Sproglige elever undtagen samfundssproglige afslutter således
geografi efter 1.g., musiksproglige tillige tysk. Efter 2. g. afslut
ter nysproglige elever latin, oldtidskundskab og matematik.
Som omtalt ovenfor afslutter matematiske elever engelsk eller
tysk efter 1. g. Efter 2. g. aflægges eksamen i kemi, oldtidskund
skab og geografi. Naturfaglige og samfundsmatematiske elever
har dog også geografi i 3. g.

Fagmuligheder
i skolens
gymnasie
afdeling
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Fagmuligheder
i skolens
HF-afdeling

Karakteristisk for fagkomplekset ved HF-kurserne er, at visse fag,
de såkaldte fællesfag, er obligatoriske for alle kursister, mens
andre, tilvalgsfagene, ikke skal læses af alle, men alligevel af hver
enkelt kursist skal vælges i et vist omfang efter et nærmere fast
sat pointsystem. Den enkelte elev træffer da sit valg i overens
stemmelse med interesser, anlæg og behov.
Fællesfagene: kristendomskundskab, dansk, 1. og 2. fremmed
sprog (engelsk, tysk), historie, samfundsfag, geografi, biologi, ma
tematik, sang og musik, formning og legemsøvelser.
Tilvalgsfagene og deres pointstal er: biologi 8, matematik 10,
1. fremmedsprog 11,2. fremmedsprog 6, samfundsfag 5, sang og
musik 7, formning 7, legemsøvelser 7, 3. fremmedsprog (fransk)
11, fysik 12, kemi 7, kemi med forkursus i fysik 9, psykologi 4.
Valg af biologi som tilvalgsfag forudsætter, at der tillige vælges
kemi. Eksaminander, der vælger kemi uden enten fysik eller bio
logi som tilvalgsfag, skal have forkursus i fysik.
For skoleåret 1973/74 har skolen fået mulighed for at tilbyde
datalære som tilvalgsfag med 3 point på forsøgsbasis.
HF-eksamen omfatter fællesfagene og som minimum tilvalgs
fag til 17 point.
En nødvendig betingelse for oprettelse af et tilvalgshold er,
at mindst syv kursister har givet bindende tilsagn om at ville
følge undervisningen i det pågældende fag.

Optagelse i
gymnasie
afdelingen

Optagelse i 1. gymnasieklasse er betinget af, at vedkommende
elev med tilfredsstillende resultat har bestået oprykningsprøven
fra 2. realklasse og er i besiddelse af en sådan modenhed og
kundskabsfylde, at det kan forventes, at han kan følge under
visningen i gymnasieafdelingen på tilfredsstillende måde og
fuldføre undervisningen på normal tid.
Ved optagelse i 1. gymnasieklasse af elever, der har bestået
realeksamen, medregnes skolens bedømmelse i 3. realklasse og
eksamensresultater fra realeksamen ved afgørelsen af, om ele
ven vil kunne optages. I øvrigt sker optagelsen under samme vil
kår som optagelse af elever fra 2. realklasse.
Elever fra 9. og 10. klasse kan optages i 1. gymnasieklasse,
når de ved en optagelsesprøve på den gymnasieskole, hvor op
tagelse søges, godtgør, at de i modenhed og kundskaber står
på samme trin som elever, der optages i 1. gymnasieklasse fra
realafdelingen.
Optagelsen administreres af et amtsudvalg for hvert amt.
Der henvises i øvrigt til Arbejdsdirektoratets hæfte »Valget i
2. real«.
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Optagelsesprøven for de elever, der er betegnet »måske egnet«
eller »ikke egnet«, afholdes ved gymnasiernes foranstaltning så
tidligt som muligt efter translokationerne, og ansøgere til 1. gym
nasieklasse, der skal til prøve, bør altså være til disposition på
dette tidspunkt.
Prøven vil omfatte følgende fag:
For elever, der ønsker optagelse i sprogligt gymnasium: En
mundtlig prøve i engelsk og tysk.
Såfremt latinprøven ikke allerede er bestået, vil prøven end
videre omfatte en mundtlig prøve i latin. Denne kan udsættes, og
ansøgeren kan da kun optages under forudsætning af, at latin
prøven bestås inden 31. oktober.
For elever, der ønsker optagelse i matematisk gymnasium: En
mundtlig prøve i matematik, fysik og kemi.
Til disse prøver medbringes de i sidste skoleår benyttede lære
bøger.
Bedømmelsen af prøvens udfald afgøres af den gymnasieskole,
hvor prøven afholdes.
Sidste frist for fremsendelse af ansøgning om optagelse i 1.
gymnasieklasse er 20. marts. Meddelelse om optagelse vil tilgå
hjemmene og skolerne fra rektorerne i sidste uge af juni.

Optagelse i 1. HF-klasse er ikke betinget af nogen bestået eksa
men, men alene af, om ansøgeren er i besiddelse af kundskaber,
der kan sikre, at han eller hun formår at følge undervisningen
på lige fod med andre optagne. Specielt i fagene engelsk, tysk
og matematik stilles der således krav til forkundskaber, der for
fremmedsprogenes vedkommende svarer til kravene til realeksa
men og for matematiks vedkommende til kravene ved opryk
ningsprøven efter 2. real.
Mens der ved optagelsen i 1. gymnasieklasse søges skaffet
plads til alle kvalificerede, kan der her ved skolen kun optages
HF-elever i et antal, der svarer til tre klasser eller 84 elever pr. år.
Ansøgninger om optagelse skal være det HF-kursus i hænde,
hvor optagelse i første række søges, senest 1. april. Nogle af
ansøgerne indkaldes til en samtale med kursets rektor og studie
vejleder i slutningen af april eller begyndelsen af maj, og der vil
derefter i slutningen af maj blive udsendt meddelelse til alle an
søgere om resultatet af ansøgningen.
Afvejningen af, hvem der kan optages, sker under hensyntagen
til flere forhold:
1) De foreliggende karakterer tillægges en vis vægt. For skole
elever drejer det sig om sidste standpunktskarakterer, for an-

Optagelse på
HF-kursus
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dre ansøgere om karakterer opnået ved realeksamen, 10. klas
seseksamen eller tilsvarende.
2) For skoleelevers vedkommende har den udtalelse betydning,
som den afleverende skole har afgivet på ansøgningsskemaet
(udtalelsen angår elevens evner, flid og modenhed).
3) Der tillægges ansøgere, der ikke kommer direkte fra skole,
en vis betinget præference, bl. a. fordi sådanne må formodes
at være i besiddelse af en større modenhed.
4) Alle ansøgere har mulighed for - personligt eller skriftligt at fremføre forhold af speciel (personlig) art, som de måtte
finde af betydning. Det er klart, at også kendsgerninger af den
art går med ind i overvejelserne, når afgørelsen skal træffes.
Der er intet til hinder for, at der samtidig kan søges om op
tagelse i 1. gymnasieklasse og 1. HF-klasse. I så tilfælde må man
dog have gjort sig klart, hvilket ønske der er ens primære.

Latinprøve

Elever, der søger optagelse i 1. gymnasieklasse på den sprog
lige linie, skal underkaste sig den såkaldte »lille latinprøve«.
Den aflægges af skoleelever normalt ved en eksamensberettiget
skole, der har latin på læseplanen. For elever, der har forberedt
sig til prøven i sommerferien inden optagelsen i gymnasiet, af
holdes prøven af gymnasieskolen senest en uge efter sommer
feriens ophør. Skolen foranstalter kursus i sommerferien. Hen
vendelse kan ske til kontoret. Elever, der ikke består prøven,
kan tidligst indstille sig til en ny prøve efter to måneders forløb.
Ingen kan indstille sig til prøven mere end tre gange. Dog kan
elever, der ikke har bestået den lille latinprøve, men i øvrigt op
fylder betingelserne for optagelse i 1. gymnasieklasse, optages
i gymnasiet på den sproglige linie normalt under forudsætning
af, at de består latinprøven inden udgangen af oktober måned
i det skoleår, hvor de er optaget. Til at bestå prøven kræves
mindst karakteren 6. - Der stilles ved prøven krav til eksaminan
den om, at han/hun grundigt har tilegnet sig den regelmæssige
latinske formlære og er sikker i dens regler samt har kendskab
til de allervæsentligste uregelmæssigheder. Eksaminanden skal
kende en række af de mest fremtrædende syntaktiske fænomener
af kasus- og moduslæren og have et sikkert kendskab til et glose
forråd på ca. 1200 ord. Til prøven opgives 20 normalsider sam
menhængende tekster. Eleven prøves i oversættelse af en fore
lagt tekst og i den grammatiske forståelse af teksten.

Velkomstskriftet

Afsnittene vedrørende eksamensordning og karaktergivning, med
delelser til hjemmene, statens uddannelsesstøtte og befordrings
godtgørelse m. m. overføres i år til velkomstskriftet.
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Eksaminer
1972

Med nysproglig studentereksamen dimitteredes 93 elever: Birthe
Ankjær, Annemette Bonde, Pia Odgaard Christensen, Vilhelm
Christiansen, Ingrid Christiansen, Henrik Risgaard Davidsen, Lis
beth Piougmand Eriksen, Poul Ferland, Susanne Gert, Eva Hoff
man, Aud Kristina Jensen, Lone Klok, Lise-Lotte Kristensen,
Inge Lise Laursen, Elin Brunstermann Leth, Winnie Aino Morten
sen, Jette Helene Nielsen, Heine Mou Nielsen, Michael Nørholm,
Majbritt Pedersen, Helle Rasmussen, Anne Schousboe, Bo Di
gernes Stokholm, Ida Hess Thaysen, Ellen Backhausen, Carl
Kristian Birk, Ulla Bunch-Olesen, Vibeke Glavind, Birgit Hvirgel
Hansen, Anne Marie Holm, Bodil Bjeldskov Jensen, Jan Jensen,
Anne Mejlhede Kjeidberg, Torben Koldbro, Erik Kristensen, Esben
Hanefelt Kristensen, Connie Nielsen, Karin Ankjær Nielsen, Leif
Steen Nielsen, Per Elund Olsen, Eva Simonsen, Birthe Sondrup,
Jane Rolf Svanholm, Jytte Grønborg Thomsen, Sven Thomsen,
Inger Juel Andersen, Lene Christensen, Bente Froulund, IngerMerete Giehm, Danny Hansen, Ella Holt, Bo Jakobsen, Ann Inge
Jensen, Claus Jensen, Else Marie Jensen, Birgitte Brøndum Kri
stiansen, Harriet S. Kristiansen, Inger Melgård, Niels Kr. Mølgård,
Kirsten Møller, Bente Nielsen, Britt Ryberg Nielsen, Jette Nielsen,
Carsten Pedersen, Lene Pedersen, Peter Hyltoft Rønnov-Jessen,
Sonja Skall, Dorthe Suurbaile, Inge Lise Dengsøe Sørensen, Lene
Thomsen, Preben Reinhard Christensen, Lars Ibsen Dalgård, Jane
Guldborg, Ingrid Hansen, Jutta Juul Hansen, Ginne Hjortnæs,
Kirsten Margrethe Hjortshøj, Vivi Hagerup Jensen, Lene Stoustrup Jeppesen, Kirsten Johansen, Hanne Justesen, Kirsten Jør
gensen, Kirsten Bruun Kristensen, Pierre André Krogh, Anna
Kvist, Anni Buch Nielsen, Henrik Kåre Nielsen, Eileen Roberts
Lene Rohde, Bente Sperling, Anne Stamhus, John Reinholt Sø
rensen, Kirsten Vestergård.
Med musiksproglig studentereksamen dimitteredes 15 elever:
Else Kragelund, Kirsten Binzer Kristensen, Elisabeth Vive Munk,
Vinnie Møller Thomsen, Lisbeth Andersen, Inge Færch Jacobsen,
Birgitte Svejgård Kristensen, Lisbeth Pedersen, Karin Schultz,
Jette Synnestvedt Steffensen, Helle Jessen Jensen.
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Med matematisk-fysisk studentereksamen dimitteredes 55 ele
ver; Jørgen Broe, Jens Heile Jensen, Karl Håls Jensen, Marie
Dora Kjærgård, Birgitte Kold, Ida Kongsbak Kristensen, Tord
Marius Lorentsen, Peter Ohrt, Ella Tranekjær Stagsted, Joan
Krogh Andersen, Keld Bødker, Henrik Boje Groth, Peter Kar
mark Hansen, Annemette Jensen, Jesper Thorup Jensen,
Anne Juhl, Kaj Jørgensen, Per Knudsen, Per Ørvad Kri
stensen, Bente Østergård Nielsen, Karen Dahl Nielsen, AnneDorthe Schmith, Peter John Astrup, Hans Mølgård Christensen,
Tom Christiani, Jonna Larsen, Kirsten Larsen, Kaare Mosdal
Madsen, John Mortensen, Bent Lund Nielsen, Ejnar Dahl Peder
sen, Hans Ole Petersen, Birgit Rasmussen, Claus Åsøe Rasmus
sen, Flemming Østergård, Anders Brusgård, Susanne Dember
Christensen, Karen Fokdal, Susanne Hauberg, Henning Hegelund, Jytte Horndrup Jacobsen, Keld Nymann Jensen, Per Guld
ager Jensen, Hanne Jørgensen, Jens Jørgensen, Hans Jørgen
Krebs, Henrik Bjørn Larsen, Peter Nørgård, Torsten Rasmussen,
Hans Raaschou, Lars Krogsgård Thomsen.
Med matematisk-naturfaglig studentereksamen dimitteredes 35
elever: Karsten Baisgård, Merete Bågøe, Lise Dyrnum, Tove Har
der Gelsing, Willy Hauge Hansen, Susanne Madsen, John Uhrenholt Mogensen, Knud Herby Nielsen, Charlotte Schøler Petersen,
Inger Juncker Sørensen, Vibeke Andersen, Lone Christensen,
Hans Henrik Dietz, Inge Vinther Hansen, Vibeke Hansted, John
Kruuse, Grethe Grønborg Larsen, Hanne Morning, Søren Due
Hansen, Lilli Toft Jensen, Aase Jensen, Tove Karlsen, Jens Nør
gård Knudsen, Poul Erik Lind Larsen, Frits Lieknins, Kim Peder
sen, Bodil Thorsen, Inga Andersen, Niels Sloth Foged, Mogens
Angelo Kjær, Lars Lilholt Kristensen, Eli Nielsen, Else Sørensen,
Ingelise Thomassen, Børge Birk Wogensen.
Med musik-matematisk studentereksamen dimitteredes 5 elever:
Flemming Birkbak, Jakob Ohrt, Helga Largren, Lars Dam Søren
sen, Jørgen Bjarkam.
Med højere forberedelseseksamen dimitteredes 66 eelver: Ruth
Bering, Birgitte Buus, Henrik Priess Christensen, Poul Christian
sen, Anne Henriksen, Maja Hjort, Inge Holst, Betty Jensen, Bodil
Jensen, Lisbeth Klitgård, Aage Langeland Knudsen, Ethel Laur
sen, Karen Marie Bech Nielsen, Ulla Kragh Nielsen, Gert Nøhr,
Ulla Fabricius Rasmussen, Inge Merethe Rosenskjold, Beate
Schmidt, Karin Kildedal Sørensen, Torsten Sørensen, Willy Sø-
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rensen, Henrik Bækgård Thomsen, Ole Andersen, Per Bueholdt
Andreasen, Ole Bagger, Laila Hansen, Frantz Penner Ibenfeldt,
Hans Chr. Jacobsen, Dorte Rye Jensen, Gitte Jensen, Kirsten
Madsen, Ida Lærke Nielsen, Michael Nielsen, Niels Ove Peder
sen, Helga Riis, Anne Rottbøll, Hanne Breum Skands, Anne-Mette
Sørensen, Bodil Juul Thomsen, Peter Thomsen, Finn Vosgerau,
Charlotte Hostrup Ågård, Birgitte Hjersing Berg, Vibeke Binderup, Inger Christensen, Henning Christiansen, Anni Zinck Esbensen, Hans Henrik Jensen, Aase Jensen, Jenny Kamstrup, Gunilla
Sigsgård Knudsen, Per Albin Kristiansen, Conni Ladefoged, Car
sten Larsen, Villy Grønning Larsen, Birgit Lemcke, Gregers Ma
thiasen, Gerda Nielsen, Bente Norup, Inge-Merete Nørgård, Hanne
Pedersen, Inger Støve, Jan Sørensen, Valdemar Sørensen, Anni
Bisgård Wilhelmsen, Tove Bartholin Winther.

13

Eleverne
I nedenstående elevfortegnelse er der kun givet oplysning om
elevernes hjemsted, når dette falder uden for postadressen Aal
borg.
Bogstaverne efter elevens navn, evt. hjemsted, giver forskel
lige oplysninger vedrørende den gren og de specielle fag, eleven
har valgt, idet følgende forkortelser er anvendt:
m = musiksproglig og musikmatematisk gren; kun på den sprog
lige linie i 2. og 3. g. samt for enkelte elever på matema
tisk linie med musikspeciale ifølge forsøgsordning; alle
øvrige elever i 2. og 3.s tilhører den nysproglige gren;
n = matematisk-naturfaglig gren; kun på den matematiske linie
i 2. og 3. g.; alle øvrige elever i 2. og 3. m. tilhører den
matematisk-fysiske gren;
f = formning; alle øvrige elever i 2. og 3. g. har musik;
r = russisk; alle øvrige elever i 1., 2. og 3. g. har fransk;
t = tysk; alle øvrige elever i 1. m. har engelsk.
3. s a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Karin Birch, Tranum, f
Ane Bonderup, Håls
Lilian Tradsborg Eriksen, Mou
Hans Gandrup
Inge Hansen, Terndrup
Bente Koster Jensen, Gug, m
Bodil Lembcke Jensen, Gug
Lene Marie Jespersgaard, Gug, f
Jane Jørgensen
Lone Knudsen, Gug, f
Ulla Aagaard Knudsen, Gistrup, f
Dorthe Winther Larsen, f
Lars Bluhme Larsen
Christian R. Lund, Støvring, m, r
Henrietta Meisner, Fjerritslev, r
Hanne Nielsen
John Winther Nielsen
Karin Dam Nielsen, Gistrup, r
Anna Kirstine Norup, Terndrup
Jytte Pedersen, Nøvling, f
Astrid Merete Riisgaard, m
Birthe Rosenberg, Lindenborg, f
Birgitte Højris Sørensen, r
Inge-Maj A. Sørensen, Øland, r, f
Hanne Tronhus, Gug
Ruth Østergård, Terndrup

3. s b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ole Nørgaard Bak, f
Inge Gyrit Behrend, m
Hanne Dahl Bojesen
Eva Marianne Emnéus, f
Signe Gammelbo, f
Anne-Marie Kastberg Hansen, m
Jette Kyllesbech Hansen, f
Birte Holm, f
Dorthe Hovgaard, Gug
Lise Højholt
Anne Mette Jensen, f
Birgit Mariager Juul Jensen
Birgit Rønn Jensen
Carit Kannegaard Jessen, m
Anne Kaspersen, f
Torben Vandet Kristensen
Birgit Damsgaard Mikkelsen
Kent Smidt Nielsen
Kirsten Skovfoged Nielsen, f
Karin Rahmberg, f
Kirsten Skovrup, Gistrup, m
Tommy Gilbert Tellefsen

3. s c.
1. Berit Askehave
2. Doris Beltoft, Skalborg, m
3. Birte Carlsen

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Dorfe Ingemann Carøe, f
Bodil P. Christensen, Støvring
M. L. Susanne Claussen, m
Jette Vestbjerg Dalgaard, f
Dorthe Faarup, Klarup
Hans Torben Gilkær, f
Jens Peter Hansen
Morten Jacobsen, f
Karin Anette Jensen
Lise Klemmentsen
Kirsten J. T. Knudsen, Oxholm, f
Jens Christian Lenskjold, f
Eva Dahl Mortensen
Peter Mørkbak, f
Annette Pedersen, f
Birgit Pedersen, f
Grethe S. Pedersen, Terndrup, f
Pia Riis

3. m x.
1. Bent Brundtø, Gistrup, r, f
2. Kjeld Dalsgaard Fjellerad, f
3. Bramwell Flyckt, f
4. Hannah Herholdt Fröberg, n, r
5. Anne E. Hjorth, Kongerslev, r, f
6. Ingrid H. Jakobsen, Fjell., n, f,
7. Henrik Veimer Jensen, r, f
8. John Friis Jensen, r, f
9. Knud Jensen
10. Maja Jensen, f
11. Steen Buus Jensen, Gistrup, r
12. Frits Behrendtz Johansen, f
13. Lone Karlsen, Gistrup, r, f
14. Kristian V. Knudsen, Esdr., n, r, f
15. Lars Kristian Kristensen, n
16. Kurt Elliot Larsen, r
17. Torben Bech Larsen, r, f
18. Kjeld Mølbæk, f
19. Hanne Marie Nielsen, n, r, f
20. Kirsten G. Nielsen, Askildr., r, f
21. Ole Frimann Nielsen, Visse, f
22. Hanne M. F. Rasmussen, Svenst. J.
23. Poul K. Rasmussen, Gistrup, n
24. Birthe Schou, f
3. m y.
1. Anders Jørgen Andersen, Gistrup
2. Kenneth Andersen
3. Per D. Andersen, Storvorde
4. Olav Bennike, n, f
5. Kirsten Bødker, n, f
6. Leif G. Christensen, Gug, n, f
7. Hanne Mølgaard Christiansen
8. Søren Otto Dupont, n

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Jørgen Giversen
Steffen Carl Jacobsen
Karsten Vang Jensen
Poul Henning Grundal Jensen
Boye Johnsen, Støvring, m
Jesper Juhl
Lars Kabel, n, f
Connie Møller Larsen
Jane Helverskov Larsen, n
Erik Nyholt
Morten Ohrt, f
Jørn Hilding Petersen
Birthe Riis, n, f
Erling Stegenborg, m
Jan Haims Sørensen, n
Lars Peter I. Sørensen, n, f
Søren Uggerhøj, n, f

3. m z.
1. Jørgen Alveen
2. Pia Bak, n
3. Annie Christensen, Kongerslev
4. Poul Christian Christensen, n
5. Eva Cecilia Felding, n, f
6. Pia Kjærgaard Hansen
7. Bent Juul Jensen, Blenstrup
8. Jens Melgaard Jensen, n
9. Peter Jensen, f
10. Preben Røgild Knudsen
11. Jane K. Kristiansen, Terndrup, n
12. Susanne Køhler, f
13. Annette Larsen, Gug, n, f
14. Bent N. Larsen, Gistrup, f
15. Sven Erik Grønborg Larsen, f
16. Karin Ellen Tweddell Levinsen
17. Henning Gerner Mikkelsen, f
18. Henrik Møller
19. Bente Nielsen, n
20. Per Foldberg Nielsen, n, f
21. Ole Marcus Pedersen, f
22. Poul Ejby Rasmussen, f
23. Poul Routhe, f
24. Sven Studstrup, f
25. Birgit Louise Uhrbrand, f
26. Ivan Aaen
2. s a.
1. Ann Langballe Christensen
2. Britta Bøcker Christensen
3. Estrid Thorbjørn Christensen
4. Inger Christensen, Gug
5. Ingrid Karin Clausen
6. Eva Dahl
7. John Frandsen, m
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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Anna Margr. Melgård Jensen
Annemette Jensen
Lene Bro Jensen
Vagn Jørgensen
Søren Bo Kristoffersen, Sdr. Tr.
Gitte Larsen, r
Else Marie Laursen, Bælum
Mikael Kr. Møller Laursen
Lisbet Dorrit B. Metelmann, m
Peter Strandbæk Nielsen
Jane Krebs Pedersen, Gistrup
Lone S. Pedersen, V. Korup, m
Ulla Thomasen, m, r
Lene Toft
Kirsten Vandsted
Marianne Yde

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Vibeke Sigen Jensen
Uffe Jepsen, Nibe, m
Kirsten Jørgensen, Gistrup
Susanne Brøndum Kristiansen
Kirsten Kvist, Harrild
Jette Paarup Larsen, 0. Hornum
Keld Risgård Mortensen
Eva Kristiane Nielsen, Hæs'um
Kirsten Pedersen
Anne Rundh Steffensen
Birgitte Søndergaard, Blenstrup
Ole S. Sørensen, 0. Hornum, m

2. s b.
1. Annelise Thierry Andersen, Gug
2. Charlotte Bjerno, Skalborg
3. Birgitte Buus
4. Claus Christian Bøegh
5. Birthe Christensen
6. Mette B. Christensen, Skørp., m
7. Claus Jørgen Echwald
8. Lene Malmbak Hansen
9. Lena Jakobsen
10. Dorte Kirch
11. Susanne Kongshøj
12. Anne-Lone Larsen
13. John Larsen, m
14. Vibeke Todbjerg Larsen
15. Marianne Nørkjær Møller
16. Vibeke Zinck Møller, Gistrup, m
17. Susanne Nielsen, Nørresundby
18. Torben Næsby
19. Helle Benedicte Olsson, m
20. Preben Poulsen
21. Dorte Brøndum Sørensen, Gistrup
22. Margrethe Holst Sørensen
23. Hans Heinrich Thorndahl

2. m x.
1. Gert T. Andersen, Gug, n, r
2. Niels Kr. Mark Andersen, n, r
3. Martin Braad, St. Brøndum, r
4. Anni Mandsberg Christensen, n
5. Michael R. Christensen, Gug, r
6. Søren Kølle Christensen
7. Birte Sandahl Christiansen
8. Britta Vestergaard Hansen, n
9. Christian Hansen
10. Ole Finn Hansen
11. Claus Henriksen, Gistrup
12. John Jakobsen, r
13. Torsten Jakobsen, n
14. Michael Kjærgaard, r
15. Yvonne Korup, n
16. Henning Kristensen
17. Klaus Erik Krogh
18. Bent Larsen, n
19. Ida Susanne Lydholm, n, r
20. Else Ankjær Pedersen
21. Leif Richard Pedersen, Sejlflod
23. Einar Meyer Petersen, n
23. Kjeld Møller Poulsen, Askildrup
24. Birgitte Leth Sørensen, n
25. Peter Michael Zacho, Guldbæk
26. John Vammen, m
27. Peter Aaen, r

2. s c.
1. Søren Abel, m
2. Lena Andreassen
3. Anne Birch, Brovst
4. Doris Bødker
5. Grethe Christensen, Vårst
6. Torben L. Christensen, Gistrup
7. Poul Holm
8. Birgitte Højholt
9. Ann Teilmann Jensen
10. Christian Abildgaard Jensen, m
11. Per Steen Jensen

2. m y.
1. John Andersen, n
2. Else Bonding, m
3. Kim Christensen, n
4. Søren Dalbro, Brovst
5. Mads Frederik Dam, m
6. Henning Deleuran, Skovsg., m
7. Palle Linné Hansen, Gug
8. Ulla Hauberg, n
9. Niels Himmelstrup, Gistrup, n
10. Jørn Møller Jensen
11. Peter Heine Jørgensen, n

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Mette L. Kristensen, Guldbæk, m
Kirsten Largren, Lundby, m
Mikael Gottlieb Michelsen
Kenneth Mortensen
Poul E. Nygaard, Gistrup
Jesper Brødslev Olsen, n
Jan Rahbeck Pedersen
Peter Støvlbæk Pedersen
Dorte Kjær Petersen, n
Lars Petersen, m
Anette Sperling, n
Jens Peter Studsfrup, m
Jakob Sundstrup, Gug

2. m z.
1. Christian Bartholdy, Skørping
2. Bjarne Anker Baymler, n
3. Bjarne Carl Birkbak, Svenstrup, n
4. Birgitte Melgård Christensen, m
5. Poul Henrik Hansen
6. Kim Jensen, n
7. Flemming T. Junker, Gug, n
8. Lars Karlsen, Gistrup
9. Kim Kjærsgoard-Nielsen
10. Frede Knudsen, m
11. Inga Raabjerg Larsen, Gistrup, n
12. Lars Ramsing Lund, Støvring
13. Mette Lystrøm, n
14. Bodil Nielsen, Gistrup
15. Peter Østergaard Nielsen, Gug
16. Karsten Lynge Pedersen, Gug, n
17. Poul Maylann Pedersen, Visse
18. Helle Pilgård
19. Lars Rasch
20. Margit Salling, Gug, m
21. Iben Skov, Gug
22. Inger Smidstrup, Vårst, n
23. Søren Kjelder Sørensen, Gistrup
24. Vibeke Munk Sørensen, m
1. s a.
1. Birgit Bloch
2. Eva Christensen, Gudumholm
3. Hanne Bech Christensen
4. Ann-Mette Elten
5. Mette Eriks'en
6. Bonnie Ingrid Fjeldgaard
7. Elisabeth Jensen
8. Hans-Jørgen Jensen, r
9. Jørgen H. Jensen, Gistrup
10. Lene Veimer Jensen
11. Lars Juel T. Knudsen, Øland
12. Kirsten Mikkelsen, r
13. Lene Birte Nielsen

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Susanne Ohrt
Jytte Pedersen
Bente Mønster Simonsen
Birgit Simonsen
Vibeke Gerda Staggemeier
Keld Nyholm Sørensen
Mariann Bjerregaard Sørensen
Helle Thorsøe
Kirsten VeStmar
Jørgen Winge

1. s b.
1. Hanne Dahl Andersen
2. Pia Dahl Bojesen
3. Ole Munch Christensen
4. Ernst Ole Christiansen
5. Birgit H. Frederiksen, Nøvling
6. Peter Genild
7. Anne Grønbæk
8. Kirsten Holland, Støvring
9. Linn Anja Kannegaard Jessen
10. Marianne Jæger, Nøvling
11. Kirsten Ragnhild Jørgensen
12. Pia Højer Knudsen, Gistrup
13. Anne-Mette Kristensen
14. Jens-Peter Kristensen
15. Lene Bech Larsen
16. Lars Lund
17. Bodil Charl. Mikkelsen, Gistrup
18. Birgit Nielsen
19. Ulla Tüchsen Nielsen, Torderup
20. Niels Christian Pedersen
21. Kirsten Skipper-Jørgensen
22. Mette Stamhus
23. Birgitte M. G. Sørensen, Sverige
24. Hanne Sørensen, Skalborg
1. s c.
1. Annette Andersen
2. Hanne Harbo Andersen, Gistrup
3. Kirsten Margr. Nørgaard Bach
4. Bente Bertelsen, St. Brøndum
5. Anne-Marie Christensen, Gerding
6. Birgitte Christiansen
7. Jens J. Damsbo Frederiksen
8. Marianne Hagbarth
9. Anni Dannemarre Hansen
10. Mette Karmark Hansen
11. Susanne Hauerslev
12. Ester Hulgård, Støvring
13. Anni Jakobsen
14. Anne Mette Kjær
15. Anete Larsen
16. Jens Thorkild Rømer Madsen
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Maritta M. Mortensen, Kongersl.
Erling Møller, Gug
Eva Ann F. Nielsen, Skørping
Sonja Poulsen, St. Brøndum
Henrik Steensgård, Storvorde
Michael L. Thomsen, Ellidshøj
Heidi Lisa K. Westergaard, Gug
Steen Ostergaard, Gug

1. m x.
1. Jan Hammershøy Andersen
2. Per Frederiksen, Gug, t
3. Jens Langballe Førby, t
4. Søren Henriksen
5. Peter Hugger, r
6. Karen Ingerslev, t
7. Torben Bystrup Jakobsen
8. Erik 0. Jensen, Nøvling, r
9. Finn Bregnhøj Jensen
10. Jørgen Jensen
11. Jørgen Hove Jensen, t
12. Lisbeth Jensen, r, t
13. Ole Donbæk Jensen
14. Søren Malling Jensen, r
15. Jan Lundegård Kristensen, t
16. Jens Brandt Kruhøffer, t
17. Finn Lennart Lambr. Larsen, t
18. Hanne M. Larsen, Fjellerad, t
19. Birgit Lydholm
20. Ole Nyeng, r
21. Ole Kristian Petersen, Vårst, t
22. Jane Poulsen, t
23. Merete Seefeldt-Nielsen
24. Ebbe Bjarne Steffensen, r
1. m y.
1. Alice Glinvad Berthelsen
2. Karin Glinvad Berthelsen
3. Niels Erik Birkbak, Svenstrup J.
4. Mette Bratlann
5. Jan Christensen, Gunderup
6. Per Klitgaard Christensen
7. Anne Berit Berg Christiansen
8. Ebbe Fosgaard, Gistrup
9. Peter Gjøderum
10. Anne-Mette Jensen
11. Frank Sondergaard Jensen
12. Jens Peter Jensen, Torderup
13. Susanne Anette Jensen
14. Poul Kragelund, Svenstrup
15. Bent Jørn Kristensen
16. Kirsten Stenholm Kristiansen
17. Lena Blicher Larsen
18. Jens Lund
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Jørgen Kjergaard Madsen, Gug
Finn Vagn Nielsen
Frank Nielsen
Hans Stidsholt Nielsen
Leif Nielsen, Gistrup
Niels Klosterskov Nørgaard
Henrik Schou Pedersen
Birthe Sørensen, Gug
Søren Tranekær

1. m z.
1. Jens Søgård Andersen
2. Karsten Koldby Andersen, Gug
3. Per Thordal Andersen, Gug
4. Svend Egon Andersen
5. Lisbeth Bisg. Andreasen, Gug
6. Frank Bøgsted
7. Hanne Sandahl Christiansen
8. Richardt Jørgensen Duus
9. Steen Helge Frost
10. Torkild Linde Hansen
11. Dorte Jakobsen
12. Claus Folke Jensen, Støvring
13. Lars Caspersen Jensen
14. Dorte Johansen
15. Jan Munch Larsen
16. Michael Toftegaard Larsen, Gug
17. Annette Madsen
18. Allan Kvist Nielsen
19. Bjarne Kjær Pedersen
20. Else-Marie Hjelm Pedersen
21. Ivan Pedersen, Ny Skovsgaard
22. Steen Petersen
23. Kirsten Schiellerup
24. Peter Sørensen
25. Ib Vestergaard
26. Torben Yde
27. Tinne Zetterstrøm
2. HF a
1. Kurt Bisgaard Andersen
2. Inge Lise Forman
3. Kirsten Højslet
4. Else Ibsen
5. Anne Marie Jensen, Annerup
6. Birte Jensen
7. Karin Elsebeth Knudsen
8. Karsten Koch
9. Else Kjær Larsen, Hobro
10. Henrik Klitgaard Lass'en
11. Helle Birgit Madsen, Skelund
12. Jørgen Møholt
13. Kirsten Irene Bønsd. Nielsen
14. Ruth Brogaard Olesen

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Lisbeth Pedersen, Sæby
Birthe 0. Rasmussen, Vodskov
Connie Ravn
Ole Kristian Robenhagen
Karna Lisbeth Rørbæk, Arden
Nina Svenning Sørensen, Sjørup
Krista E. Thygesen, Storarden
Søren Nørgaard Uhrenholt, Arden

2. HF b.
1. Marianne Ruby Andersen
2. Christel Christiane Behrendt
3. Torben Birkeholm
4. Ulla Bjørn, Nørager
5. Einar Mark Christensen, 0. Horn.
6. Mariann Ellgaard
7. Flemming Juul Gade
8. Marianne Kjemtrup Hansen
9. Agnethe Jensen, Skørping
10. Leif Kjeldsen
11. Lisbeth H. Knudsen, 0. Hornum
12. Bente Marianne Larsen, Kås
13. Kirsten Madsen
14. Peter Madsen
15. Anne Torp Nielsen, Sdr. Trand.
16. Torben Nielsen, Svejbæk
17. Anne Lone Pedersen, Søsum
18. Inge Nymann Pedersen
19. Niels U. Poulsen, 0. Lindet
20. Else Sørensen
21. Vibeke Teglkamp, Ishøj
22. Lis' Leleur Thomsen, Skørping
23. Flemming Winther, Svendborg
2. HF c.
1. Eva Borg Andersen
2. Kai Nørnberg Andersen
3. Else Marie Hangaard, Thisted
4. Søren Johannes Jensen, Fjellerad
5. Jørgen Curt Jespersen
6. Vita Johnsen, True
7. John Kristensen
8. Frank Andersen Kær
9. Jette Larsen, Gudumholm
10. Anne Sofie Marcussen, Komdrup
11. Søren E. Mortensen, Tylstrup
12. Jens Allan Mose, Skagen
13. Hanne Otte Nielsen
14. Karen Liss' Nielsen, Vårst
15. Kaj Olesen, St. Brøndum
16. Bente Pedersen
17. Hanne K. Pedersen, Klæstruplund
18. Lene B. Pedersen, Kongerslev
19. Karen Rønbøg, Godthåb

20.
21.
22.
23.
24.

Karin Lis Sanden
Dorrit Sidenius
Dorte Sommer
Edith Bech Sørensen, Åbybro
Ole Pallesen Winther

1. HF a.
1. Jørn Christiansen
2. Lis Christiansen
3. Bente Genild, Svenstrup J.
4. Christian Hartvig Goul
5. Karen Melgaard Gregersen
6. Lene Hjelm Hansen, Gudum
7. Kirsten B. Jensen, Dokkedal
8. Aase Johansen
9. Jens Kaptain
10. Else Gaardsvig Kjeldsen, Vårst
11. Eva Kjærgård, Gudumlund
12. Inger Kristensen
13. Benedikte Helle Lorck
14. Ellen Møller, Læsø
15. Per Nielsen
16. Kaj Nissen, Blenstrup
17. Hanne Søgaard Ottesen
18. Erik Pedersen, Skibsted
19. Bjarne Petersen
20. Carsten Petersen, Askildrup
21. Jette Petersen
22. Jette Stensgård, Stenild
23. Finn Sørensen
24. Hanne Birthe Werner
1. HF b.
1. Randi Normark Andersen
2. Erik Baisgaard
3. Preben Baltzersen
4. Anette Christensen
5. Hanne Engelund
6. Søren Fink
7. Ida Gregersen
8. Eva Grønhøj
9. Gitte Håber Hansen, Klarup
10. Lola Majbrit Knudsen
11. Birgith Kjær Kristensen
12. Karen Ingeborg Larsen
13. Lis Riishøj Madsen
14. Mark Pedersen
15. Vibeke Østergaard Pedersen
16. Liselotte K. M. Petersen, Nibe
17. Karen Kath. V. Poulsen, Rørbæk
18. Birthe Pejstrup Rasmussen
19. Birte Sørensen, Annerup
20. Ellen Sørensen, Dall V.
21. Inger Sørensen, Dall V.
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22.
23.
24.
25.

Kirsten Kjær Thiede
Else Marie Valbjørn, Ellidshøj
Lars Østerby Wesselhøft
Estrid Würtz

1. HF c.
1. Aase Margr. Andreasen, Vadum
2. Bent Borum
3. Yvonne Christiansen, Buderupholm
4. Jesper Hurup
5. Marianne Høgenhav, GI. Skørp.
6. Ole Jensen
7. Preben Klitgaard
8. Else Kristensen, Kongerslev

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jens Kr. Kristensen, St. Brøndum
Jytte Larsen
Erik Mogensen
Dorrit L. Nielsen, Støvring
Jan Bøcher Nielsen
Jytte Birk Nielsen, Mou
Hans Ulrik Petersen

16. Inge Rasmussen
17. Karen Geltzer Schou, Skørping
18. Jannie Simonsen, Brønderslev
19. Susanne Solv. Sloth, Ellidshøj

20. Peter Søltoft
21. Kjeld Thomasssen

Ved udsendelsen af sidste årsskrift havde skolen 631 elever.
Pr. 1. maj 1973 er elevtallet 576.
I slutningen af efterårssemestret afgik elev i 2HFa Inger Lise
Krogh ved døden. Kammerater og lærere på skolen vil mindes
Inger Lise med vemod og tænker med deltagelse på hendes
familie, hos hvem hun har efterladt det dybeste savn.
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Lærerne
m. v.
I nedenstående fortegnelse over skolens lærere angives i en
parentes i venstre spalte lærerens initialer, året for ansættelsen
ved skolen samt den klasse, den pågældende er klasselærer for.
I højre spalte, der giver oplysning om de fag og klasser eller grup
per, læreren har undervist i, er benyttet følgende forkortelser:
f: HF-fællesfag, t: HF-ti I valgsfag, 1: kun i 1. semester (til jule
ferien), 2: kun i 2. semester (fra juleferien).
Helge Bechmann (Bm)
studielektor (1958, 3z)

religion, kristendomskundskab: 3a, 3z*, 2z,
2HFai, 2HFbi, 2HFd, IHFaJ, IHFb*
historie: 3a, 3z

Arne Bidstrup (AB)
sognepræst, timelærer (1972)

religion: 3x, 2b, 2y

Inge-Lise Bjørnvig (Bj)
statspr. musikpæd. (1971)

musik, sang: la, 1x, IHFa, iHFb, IHFc

Ole Brøcker (Br)
lektor (l^él)

fysik: 3mfy, 3mny + mumy, 2mnxz 4- mumxz
matematik: 3mny + mumy, 2mnxz + mumxz

Erik Busse ((Bu)
adjunkt (1971, ly)

dansk: 2a, 2y, 2HFb
historie: 2b, 1y, 2HFc

Jonna Bystrup (By)
timelærer (1967)

gymnastik, legemsøvelser: 3by, 3cz, 2cz, Iby,
Icz, IHFb

Hans Jørn E. Christensen (HC) dansk: 3y, 2HFa*, 2HFc
adjunkt (1972)
Gunnar Hanghøj (Hj)
lektor (1958, 3y)

matematik: 3mfy, 2mfz, 1c, ly, lHFa,f

W. T. Hastings (Ha)
B.A., timelærer (1970)

engelsk: 2HFc,f, lHFc,t

Niels Hellerup (Hl)
adjunkt (1968, 2y)

historie: 2a, 2x, 2y, 2HFa
samfundsfag: 1HFc
gymnastik, legemsøvelser: 3ax, 2ax, 2by,
2HF,t, IHFac, IHFb

Thorkild Husum (Hu)
adjunkt (1971, la)

historie: 3y, 2c, la, 1c, Iz, 2HFb, 1HFc
religion, kristendomskundskab: 3b, 3c, 3y,
3zi, 2c, IHFd

21

Merete Høgsbro (MH)
adjunkt (1968, 1c)

engelsk: 2a, 1c, lHF,f
russisk: 2ax, lax

Johan Højbjerg (Hb)
adjunkt (1962)

geografi: 3mny, 2mny, Ib, 2HFa, 2HFc
biologi: 3b, 3mnxz, 2HF,t, IHFb

Jutta Abildgaard Jensen (AJ ) donsk: 3c, 3z, 1c, Iz
lektor (1961, 2a)
fransk: 3a, 2a, 1y
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Kjeld Jensen (KJ)
adjunkt (1967, IHFb)

tysk: 3a, 2c, 1c, IHFb
musik og sang: 3a, 3y, 3z, 2mu, 2ax, 2HF,t

K. Gunnar Jensen (GJ)
lektor (1959, Ix)

fransk: 3c, 2y, Ix, lHF,t
latin: 2a, Ib
oldtidskundskab: 2ac, Ibx (2c, Ix kun i
2. semester)
russisk: 3ax

Inge Jonsen (1J)
lektor [1959, IHFc)

tysk: 3nsc, 2nsa, Ib, 2HF,t, lHFc,f
historie: 2z

Ulla Jydebjerg (Jy)
cand. psyk. (1973)

psykologi: 1HF !,ta

Lene Jørgensen (LJ)
adjunkt (1972)

engelsk: 2b, la, Ib, ly, 1 HFb,t

Poul Erik Jørgensen (J)
adjunkt (1965, 2b)

tysk: 3nsb, 2nsb, la, Ix, lHFa,f
fransk: 2HF,t

Flemming R. Kristensen (RK)
adjunkt (1968, 2HFb)

engelsk: 3b, Iz, 2HFb,t, lHFa,t

Ingeborg Larsen (IL)
adjunkt (1965, 3b)

fransk: 3b, 3x, 2x, 1c, Iz
latin: 2b, la

Ivar Lyhne (Ly)
adjunkt (1970, 2x)

fysik: 3mfx, 2mfx, ly, 2HF,t, 1HF,U
kemi: 2x, ly, Iz

Kamma Mårtens (KM)
lektor (1958, 3c)

biologi: 3c, 3mfx, 2mnxz

Ove Martens (OM)
lektor (1959)

geografi: la, 1c, 3mnxz, 2mfx + mumx, 2mfy
+ mumy, 2mfz + mumz, 2mnxz
biologi: 3a

Aase Michelsen (Mi)
adjunkt (1972)

dansk: Ix, 1HFa, IHFc

Anders Munk-Nielsen (MN)
adjunkt (1966, IHFa)

geografi: 2HFb
biologi: 3mfy + mumy, 3mfz, 3mny, 2mny,
lHFa,f, lHFc,f

Gerda Lund Nielsen (LN)
timelærer (1968)

gymnastik: 3ax, 2ax, 2by, lax, IHFac

Hans Frede Nielsen (HN)
adjunkt (1971)

engelsk: 3nsc

Jørn Kræmmer Nielsen (KN)
adjunkt (1968, 2HFc)

fysik: 2mfz
kemi: 2z, Ix, 2HF,H, lHF,t*
matematik: 3mfz, 2mfz, 2HFb,f, 2HFc,f

Leif John Nielsen (Ni)
adjunkt (1967, 3x)

fysik: 2mfy, 2mny + mumy
matematik: 3mfx, Iz, lHFc,f

Pou! A. Nielsen (PN)
adjunkt (1970, 1z)

fysik: 3mfz, 3mnxz, Iz
matematik: 2b, 2mfx, 2HFa,f

Stig Ohrt (O)
lektor (1961)

kemi: 2y
matematik: 3mnxz, 2a, Ix, 2HF,t, lHFb,f

Jesper Falsig Pedersen (FP)
studielektor (1961)

engelsk: 2c, 2HFa,t

Børge Roesen (dR)
domprovst, timelærer (1961)

religion: 2a, 2x

Peter Rousing (R)
adjunkt (1958, 3a)

engelsk: 3nsa, 2mus, Ix, 2HF,f
gymnastik: 3by, 3cz, 2cz, lax, Iby, Icz

Grete Saxtorff (Sx)
adjunkt (1967)

matematik: 2c, 2mfy, 2mny + mumy, la, Ib,
lHF,t

Henrik Schiøtz (HS)
studielektor (1962)

musik: 3mu, 3nsb, 3nsc, 3x, 2by, 2cz, Ib, 1c, ly

Henrik Seedorff (Se)
lektor (1967)

dansk: 3a
latin: 2c, 1c
oldtidskundskab: 2y, la, 1c, ly, Iz
historie: 3b

H. Skovgård-Petersen (SP)
adjunkt (1963, Ib)

historie: 3c, Ib, Ix, IHFa, IHFb
samfundsfag: 2HFb,t, lHFa,f, lHFb,f

Lilly Staal (St)
adjunkt (1968, 2c)

dansk: 2b, 2z, Ib
fransk: 3y, 2c, la

Finn Thomassen (T)
adjunkt (1965, 2z)

dansk: 3x, la, ly
fransk: 3z, 2b, 2z, Ib
oldtidskundskab: 2b, 2x^, 2z

Elisabeth Thorsen (ET)
adjunkt [1971, 2HFa)

dansk: 2c1, 2x1, 2HFa1, IHFb1
oldtidskundskab: 2c1, 2x1, Ix1
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Stig Wandel (Wa)
faglærer, timelærer (1970)

dansk: 3b

Birgitte Willum Hansen (wh)
konsulent, timelærer (1968)

psykologi: 2HF II,ti, 1HF 11,fi

Carl Willum Hansen (WH)
rektor (1958)

engelsk: 3mus
musik: Iz

Carlo Wognsen (CW)
adjunkt (1964)

formning: 3a, 3b, 3c, 3x, 3y, 3z, 2a, 2b, 2c, 2x,
2y, 2z, 2HF,t, lHFa,f, 1 HFb,f, lHFc,f

Ansættelser,
vikariater

Den 1. august 1972 ansattes cand. phil. Hans Jørn Egeberg Chri
stensen, cand. phil. Lene Jørgensen og cand. phil. Aase Michel
sen som adjunkter og sognepræst Arne Bidstrup som timelærer.
Fra 1. januar 1973 har cand. psyk. Ulla Jydebjerg påtaget sig at
undervise en HF-klasse i psykologi.
Fra og med indeværende skoleår har studielektor J. Falsig
Pedersen og adjunkt H. Skovgaard-Petersen påtaget sig hvervet
som HF-studievejledere. Førstnævnte afløstes ved sin udnævnelse
til rektor 1. april 1973 af adjunkt I. Lyhne.
Under adjunkt Elisabeth Thorsens sygeorlov har stud. mag.
Stig Thornsohn og under adjunkt Lilly Staals orlov har stud. mag.
Dorte Stig Madsen vikarieret. Endvidere har adjunkt Hans Frede
Nielsen, der ansattes andetsteds i fjor, videreført en 3. gymnasie
klasse til afsluttende eksamen. Skolen bringer alle de nævnte sin
bedste tak for interesseret og samvittighedsfuld hjælp.

Kursus i prak
tisk pædagogik

Direktoratet for gymnasieskolerne og HF har i årets løb henvist
nedennævnte kandidater til at gennemgå kursus i undervisnings
færdighed ved skolen:
Cand. mag. Bent Brandtoft, cand. mag. Hanne Christiansen,
cand. mag. Ivan Cuhra, cand. mag. Anne-Marie Frandsen, cand.
scient. Stig Fugisbjerg, cand. mag. Kaj Fischer Holm, musikleder
Knud Michael Jensen, cand. mag. Peter Hvid Jensen, cand. phil.
Aase Michelsen, cand. phil. Per Nielsen, lie. scient et cand.
scient. Søren Rasmussen, cand. mag. Aage Schmidt og cand.
mag. Else Clement Thomsen.
Endvidere har adjunkt Hans Jørn Christensen gennemgået
kursus på Hasseris Gymnasium.
I forbindelse med pædagogiske prøver har skolen haft besøg
af lektorerne E. Bartholdy (engelsk), C. Jørgen Carlsen (fysik),
T. Emmeluth (musik), Ib Høgsbro (dansk), P. Jeppesen (dansk),
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Wagn Louw (historie), E. Merrild (tysk), G. Mondrup (latin), Jør
gen Nielsen (geografi), Sigurd Nielsen (historie), Fr. SchausenPetersen (biologi), B. Setterberg-Jørgensen (fransk), Sv. Søren
sen (fransk) og C. C. Vibjerg (matematik).
Endvidere har følgende besøgt skolen: fagkonsulenten i fransk,
lektor Erik Nielsen, den franske lektor mile Anne Marie Blandin,
den engelske Colonel Harald Young, den tyske rejselektor Stür
zenhofecker og de russiske lektorer Aleksander Sergejevitsj og
Eléna Vassilevna Kopjagina.
I forbindelse med et udvekslingsbesøg af elever og lærere fra
Frydenberg gymnas i Frederiksstad har lektor Ole Vikeby og
adjunkt Bente Corneliussen deltaget i undervisningen.

Gæstelærere

Inspektionshverv og lign, har været fordelt mellem følgende læ
rere: Schiøtz (rektors stedfortræder), Hanghøj (regnskabsfører),
Falsig Pedersen, Skovgård-Petersen og Lyhne (HF-studievejledere), Gunnar Jensen og Poul A. Nielsen (boginspektion), Hel
lerup (indre inspektion), P. E. Jørgensen (bibliotekar), Kamma og
Ove Martens (forsømmelser), Poul A. Nielsen og Lyhne (tilsyn
med fysiksamlinger), Kræmmer Nielsen (tilsyn med kemisam
linger, skemalægger), Højbjerg (tilsyn med samlinger i biologi)
Skolens sekretærer: Herdis Gregersen (siden 1966), Ellen Sø
rensen (siden 1967) og Inge Dam (siden 1972).
Skolens pedel: Erik Larsen (siden 1958). Pedelmedhjælper:
Tage Hein (siden 1959). Jørgen Jensen fungerer som gartner
medhjælper. Bodil Jensen har hjulpet i skolebiblioteket.

Administration,
inspektion m. v.

Med udgangen af sidste skoleår opgav sognepræst Ole BrandtPetersen og pr. 31. december 1972 cand. psyk. Lars Algreen
Møller efter eget ønske deres timer her ved skolen, hvor sidst
nævnte havde virket fra 1970 og pastor Brandt-Petersen helt
fra 1965 bl. a. som en dygtig pioner for sit fag på HF-kursus.
Skolen retter en varm til begge for udmærket arbejde og for
sympatisk deltagelse i skolelivet.
Med udgangen af 1971/72 bortfaldt skolelægeordningen ved
gymnasieskolerne, og vi måtte tage afsked med vor skolelæge,
dr. Knud Erik Sørensen, der havde været knyttet til skolen siden
dens oprettelse. Vi gjorde det med tungt hjerte, idet det er den
almindelige mening her på stedet, at med bortfaldet af den læge
lige konsulentvirksomhed er også noget værdifuldt pædagogisk
og almenmenneskeligt taget fra os. Dr. Sørensen følte sig helt
og fuldt som skolelæge og som gymnasiets læge. Med sin altid

Afsked med
kolleger
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ajourførte sagkundskab, sit sikre kliniske skøn, sin viden om og
optagethed af elevernes problemer bidrog han til en skånsom
og forstående behandling af ømtålelige situationer, ligesom hans
gode råd kom både elever og lærere til gode. Den gældende lov
givning indeholder ganske vist muligheder for en løsere tilknytning
til den kommunale skolelægeordning, men vi savner den nære
daglige kontakt og undrer os over, at en tid med store ung
domsproblemer på mange fronter næsten lader os i stikken,
hvad læge, psykolog og socialrådgiver angår. Skolen bringer
dr. K. E. Sørensen sin bedste tak for mange års forbilledlig ind
sats og samarbejde.
Pr. 1. april 1973 blev studielektor Jesper Falsig Pedersen ud
nævnt til rektor for det nye amtskommunale gymnasium i Brøn
derslev. Rektor Falsig Pederesen har virket her ved skolen i stør
ste parten af de år, den har eksisteret. Han har præget den på
mange måder, både som en dygtig fagmand og underviser i fa
gene engelsk og fransk og som en fremragende administrator
og en hjælpsom kollega i mangfoldige situationer, hvor skolen
har været i vanskeligheder eller har haft brug for særlig assi
stance, hvad enten det har drejet sig om administrativ inspek
tion, HF-studievejledning eller myndig og effektiv ledelse af fest-,
jubilæums- og andre udvalg. Også beslægtede områder udadtil
har nydt godt af hans evner, indsigt og arbejdskraft, f. eks. den
dansk-britiske klub og det nordjyske folkeuniversitet. Vi vil savne
rektor Falsig Pedersen meget i vort daglige samvær, og med
vor hjerteligste tak for årene, der gik, følger vore bedste ønsker
for den nye rektorfamilies fremtid.
Pr. 1. maj 1973 har adjunkt Elisabeth Thorsen fået bevilget
sin afsked fra skolen, og det samme gælder Aase Michelsen fra
skoleårets udgang. Sammen med de bedste ønsker for fremtiden
medgiver skolen dem sin bedste tak for en dygtig og engageret
faglig indsats og for megen kollegial venlighed og hjælpsomhed.
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Råd og nævn

Lærerrådet har i tiden fra skoleårets begyndelse til påske holdt
15 møder, og arbejdet har især været koncentreret om følgende
tre områder foruden de faste opgaver såsom indkøb af under
visningsmidler og større inventargenstande, fag- og timeforde
ling, grenvalg, besættelse af lærerstillinger, budgetdiskussion,
ekskursioner, etc.:
1. Forbedringer af den pædagogiske situation på forskellige om
råder såsom udarbejdelse af forslag til og indsendelse af an
søgninger om forsøgsundervisning (fransk-tysk linie og data
lære) og oprettelse af ny gren (samfundsfag), gennemførelse
af introduktionsuger for 1. klasserne og studieuge for 3. g.
og udarbejdelse af forslag til nye former for sådanne aktivi
teter næste år (studieuge for hele skolen), samt forsøgsord
ning vedrørende årsprøvernes afholdelse.
2. Deltagelse i planlægningen af skolens udbygning (foruden
diskussioner af de løbende byggesager), hvilket har resulteret
i en udtalelse til ministeriet med konkrete forslag vedrørende
denne udbygning, specielt med henblik på en udvidelse og
forbedring af elevernes opholds- og studiearealer.
3. Forslag til revision af HF-bekendtgørelsen, såvel i forbindelse
med de almene punkter i bekendtgørelsen som de specielle
fagområder, idet de fleste faggrupper udarbejdede ændrings
forslag til pensakrav, fagets indhold, etc.
Lærerrådsformand: O., næstformand: Bm, sekretær: Hu.

Lærerrådet

Lærerforsamlingen har i indeværende skoleår afholdt syv møder,
hvor elevernes faglige standpunkter og oprykningsmuligheder i
en højere klasse har været drøftet i henhold til de givne bestem
melser. HF-kursus er ikke omfattet af ordningen.

Lærer
forsamlingen

Samarbejdsudvalget har afholdt syv møder fra sommerferien til
begyndelsen af maj. Man har først og fremmest drøftet arbejdet
i de udvalg, som falder ind under samarbejdsudvalgets kompe
tence, især pædagogisk udvalg og festudvalg. Således har pro
blemerne omkring introduktionskursus og studiedage været dis
kuteret. Endvidere har man behandlet en række ordensmæssige
forhold, stipendienævn, skolenævn, byggesager, mødepligtpro-

Samarbejds
udvalget
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blemer, avishold, lektielæsningsundersøgelse, klasseråd, kommu
nikation m. m.
Medlemmer: hele elevrådet, 0, HS, MN, Ly, WH med T, LJ,
Bu og J som suppleanter.
Skolenævnet

Skolenævnet afholdt møde den 21. marts 1973 med følgende
dagsorden: 1. Eievboycott af undervisningen som led i de stu
derendes demonstration mod de private kursers studieafgift. .2.
Tre klassers internatkursus i dansk på Lysebu ved Oslo. Linder
punkt 1 deltog repræsentanter for elevrådet. Nævnet agter at
udarbejde en udtalelse i sagen. Punkt 2 fik nævnets anbefaling.
Et elevrådsønske om repræsentation i nævnet vil blive behandlet
efter skriftlig henvendelse.
Nævnets forældrerepræsentanter for perioden 1972-74: Erhvervs
vejleder Karl Bojesen, overlæge Ole Juhl, specialarbejder Henry
Junker, skoleinspektør Knud Stamhus. Suppleanter: læge Per
Bartholdy, fru N. L. Hjorth, lærerinde G. Lund, redaktør Ole Vang.
Fra lærerrådet: AJ, FP, WH.

Elevrådet

Efter aftale vedlægges elevrådsformandens årsberetning årsskrif
tet som duplikeret bilag. Et indlæg fra lærerrådsformanden ved
lægges som bilag 2.
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Udvalg og
foreninger

Som ny elev på en skole kan man i begyndelsen have vanske
ligheder ved at falde til i det ny og anderledes miljø, gymnasiet
er. I erkendelse af dette problem har skolen på elevinitiativ op
rettet en tutorordning.
Tutorerne er ældre elever, der dels står til rådighed med prak
tiske oplysninger, dels afholder orienterende møder om skolens
mangesidige aktiviteter. For hver ny 1. klasse står der to tutorer
til rådighed. De kan kontaktes af såvel enkelte elever som af
hele klassen.
Lidt om loyalitet: Hvis du forlanger af en person, at han/hun
skal være objektiv, har du forlangt det umulige. Hvis du mener,
at et menneske i et og alt skal være loyal mod noget, der ikke
stemmer overens med dets egne synspunkter, ideer og tanker,
har du samtidig forlangt objektivitet af pågældende person. Altså
har du forlangt det umulige. Derfor ingen skønne fraser om tuto
rernes formodede loyalitet mod skolen i dette årsskrift. Tutorer
nes krævede loyalitet har altid været problematisk og har ofte
stillet tutorerne i en temmelig vanskelig situation. Derfor foreslår
vi, at tutorernes loyalitet tages op til debat.
Tutorerne har to år i træk sammen med førsteklasserne ud
arbejdet en rapport - se venligst denne! - indeholdende kritik
af og forslag til basiskursus, elevinformation og tutorordning. Ideen med disse rapporter var at høste erfaringer til forbedring
af det følgende års pædagogiske arbejde. Udbyttet har desværre
været temmelig ringe, forstået på den måde, at kritikken i de to
rapporter påfaldende mange steder stemmer overens, men vi
håber på et frugtbart samarbejde i fremtiden.

Tutorerne

1. skoledag, mandag den 7. august, samledes alle tutorerne for
at diskutere det foreslåede program for forløbet af de tre første
timer i 1. klasserne. Forslaget, der var stillet af Olav Bennike,
blev vedtaget og så således ud: 1. Fortælle om tutorordningen.
2. Høre klassens navne. 3. Skemaskrivning. 4. Overfladisk rund
visning (næste dags klasselokaler). 5. Spørgsmål fra eleverne.
Husk at dele klassen i to hold, da det ellers er umuligt at høre,
hvad der bliver sagt. Første dag bør være så ukompliceret som

Tutorarbejdet
i indeværende
skoleår
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muligt, da der er nok til at forvirre de nye elever den dag.

Onsdag den 9. august: 1. Gennemgå elevernes navne igen. 2.
Grundig rundvisning (faglokaler, frokoststue og regler for benyt
telse af denne, opslagstavler, aflevering af skriftlige opgaver,
lærerværelse). 3. Uden- og indendørsophold (rygning etc.). 4.
Spørgsmål fra eleverne.
Fredag den 11. august: 1. Forsømmelser. 2. Lektiebøger. 3. Op
lysning om klasseråd. 4. Valg af kontaktmand. 5. Spørgsmål fra
eleverne.
Dette program blev i store træk fulgt i alle klasserne, men i
adskillige tilfælde blev der stillet spørgsmål, som tutorerne måtte
nøjes med at henvise til kontoret, rektor, studievejledere, elev
rådet o. I. Her tænkes især på spørgsmål angående transport,
tilvalg, SU, elevråd og basiskursus, idet vi i forvejen var blevet
enige med rektor og pædagogisk udvalg om, at information an
gående disse forhold ville blive arrangeret senere, og også fordi
elevrådet i år havde ønsket udelukkende selv at fortælle om
arbejdet.
Tutorerne har i efteråret afholdt og deltaget i tre møder med
rektor, hvor vi bl. a. diskuterede 1. klasse-festen og 1. g.-mødet
den 27. september, hvor tutorerne deltog sammen med elever,
forældre og lærere.
Med pædagogisk udvalg diskuteredes indhentning af første
klassernes oplysninger, kritik og forslag angående det lige af
sluttede basiskursus. På forslag af hr. Ohrt og frk. Ingeborg Lar
sen blev det eleverne, der diskuterede basiskursus med 1. klas
serne. Samtidig opfordrede de klasserådene til at afholde møde
og udforme en kritik plus nye forslag til basiskursus, elevråds
information og tutorernes arbejde (se tutorrapporten efterår 1972).
Herefter blev der afholdt to lange møder med pædagogisk ud
valgs elev-medlemmer, 1. klassernes kontaktmænd og tutorerne.
Resultatet af disse møder er trykt i tutorrapporten, tutorernes ud
talelser sidst.
Tutorerne holdt sammen med 1. klasserne en »Go’daw«-fest i
Nøvling forsamlingshus, der så vidt man kan skønne forløb til
alles tilfredshed uden ulykker af nogen art. Forud for festen havde
tutorerne deltaget i samarbejdsudvalgsmødet den 23. august un
der punktet »fester«. Festen gav uventet 120 kr. i overskud. På
mødet mellem tutorer og 1. klassernes kontaktmænd vedtog man
at give pengene til facilitetsudvalget.
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Sidste år påtalte tutorerne den mangelfulde orientering om 1.
klasse-elever, der meldte sig ud i utide. Disse udmeldelser er
sket igen i år, uden at tutorerne for de pågældende klasser er
blevet underrettet, hvilket er utilfredsstillende. Vi foreslår, at tu
torordningen fortsætter uændret. Dog vil vi gerne have en time
mere med 1. g. og 1. HF, før der skal træffes afgørelse om tilvalg.
Ligeledes foreslår vi fremgangsmåden ved valg af tutorer ændret
således: Tutorerne opstilles af 1. klassernes klasseråd, og de nye
tutorer vælges blandt disse kandidater af de gamle tutorer og
lærerrådet i fællesskab. Praksis foreslås således: 1. g. klasserne
opstiller en kandidat hver og 1. HF-klasserne to, idet det til
stræbes, at tutorerne dækker over det bredest mulige spektrum
af tilvalgsfag. Valgene sker efter enstemmig afgørelse af lærer
råd og tutorer.
Else Bonding. Inge-Maj Ahigren Sørensen. Olav Bennike.

Forslag til
forbedring af
tutorordningen

Udvalget har tilrettelagt en række fællesarrangementer for samt
lige elever: Den brasilianske sociologistuderende de Falco talte
om aktuelle latinamerikanske problemer, forfatteren Broby-Johansen fortalte om en rejse til Kina, sangeren og skuespilleren Eddie
Skoller underholdt med sang og spil på skolens fødselsdag, den
amerikanske guitarist Stephan Grossman spillede amerikansk
folkemusik, Peter og Pia fra radioen samt sangere fra Det Kgl.
Teater causerede om og sang uddrag af Mussorgskis »Boris Gudonov« i forbindelse med forestillingerne i Aalborghallen, psyko
logen Agnete Diderichsen talte om børnebøger og samfund, for
fatterne Jens Smærup Sørensen og Dan Turéll læste egne digte
og talte om moderne poesi.
Udvalgets medlemmer: Kurt B. Andersen 2HF, Mette B. Chri
stensen 2bmus, Kirsten Skovfoged 3b, Anne Marie Kastberg 3b,
Estrid Thorbjørn Christensen 2a, Søren Uhrenholt 2HF samt læ
rerne HC, Hu, MH, J og T.
T

Foredrags
udvalget

Følgende arrangementer har været behandlet:
1. Basiskursus 1972 for 1g og 1HF. Formålet er at give elever
med meget forskellige forudsætninger et fælles grundlag i
hovedfagene. Basiskursus startede 14 dage efter skoleårets
begyndelse og varede i 14 dage. Udvalget har forelagt en
stærkt ændret plan for et tilsvarende introduktionskursus i 1973.
2. Skemafri studiedage for 3g. I 2HFs specialeuge valgte alle 3gelever et emne at uddybe på tværs af klasse- og fagdeling.
Udvalget har dels udarbejdet en rapport om forløbet, dels fore
lagt forslag til en studieuge, der med et fælles emne skulle
inddrage alle øvrige klasser bortset fra 2HF.

Pædagogisk
udvalg
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3. Årsprøverne 1973 afvikles under samme forsøgsform som i
1972: eleverne vælger selv, hvilke mundtlige fag ud over eksa
mensfagene de vil aflægge oprykningsprøve i.
Udvalgets medlemmer: Per Steen Jensen 2c, Bodil Priess Chri
stensen 3c, Torsten Jacobsen 2x, Karen Ingerslevlx, Claus Bøegh
2b, Søren Fink 1HFb, Søren Uhrenholt 2HFb, Anne-Lone Peder
sen 2HFb, Poul Holm 2c, Einar M. Pedersen 2x samt lærerne
HC, MH, 0, KJ, IJ, RK, SP.
RK
Fest
udvalget

Udvalget har tilrettelagt årets to store fester: jule- og fødselsdags
ballet den 15. december og karnevallet den 16. marts. Ved begge
fester var der spisning i frokoststuen og dans i garderoben (dis
kotek).
Udvalgets medlemmer: Jann B. Nielsen 1HFc (elevformand),
Lars J. Thiis Knudsen 1a, Susanne Ohrt 1a, Jytte Pedersen 1a,
Hanne Bech 1a, Heidi Westergård 1c, Claus Bøegh 2b, Claus
Echwald 2b, Torben Næsby 2b, Preben Poulsen 2b, Iben Skov
2z, Mette Lystrøm 2z, Inger Smidstrup 2z, Søren Fink 1HFb, Bram
well Flyckt 3x, Hanne Mølgård 3y, Jane Larsen 3y, Jytte Birk
Nielsen 1HFc samt lærerne HC, KJ, Mi, 0, T (lærerformand) og
pedel Erik Larsen.

Teknisk udvalg

Udvalget har i årets løb været beskæftiget med pasning af fro
kostradioen og skolens forstærker og lysanlæg samt med ved
ligeholdelse af AV-midlerne.
Lærerrepræsentanter: E. Busse (formand), M. Høgsbro, J. Høj
bjerg, I. Larsen, J. Falsig Pedersen og F. Thomassen.
Elevrepræsentanter: Søren Kjelder Sørensen (formand), 2z,
Bjarne Kjær Pedersen, 1z, Jørgen Giversen, 3y, Steffen Jacob
sen, 3y.

Idrætsforeningen
(ASI)

Mange aktiviteter har præget foreningen i den forløbne sæson,
og det kan med tilfredshed konstateres, at gode resultater er
opnået. Ved siden af den interne turnering har foreningen del
taget i Nordjysk Basketballkreds’ turnering med et herresenior
hold og i amtsturneringen med et herreseniorhold og et herreynglingehold. Det blev til pæne placeringer. - I håndbold
deltog foreningen i D.A.I.-turneringen med et herreynglingehold,
som klarede sig udmærket. - i fodbold afviklede man den interne
turnering og deltog i et D.A.I.-stævne i Slagelse med to herre
seniorhold og et dameseniorhold. Resultaterne var ovenud gode,
idet herrerne opnåede en anden-, damerne en tredjeplads. ASI
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har endvidere deltaget i flere indendørs firmastævner og klaret
sig udmærket og har endnu en D.A.I. invitation til et stævne
liggende. - Badmintonafdelingen fortsætter, hvor den slap sidste
år, og har haft stor succes med afvikling af skolemesterskabet. Volieyballafdelingen er foreningens mindste. Den deltager endnu
ikke i turneringer, men der vises større og større interesse for
træningen. - En fyldestgørende resultatliste vil blive udsendt
senere.
På generalforsamlingen i oktober blev følgende bestyrelse valgt:
Preben Poulsen 2b (formand).
Hans Thorndahl 2b (kasserer).
Birgit Simonsen 1a (sekretær).
Torben Næsby 2b.
Karsten Pedersen 2z.
De to sidstnævnte er udtrådt i årets løb. I stedet er valgt Bjarne
Baymler 2z, Kim Kjærsgård-Nielsen 2z og Helle Thorsøe 1a.
Preben Poulsen.
DGS - Danske Gymnasieelevers Sammenslutning - har i år gen DGS - Gymnasie
nemgået store forandringer. Tidligere har man med en vis ret elevernes
kunnet kritisere organisationen for i for høj grad at beskæftige fagforening
sig med ikke-uddannelsesmæssige problemer og for at være
udpræget København-styret.
På landsmødet i februar 1973 tog man denne kritik til sig, og
der blev truffet foranstaltninger til at bekæmpe disse fejl. Der
blev vedtaget et nyt arbejds- og principprogram, der, samtidig
med at det beskriver DGS’ langsigtede mål (12-årig enhedsskole,
lige ret til uddannelse osv.), også beskæftiger sig med dags
aktuelle problemer, f. eks. uddannelsesstøtten, boligproblemer,
kørselsgodtgørelse etc. At man nu også beskæftiger sig med
dagskravene bevirker, at DGS har fået gode muligheder for at
virke som det, den er: gymnasieelevernes fagorganisation. Men
DGS fungerer endvidere på andre måder som alle gymnasie
elevers fagforening (indbefattet de ikke-organiseredes). Over for
direktoratet og i alle de ministerielle udvalg er DGS den eneste
organisation, der overhovedet har forhandlingsret på gymnasie
elevernes vegne.
Problemet med at DGS styres fra København søger man nu
rettet på følgende måder. Uden for det årlige landsmøde er der
oprettet repræsentantskabsmøder, hvor alle medlemsskoler re
præsenteres flere gange årligt, og som fører kontrol med besty
relsens arbejde. Desuden vil regionssamarbejdet mellem gym
nasierne blive styrket, og endelig vil der blive afholdt flere kurser
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på landsplan og flere fællestimearrangementer på de enkelte
skoler.
Som man kan se, er DGS nu endelig ved at kunne udvikle
sig til en slagkraftig organisation (udmøntet bl. a. ved at den
sammen med de andre studieorganisationer i marts-april ledte
aktionerne for studiestøtten og mod nedskæringer på uddannel
sesbudgettet). Denne udvikling vil fortsætte, men hvis vi skal have
nogen mulighed for at indvirke på den førte politik, må vi melde
os ind nu. At det har været forkert, vi har stået udenfor, kan man
se ved at sammenligne med den aktivitet, der har været blandt
HF’erne på skolen; de har jo været medlem af deres organisation,
Landssammenslutningen af Kursusstuderende.
Poul Holm, 2.C.
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Fra skoleåret

Årsafslutningen 1972 fandt sted fredag den 16. juni kl. 10 for
studenter og 2. HF-klasserne. Dimissionstalen handlede om og
advarede mod tidens tendens til at bruge slagord og til at an
vende dem i kampberedt slagorden. Trods den megen talen om
fællesskab ender den enkelte alligevel ofte i en valgsituation,
der er hans egen helt personlige.
Mandag den 7. august modtog skolen 586 elever fordelt på 24
klasser. Heraf var ca. 225 elever nye. Årets festligheder er omtalt
under afsnittet »Festudvalget« og »Musik og dramatik«.
I efteråret afholdtes møde specielt for 1. klassernes elever og
forældre. Efter jul arrangeredes dels det offentlige orienterings
møde om optagelse i gymnasiet og på HF-kursus, dels grenvalgs
mødet for 1.g. eleverne med forældre. Endvidere gennemførtes
to aftener, hvor forældre og elever kunne konsultere lærerne.

Møder og andre
sammenkomster

Ved en koncert i Gunderup kirke den 4. december 1972 sang
det frivillige kor uddrag af Heinrich Schutz’s Juleoratorium, Pale
strinas motet Sicut cervus, nogle Bach-koraler samt et par Christ
mas carols. Solister var Inge Gyrit Behrend, 3 mus., og Henrik
Schiøtz. Dirigent: Kjeld Jensen.
Koncerten gentoges på skolen den 11. december, denne gang
under medvirken af Aalborg Amatørsymfonikere, der spillede til
Juleoratoriet.
Dele af programmet gentoges ved juleafslutningen i Budolfi
kirke.
Forårskoncerten afholdtes i år som fællesarrangement for de
fire Aalborg-gymnasier samt gymnasierne i Hjørring og Frede
rikshavn. De seks skoler havde i vinterens løb indstuderet Ga
briel Fauré’s Requiem. Ved et par fællesprøver inden påske under
ledelse af kapelmester Jens Schrøder samledes trådene, og fæl
leskoncerten afholdtes under Jens Schrøders ledelse på Hasse
ris Gymnasium den 26. april. Der deltog 210 sangere, et 45 mand
stærkt byorkester samt solisterne Bodil Gümoes og Torben Stig
Nielsen.
Koncerten gentoges den 27. april på Hjørring gymnasium. Ud
over koncertvirksomheden har det frivillige kor, 2 og 3 mus
samt enkelte andre klasser og elever leveret musikindslag ved
morgensamlingerne på fredage.
KJ

Musik
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Dramatik

Elever fra 2g opførte den 3. og 4. februar Holbergs »Ulysses von
Ithacia« i moderniseret udgave og i Erik Busses og Finn Thomas
sens iscenesættelse. Skuespiller ved Aalborg Teater Henry Jes
sen bistod ved sminkningen.
Den 1. januar ophørte den populære ordning med de blå rabat
kuponer til Aalborg Teater. I stedet er der ved flere lejligheder
arrangeret samlede besøg til forestillingerne på fordelagtige vil
kår.
T

Biblioteket

Biblioteket har i det forløbne skoleår ved en særbevilling fået
tildelt en sektion reoler, hvilket har lettet på de tidligere så
trange pladsforhold på hylderne. Til gengæld er antallet af ar
bejdsborde blevet indskrænket, så lokalet ikke i samme grad
som tidligere er egnet til undervisning.
Takket være en særdeles værdifuld bistand fra Bodil Jensen,
tidligere HF-elev på skolen, kan biblioteket nu byde på tre fuld
stændige registreringer af bogbestanden: et hylderegister, et for
fatterregister og et titelregister. Registreringen er foretaget i over
ensstemmelse med de principper, der anvendes på folkebiblio
tekerne, således at biblioteket også har kunnet anvendes til øvel
ser over, hvordan man finder studiemateriale.
J.

Idrætten (drenge)

I september deltog skolen i gymnasieskolernes landsturnering i
atletik. Vore to deltagende grupper placerede sig som henholds
vis nr. 2 og 3 i regionsstævnet.
I december deltog skolens to basketballhold i gymnasieskoler
nes landsturnering. Yngste hold blev regionsvinder og spillede
videre i semifinalerne i januar, men måtte her tilsidst se sig slået
af Viby.
I marts var skolen arrangør af et håndboldstævne for 10 gym
nasieskoler. Aalborghus vandt stævnet.
Hl og R

Idrætten (piger)

Lørdag den 28. oktober 1972 havde vi besøg af et hold piger fra
Nørre Gymnasium, København, under ledelse af fru Else Kruse.
Desuden havde vi inviteret et hold piger fra Hasseris Gymnasium.
Der blev spillet en trekamp i volleyball. Nørre Gymnasium vandt
over Hasseris. Vore piger vandt over begge skoler.
Torsdag den 1. februar 1973 besøgte vi Hasseris Gymnasium
med to hold piger for at spille en træningskamp i volleyball. Vi
deltog med et hold fra 1HF og et blandet hold fra 1. og 2.g. Det
blev en meget jævnbyrdig dyst. Der blev spillet 4 kampe, hvoraf
vi tabte 2 og vandt 2.
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Følgende elever har i efteråret 1972 erhvervet idrætsmærket:
Guld med emalje: Susanne Ohrt, 1a, Kirsten Schiellerup, 1z.
Sølv med emalje: Anne Birch, 2c, Cecillia Felding, 3z, Pia
Kjærgaard, 3z.
Guld: Birgit Simonsen, 1a, Birgit Lydholm, 1x, Lene Malmbak
Hansen, 2b, Karen Melgaard Gregersen, 1HFa.
Sølv: Marianne Jæger, 1b, Dorte Jacobsen, 1z, Birgitte Højris
Sørensen, 3a.
Desuden har følgende fået diplom:
100 meter løb: Anne Birch, 2c.
Diskoskast: Hanne Mølgaard Christiansen, 3y.
By og LN
Skolen har i årets løb modtaget nordiske, amerikanske og rus
siske boggaver. Desuden har Alliance Francaise (hovedafdelin
gen i København og lokalafdelingen ved lektor Aage Schousgaard) præmieret dygtige elever i fransk. Ligeledes er modtaget
det årlige boglegat på 200 kr. fra Aalborg Østre Rotary Klub. Skolen retter en hjertelig tak til giverne.

Gaver

Om årets dansk-norske udvekslingseksperiment - et arrangement,
der var kommet i stand bl. a. ved megen hjælpsomhed fra Aal
borg kommunes side - fortæller en artikel i Frederiksstad Blad,
der citeres nedenfor. De danske ledere var AJ og T.

Ekskursioner

Gymnasiaster en uke i Aalborg.

20 elever fra Frydenberg gymnas tilbragte vinterferien sin i Ålborg, hvor de
fulgte undervisningen ved Alborg Statsgymnas. Det var en gjenvisitt etter at
danske gymnasiaster besøkte Frydenberg tidligere i skoleåret. Ann Kristin
Synnestvedt, Astrid Hansen og Ragnhild Johansen forteller her om opplevelsen.
Det første som fanget vår oppmerksomhet når vi kom inn i et klasserom,
var plaseringen av pultene. De var satt i en firkant langs med veggene og
hadde kateteret på den vanlige plassen foran tavla. Dette systemet var fak
tisk av stor betydning for hele undervisningen. Alle kunne se hverandre, og
det virket som om forholdet mellom elevene, og elever/lærer, var mer intimt
og kameratslig. Læreren kunne jo også bevege sig friere blant elevene uten
nødvendigvis å spille hovedperson. Nettopp når det gjelder dette, var det stor
forskjell på danske og norske lærere. Hos oss har vi nemlig svært ofte »fore
dragslærere«, som hele tiden mater elevene med pensumstoff, i stedet for å
lære dem til å tenke selvstendig. — På gymnaset vi bes'økte i Ålborg var det
klassen som var midtpunkt, ikke læreren. — Et bevis på dette var at elever og
lærere til enhver tid kunne kritisere hverandre uten ot det ble misstemning av
den grunn.
Selve pensumet og undervisningsopplegget var også annerledes enn del nor
ske. - I de flestte sprog la man f. eks. stor vekt på å lese en, eller flere hele
romaner i stedet for bare å lese artikler, noveller og utdrag fra romaner. —
Om dette er et bedre system enn det norske, kan diskuteres sterkt. Selv om
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elevene hadde flere sider å lese til hver time, og arbeidet mye på egenhånd,
måtte det nødvendigvis ta litt tid å komme gjennom boka. — Tar man så også
i betraktning at sproglinjer, og andre linjer for såvidt, ikke på langt nær
hadde så mange sprogtimer i uka som vi har, gikk det kanskje utover et mer
allsidig innblikk i utenlandsk litteratur. - Da er det selvfølgelig også nødven
dig å sammenligne med det mer moderne pensum på de norske gymnas.
De hadde ikke slike typiske »sovefag« som ofte forekommer hos oss. — Det
var vesentlig interesse for fagene som fikk dem til å lese, hvilket vel også gjør
sitt til at de står på et høyere nivå enn oss.
Det var samarbeid i klassen når det gjaldt gjennomgåelse og lekseopphøring av stoffet. De diskuterte, hadde gruppearbeid, — og var fremfor alt ef
fektive uten å være stresset ov den grunn.
Alborg Statsgymnas var kanskje ikke helt representativt for det vanlige,
danske gymnas. Det var mer likt vårt reformgymnas med valgfrie fag og lig
nende.
MORGENSAMLING
Noe helt nytt for oss var morgensamlingene. Hver morgen kl. 9,50 (et frikvar
ter) kom de fleste av elevene + lærerne sommen i skolens aula. Først var det
allsang, og så kom rektor fram med det han hadde på hjertet. - Videre ble
det lagt frem rapport fra elevrådet, hvor elevrådsformannen informerte om
arbeidet deres, dagsorden og lignende. — Dagene var inndelt forskjellig når
det gjaldt disse møtene. Hver mandog skulle en av elevene lese opp et dikt,
- og fredag skulle det presenteres et musikkinnslag. - De andre dagene hadde
ikke noe fast program. Da kunne en eller annen holde et fordrag, en appell,
eller andre ting i likheten av dette. I alle fall var det en hyggelig ordning.
— Vi fikk ikke inntrykk av at elevene ved det danske gymnaset var interessert
i å engasjere seg i soker som angikk skolen deres, og bestemme selv hvordan
enkelte ting skulle forholde seg. (Kanskje de ikke hadde noe å klage over!).
Da vi diskuterte dette i en klosse, mente de at de hadde noe å si så lenge
det var opp til en hver å stille i et av elevutvalgene, eller som valgrepresentanter til selve elevrådet. — Det er innlysende at det bare vil bli en liten
gruppe interesserte som vil gjøre dette, og derfor mente at vårt almannamøte
bedre kunne engasjere den vesentlige massen av elevene.

Om et andet pædagogisk eksperiment i årets løb fortæller stud,
mag. Stig Thornsohn, der er danskvikar i og var turleder for
nedennævnte klasser:
På grund af den faste lærers sygdom var klasserne 2c, 2x og
IHFb kommet stofmæssigt langt bagud, og for at kompensere
herfor og for samtidig at foretage et mindre pædagogisk eksperi
ment gennem alternative undervisningsformer arrangeredes et
8-dages seminar for klasserne på Lysebu ved Oslo. Lærere og
vejledere var foruden undertegnede 8 danskstuderende fra År
hus. Det faste tema for ugens arbejde var: »Fremmedgørelse i
tekster, på teater og i film«, et emne, der gennem fællesskabet
og et kreativt miljø viste sig at være alt andet end fremmedgørende. Bortset fra det faglige udbytte er det vigtigt at frem
hæve den modenhed, velvilje og arbejdsiver, som deltagerne
lagde for dagen.
Th.
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Foreninger
for forældre
og gamle elever
Bestyrelse: tandlæge Claus Schmidt (formand), adjunkt Leif John
Nielsen (kasserer, adresse: Ørnehøjvej 11, 9260 Gistrup. Giro
konto nr. 4 53 57), kommunebogholder Arne Andersen, fru Helle
Becker, lektor Inge Jonsen (sekretær). Rektor er født medlem.
Revisorer: redaktør E. Wang Christensen og salgschef M. Bas
balle.
Et af foreningens formål er at hjælpe skolen på områder, hvor
offentlig støtte helt eller delvis mangler.
Fra denne del af foreningens virksomhed kan det nævnes, at
det velkomstskrift, skolen uddelte til eleverne ved skoleårets
begyndelse, var finansieret af Vennerne. Endvidere, at der er
stillet et beløb på 7000 kr. til rådighed til indkøb af møbler og
bøger/tidsskrifter til elev-opholdslokalerne. Endelig er der stillet
beløb til rådighed for elevforeninger, og, traditionen tro, uddelt
appelsiner på skolens fødselsdag.
Generalforsamlingen fandt sted den 2. maj 1973. Efter aflæg
gelse af beretning og forelæggelse af regnskabet fandt det lov
befalede valg til bestyrelsen sted. Tandlæge Claus Schmidt og
adjunkt Leif John Nielsen genvalgtes. Salgschef M. Basballe
genvalgtes som revisor.
Ni

Aalborghus
Statsgymnasiums
Venner
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REGNSKAB for året 1972

Kontingent:

Indtægt
Udgift
Årligt ........................................... 7.705,85
Livsvarigt ...................................... 1.000,00 8.705,85
Renter .............................................................
969,11
Tilbagebetaling af lån .................................... 1.000,00
Gaver ...............................................................
300,00
Ydelser:
Til Aalborghus-Veteranerne .......
100.00
Til Idrætsforeningen ....................
250,00
Til Facilitetsudvalget................... 7.000,00
Rådighedsbeløb for rektor ......... 1.000,00
Lån til HF-kursist ....................... 1.000,00
Velkomstskrift .............................. 4.623,25
Appelsiner til skolens fødselsdag
420,00
14.393,25
Administrationsudgifter ....................................
592,85
Driftsunderskud pr. 31/12 1972 ....................... 4.011,14

14.986,10 14.986,10
STATUS pr. 1. januar 1973
Aktiver Passiver
Kassebeholdning .............................................
88,60
Provinsbankens konto 70682-5 ...................... 4.820,08
Provinsbankens konto 80168-7 ...................... 8.361,36
Provinsbankens checkkonto 10351-6 .............
83,93
Postgirokonto 45357 ...................................... 1.970,90
Formue pr. 1. januar 1972 ............. 19.336,01
Driftsunderskud 1972 ...................... 4.011,14
Formue pr. 1. januar 1973 ...........................
15.324,87

15.324,87 15.324,87
Gistrup, den 14. januar 1973.

Leif John Nielsen.

Ovenstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse
med de foreliggende kvitteringer og bilag. Bankkonti og girokonto
er afstemt.
Aalborg, den 28. februar 1973.
M. Basballe.
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E. Wang Christensen.

Gennem foreningen Aalborghus-Veteranerne har elever udgået
fra skolen mulighed for at bevare forbindelsen både med skole
og med kammerater. Det sidste er foreningens vigtigste opgave,
der søges løst på to måder: dels gennem udsendelse af en så
vidt muligt ajourført medlemsfortegnelse, dels gennem en festlig
sammenkomst en gang om året. Den til enhver tid siddende be
styrelse vil kunne kontaktes gennem skolen.

AalborghusVeteranerne
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Ordensregler
og praktiske
meddelelser
1) Mød i god tid, så at trafik og parkering kan foregå forsvarligt.
2) Skolens arbejde kræver ro. Derfor må støjende adfærd undgås,
og samtale og anden underholdning uden for frikvartererne
henvises til garderobe, frokoststue og friarealer.
3) Beskadigelser af inventar og undervisningsmateriel, bortset fra
almindeligt slid, medfører erstatningsansvar.
Bøger skal forsynes med solidt omslag, transporteres forsvar
ligt og mærkes med lånerens navn og klasse.
4) Rygning er forbudt i festsalen af sikkerhedsmæssige grunde, i
klasserne af hygiejniske grunde. Ved prøver gives særlige
regler. Det er en selvfølge, at askebægre altid bør benyttes
og affald lægges i papirkurve.
5) Eleverne må ikke opholde sig i faglokaler, før læreren kommer.
6) Umiddelbart efter fravær afleverer elever under 18 år gul er
klæring underskrevet af hjemmet og elever over 18 år blå er
klæring på tro og love. Fravær udover sygdom skal i forvejen
godkendes af rektor.
7) I alle forhold: VIS HENSYN.
8) Specielt om biblioteket og læsesalen:
Undgå højrøstet samtale og anden støjende adfærd.
Rygning er ikke tilladt.
Det er ikke tilladt at anvende andre bøger end dem, der ud
trykkeligt er sat frem til elevernes brug. Ønsker man at an
vende andre bøger, må man henvende sig til faglæreren eller
bibliotekaren.
Hjemlån af bøger kan ske fra den bogbestand, der er fremsat
på mellemgangen. Normalt kan bøger ikke hjemlånes fra biblio
teket. Ønskes bøger hjemlånt til opgaveskrivning, må man hen
vende sig til faglæreren.
Udlånstid for elevudlån: kl. 13,10 til 13,25.
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Arsafslutningen
Meddelelse om de mundtlige afgangs- og årsprøver udsendes
særskilt. Forældre og andre pårørende samt alle, der interesserer
sig for skolen, indbydes til at overvære prøverne.
Dimissionen (studentereksamen og højere forberedelseseksa
men) afholdes i skolens festsal fredag den 22. juni kl. 10. Dimit
tendernes pårørende er velkomne. Adgangskort udleveres efter
nærmere meddelelse.

Aalborg, maj 1973.

C. Willum Hansen.

Det nye skoleår begynder mandag den 13. august kl. 10.
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Bilag I til Aalborghus Statsgymnasiums årsskrift 1972/73.
Formandsberetning 1972 og 1973.

Efter årsmødet i oktober, hvor alle elever samles, og hvor elevrådet
og de forskellige elevudvalg aflægger beretning, hvor lovændringsfor
slag bliver behandlet, og hvor der vælges elevråd, næstformand og
formand til elevrådet, trådte elevrådet sammen til konstituerende
møde. Elevrådet så derefter således ud:
Søren Fink IHFb, formand, John Frandsen 2a, næstformand, Susanne
Ohrt la, sekretær, Merete Seefeldt Ix, kasserer, Flemming Gade 2HFb,
Michael Romanius Christensen 2x, Poul Holm 2c, Niels Kr. M. Andersen
2x, Søren Dalbro 2y, Kirsten Largren 2y, Jann B. Nielsen lHFc, Tor
ben Næsby 2b, Susanne Sloth lHFc, Marianne Høgenhav lHFc og Ester
Hulgård 1c.

I årets løb er to elever udtrådt af elevrådet Kirsten Largren og
Torben Næsby. To nye er kommet ind Søren Kjelder 2z og Jørgen Høj
bjerg la.
Elevrådsarbejdet har efter min mening været præget af to ting, dels
af at årsmødet ligger i oktober og derfor er elevrådet kommet for
sent igang med at arbejde, og dels af at vi i elevrådet har haft ar
be j ds vanskeligheder , indtil vi i februar fik vedtaget et arbejdspro
gram. Derfor kan vi i elevrådet ikke prale af de store arbejdsresul
tater; men jeg vil lige her nævne de ting, vi har arbejdet med i
elevrådet.
Landssammenslutningen Af Kursusstuderendes (LAK’s) aktion for afskaf
felsen af studieafgiften på de private studenter- og real-kurser.

Her på skolen sørgede elevrådet for, at der blev lavet en resolution
mod studieafgiften, som både elever og lærere skrev under på, og som
derefter blev sendt til Undervisningsministeriet, Landssammenslut
ningen Af Kursusstuderende (LAK) og sammen med et læserbrev til Aal
borg Stiftstidende. Den 5. december udeblev 5000 HF-, studenter-,
real-, TF- og UTF-kursister over hele landet fra undervisningen i
protest imod at man stadigvæk betalte studieafgift på de private
kurser for at få den samme uddannelse som er gratis på statskurserne.
Her på Aalborghus boykottede 100 HF-elever undervisningen, og halv
delen af dem mødte op på skolen, hvor studieafgiftsaktionen, vores
forhold til LAK og hvor LAK’s HF-politik blev diskuteret.

Fredag den 16. februar var der demonstration mod studieafgiften. Klokt
ken 10 startede demonstrationen fra Nørresundby gymnasium, Hasseris
gymnasium og Aalborghus, og klokken 11 samledes demonstrationstogene
inde på Gammel Torv, hvor der blev holdt taler. Både gymnasie- og
HF-elever fra Aalborghus deltog i demonstrationen. (Det skal lige si
ges, at grunden til at demonstrationen blev startet kl. 10 var, at
klokken 12 gik LAK til forhandling med undervisningsministeren, og
efter at Heinesen havde hørt, hvor mange der havde været ude at de
monstrere, gik han ind på, at studieafgiften på de private kurser skal
afskaffes fra og med august 1973.)
Byggeudvalget .

I december sidstgår blev elevrådet repræsenteret med to repræsentanter
i skolens byggeudvalg, desuden består udvalget af pedellen, rektor og
repræsentanter fra lærerrådet. Elevrådets repræsentanter blev Michael
Romanius Christensen og John Frandsen.

Byggeudvalget har indsendt ansøgning om at få en tilbygning til skolen
og i øjeblikket forhandler de med undervisningsministeriet om at få
bevilget penge til tilbygningen.
Arbejdsprogrammet.
Arbejdsprogrammet blev vedtaget på et elevrådsmøde den 21.02.73 og
lyder således:
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(Den her skrevne rækkefølge er ikke et udtryk for en prioritering).

1)
2a)
2b)
2c)

Vietnamindsamling.
Åbning af klasselokalerne om morgenen.
Bedre klassemapper.
Afskaffelse af plastikbægrene (på grund af forurening) hanerne ven
des i stedet. (Skolen har indtil marts i år haft plastikbægre sat
frem på gangene ved håndvaskene.)
2d) Bedre opholdsfaciliteter.
2e) Ordbøger og formelsamlinger i opholdslokalerne.
2f) Ændrede åbningstider for biblioteket og mulighed for udlån af bø
ger .
3) DGS-, LAK- og DUS-udvalg.
(DGS = Danske Gymnasiasters Sammenslutning, LAK = Landssammenslut
ningen Af Kursusstuderende og DUS = De Uddannelsessøgendes Samar
bejdsudvalg i Aalborg.)
4) Arrangement af foredrag, koncerter og fester i samarbejde med fore
dragsudvalget og festudvalget.
5) Paritet i SAU (samarbejdsudvalget).
6)
Diskussion af aktuelle og langsigtede uddannelsespolitiske og loka
le problemer.
7)
Lovdiskussioner.
8)
Intensiveret samarbejde med udvalgene.
Vietnamindsamlingen .

Efter at arbejdsprogrammet var vedtaget, nedsatte elevrådet et Vietnamudvalg, der fik til opgave at arrangere en indsamling til giro 27. Man
opstillede indsamlingsbøsser på skolen, og indsamlingen er nu afslut
tet .

Aktionen for at fastholde undervisningsministeren på hans løfte om en
merbevilling på 236 mill, kr. til Statens Uddannelsesstøtte .

Forhistorie.
I efteråret 1972 samledes Rådet for Statens Uddannelsesstøtte for at
gøre det forløbne års arbejde op. Rådet for Statens Uddannelsesstøtte
består af repræsentanter fra undervisningsministeriet, fra gymnasielæ
rernes og folkeskolelærernes fagorganisationer og fra de forskellige
fagorganisationer, som de studerende har (DGS,’ LAK m.fl.).
Rådet for Statens Uddannelsesstøtte fandt så ud af, at uddannelsesstøt
ten bliver uddelt forkert på den måde, den bliver uddelt idag, og man
blev enige om, at for at give en effektiv uddannelsesstøtte, der lever
op til "loven om uddannelsesstøtten"s krav, måtte staten (undervisnings
ministeriet) give en merbevilling på 200 mill. kr. til Statens Uddan
nelsesstøtte .

Dette blev forelagt undervisningsminister Knud Heinesen, og han lovede
her sidst på efteråret, at man fra regeringens side var indstillet på
at give en merbevilling på 236 mill. kr.
I februar i år kom så Heinesens forslag til finansloven, og det lød
på 36 mill. kr. i bevilling til Statens Uddannelsesstøtte. 36 mill. kr.,
heraf de 30 mill. kr. i pristalsregulering, 3 mill. kr. i merbevilling
til de rentefrie lån og 3 mill. kr. i merbevilling til den direkte ud
dannelsesstøtte. Altså en merbevilling på i alt 6 mill. kr., og Heine
sen havde lovet en merbevilling på 200 mill. kr. Så blev de uddannelses
søgende sure, og så er forhistorien egentlig forbi.

De uddannelsessøgendes fagorganisationer (LAK, DGS, Pædagogs tuderendes
Landsråd (PL), Lærlingenes Landsorganisation (LLO), Lærerstuderendes
Landsråd (LL) m.fl.) holdt så møde i deres samarbejdsudvalg, De Uddan
nelsessøgendes Samarbejdsudvalg, DUS (ikke den samme organisation som
DUS - Aalborg). DUS består af alle de uddannelsessøgendes fagorgani
sationer, og der er ingen enkelt skoler, der deltager.
I DUS blev man enige om at starte en underskriftsindsamling over hele
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landet, for at vise at der også blandt befolkningen og de enkelte ud
dannelsessøgende var et ønske om at holde Heinesen fast på sit løfte
om en merbevilling på 200 mill. kr., at det ikke kun var bestyrelserne
i uddannelsesorganisationer, der ønskede dette.
For yderligere at vise at de uddannelsessøgende’var utilfredse, beslut
tede man over hele landet at udeblive fra undervisningen fredag den
3 0. mart s.

Onsdag den 28. marts blev det, på et møde hvor elevrepræsentanter fra
alle Nordjyllands gymnasier deltog, meddelt at man i København, på
Sjælland, Fyn og i andre dele af Jylland agtede at boykotte undervis
ningen i protest imod den måde, at regeringen vil spare på undervis
ningen på, og imod at Heinesen havde brudt sine løfter. På mødet be
sluttede alle deltagerne at tage hjem på deres skoler og foreslå ele
verne der at boykotte undervisningen.
Torsdag den 29. marts i 2. time holdt vi på Aalborghus elevrådsmøde
om sagen, og elevrådet vedtog at eleverne selv, på et møde skulle
træffe beslutningen om, at de ville udeblive fra undervisningen eller
ej •

For at kunne få tid til at afholde et møde, hvor der også var tid til
diskussionen, vedtog vi at bruge 3. time torsdag til at afholde mødet
i.
Klokken halvti gik vi til rektor og underrettede ham om, at vi ville
holde møde i 3. time, hertil sagde rektor, at det kunne han ikke på
nogen måde tillade, selv om lærerne kort tid i forvejen uden at under
rette eleverne havde taget 30 minutter af en time til at diskutere,
om de skulle gå i strejke på grund af de korte undervisningstimer.
Rektor opfordrede os til at kontakte lærerrådsformanden, hvilket vi
gjorde, og han meddelte os, at lærerrådet ikke kunne nå at tage stil
ling til sagen, hvilket vi heller ikke havde regnet med. Vores mening
var, at rektor burde have vist så megen samarbejdsvilje, at han havde
respekteret vores møderet, ligesom han kort tid i forvejen havde re
spekteret lærernes ret til at holde møde i undervisningstiden.
Til morgensamlingen gik jeg på talerstolen og gav en kort redegørelse,
hvorfor vi skulle strejke, og derefter spurgte jeg eleverne i festsa
len, om de syntes at vi skulle bruge næste time (3. time) til at disku'
tere, om vi skulle strejke eller ej. Et overvældende flertal af elever
ne stemte for, at vi blev i festsalen i 3. time, derefter gik rektor
på talerstolen og truede med, at det kunne få konsekvenser, at man ude
blev fra 3. time.

Da morgensamlingen var afsluttet, gik de fleste elever til undervis
ning, men der blev dog en 7o elever tilbage i salen. Der blev der så
givet en kort orientering om sagens baggrund af en forhenværende elev
på skolen. Derefter diskuterede vi frem og tilbage, og tilsidst blev
vi enige om, at vi ville udeblive fra undervisningen fredag, og vi
vedtog en resolution, der gjorde rede for dette.
I 13~frikvarteret samme dag afholdt vi igen et fællesmøde for alle
skolens elever, og her vedtog vi en resolution, der var næsten den
samme som de 70 elever vedtog i 3. time. Heri stod, at et elevflertal
havde besluttet at strejke om fredagen, og der var også kort gjort
rede for, hvorfor vi ville strejke.

Om fredagen var vi nogle stykker, der mødte op som strejkevagter, og
vi talte de biler, cykler og knallerter, der var på parkeringsplad
serne og cykelkælderen. Med lærernes biler var der 37 biler og ca.
125 cykler og knallerter. Derefter gik vi en rundtur på skolen og vo
res skøn var, at der var 200 elever ud af 600, der ikke udeblev fra
undervisningen, et pænt resultat i betragtning af, at det var første
gang i 2 år at skolens elever havde besluttet at udeblive fra under-
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hvis vi udeblev fra undervisningen på grund af strejken.
Den resolution skolens elever vedtog torsdag den 29. marts skulle have
været sendt til undervisningsministeriet og til pressen, det blev den
ikke.

Vi i elevrådet beklager1 dette, og vi undskylder det overfor de elever,
der var med til at vedtage resolutionen. Men desværre må vi sige, at
elevrådet ikke i det her tilfælde har vist sig sin opgave voksen.

Mødepligtsagen.
Efter demonstrationen fredag den 16. februar mente rektor, at vi på
skolen burde have en debat om, hvilke følger, det skulle have for de
elever, der havde deltaget i en demonstration i undervisningstiden, og
hvilke følger, det skulle have for de elever, der havde opfordret de
andre elever til at demonstrere i undervisningstiden, og om det i det
hele taget skulle have nogen følger.
Rektor oplæste et brev til elevråd og lærerråd på en morgensamling, og
han bad de to råd om skriftligt at tage stilling til sagen.

Elevrådet svarede, at det ikke skulle have nogen konsekvenser for de
elever, der opfordrer til demonstration, og for de elever der deltager
skal det ikke have andre konsekvenser end dem, undervisningsdirektoratet beslutter. Jeg vil lige her sige, at undervisningsdirektoratet ikke
mener, at det skal medføre konsekvenser at have deltaget i demonstra
tionen fredag den 16. februar mod studieafgiften.
Rektor ønskede også sagen behandlet i skolenævnet, der består af rektor,
2 lærerrepræsentanter og 5 forældrerepræsentanter; elevrådet er ikke re
præsenteret i skolenævnet. Skolenævnet har endnu ikke færdigbehandlet
sagen. Og rektor har derfor heller ikke truffet sin afgørelse. Jeg vil
senere vende tilbage til spørgsmålet om elevrepræsentation i skolenæv
net .
Stipendienævnet .

Stipendienævnet har ikke været sammenkaldt, mens det nuværende elevråd
har fungeret.
Skolenævn.

Elevrådet arbejder for tiden på at blive repræsenteret i skolenævnet,
da vi mener, at det er vigtigt, at også eleverne er repræsenteret sam
tidig med lærerne og rektor overfor forældrerepræsentanterne.
På folkeskolerne og på de kommunale gymnasier er elevrådet repræsente 
ret i skolenævnene, men da Aalborghus er et statsgymnasium, og da der
ikke står noget i de bekendtgørelser, der gælder for statsgymnasierne,
om at elevrådet skal være repræsenteret i skolenævnet, har vi endnu
ikke kunnet få tilladelse til at overvære skolenævnets møder.
Da mødepligtssagen var til behandling i skolenævnet, fik vi lov af rek
tor1 til at to elevrådsrepræsentanter overværede punktets behandling.
Det opfattede vi i elevrådet, som at vores repiæsonLan ter skulle over
være hele punktets behandling, fra redegørelsen for sagen indtil skole
nævnet havde truffet ihvertfald en foreløbig afgørelse. Det viste sig
ikke at holde stik, vi kunne få lov til at overvære og deltage i den
første del af diskussionen af sagen.

Men da skolenævnet skulle til at træffe sin afgørelse og skulle til at
tage den sidste del af diskussionen, fik vi besked på at gå, og vi fik
ikke engang lov af rektor (der er skolenævnets formand) til at tale ud
på mødet. Vi synes, at det hverken kan kaldes særligt demokratisk el
ler særligt samarbejdsvilligt at afbryde en mand, midt imens at han er
midt i en sætning, når man inviterer folk til et møde, ma man i det
mindste også være rede til at lade dem tale ud.
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Samarbej dsudvalget.
I samarbejdsudvalget arbejder vi for tiden med 4 større sager:
1.
2.
3.
4.

Bogindkøbsudvalg.
Introduktionsuge.
Studieuge.
Klasserådsmøder.

1.

I elevrådet mener vi, at skolens elever bør være med i beslutnin
gerne om, hvilke bøger der skal købes ind til skolen, da der både i
gymnasie- og HF-bekendtgørelserne står, at eleverne skal være med
til at vælge deres egne lærebøger. Og da der i bekendtgørelsen for
statsgymnasier står, at elevrådet i videst muligt omfang bør høres
angående anskaffelse af undervisningsmidler og større inventargen
stande, for at vi virkelig skal være med til at bestemme, hvilke
lærebøger, vi skal have, mener vi, at vi også må være med til at be
stemme, hvilke lærebøger, der skal indkøbes til skolen.

Elevrådet arbejder i øjeblikket med at formulere et skriftligt for
slag til lærerrådet, om at elevrådet får stemmeberettigede medlem
mer i skolens bogindkøbsudvalg.
2. og 3.
Introduktionsuge og studieuge. Forslagene kommer fra pædagogisk ud
valg - et udvalg, der består af både elever og lærere.
Elevrådet har endnu ikke nået at tage stilling til de to forslag.
Elevrådet bliver repræsenteret på de lærerrådsmøder, der skal be
handle disse to punkter.

4. Klasserådsmøder. I elevrådets love står der, at klasserne på sko
len har ret til at holde klasserådsmøder, det vil sige møder, hvor
klassen samles og diskuterer klassens problemer både indadtil og
i klassens forhold til lærere, rektor og elevrådet.

For tiden holder klasserne kun klasserådsmøder i de timer, hvor de
kan få lov af læreren. Elevrådet ønsker at få lavet en regel, der
siger, at eleverne har ret til at tage omkring en undervisnings
time om ugen og bruge den til at holde klasserådsmøde i. Elevrådet
arbejder for tiden på et skriftligt forslag til lærerrådet.
Skolebladet har indtil videre været noget, elevrådet beskæftiger sig
med, og vi regner også med at fortsætte med dette.
Sidste år i august udgav det gamle elevråds redaktionsudvalg et skole
blad. Og da det elevråd, som jeg blev formand for, overtog det efter
det gamle elevråd, var noget af det første, vi gjorde, at nedsætte
et redaktionsudvalg, men der kom sgu ikke noget skoleblad af den grund.
Vi har haft problemet oppe på flere elevrådsmøder, og vi må blankt ind
rømme, at det ikke er lykkedes os at få udgivet så meget som fire si
der i al den tid, vi har siddet som elevråd. Og her i den sidste tid,
med aktionen for Statens Uddannelsesstøtte og problemerne omkring sko
lenævnet, har vi simpelt ikke haft tid til at lave et skoleblad, men
vi regner med at kunne udgive et månedligt skoleblad fra næste skole
års begyndelse, så vi skrives ved i skolebladet, - håber jeg.

Nu har jeg forsøgt kort at opridse, hvad elevrådet laver, og her til
sidst kan vi i elevrådet ikke lade være med at sige et par ord om sam
arbejde. Og vi kan heller ikke lade være med at krydre dem med et an
greb på rektors form for samarbejde.
Rektor har altid talt om det gode samarbejde, vi har her på skolen,
jeg vil gerne sige, hvad vi i elevrådet mener med et godt samarbejde.

Der skal to parter til et samarbejde, de må være villige til at lytte
til hinanden og villige til at indgå kompromisser.

Samarbejde er ikke, når parterne hidser sig op, bliver gale og kom
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til; men vi kan også alle fremstille vores synspunkter sagligt og si
ge: "Det mener jeg" i stedet for at forsøge at opretholde en eller
anden demokratisk facade, når man i virkeligheden synes, at her er
grænsen.

Rektor, du har også hidset dig selv op både til en morgensamling
og til et samarbejdsudvalgsmøde, du har ofte selv taget ting person
ligt, som ikke var ment personligt, vi vil gerne bede dig om at ac
ceptere vores ret til at hidse os op, vores ret til at blive vrede og
vores ret til at komme med trusler.
Og hvadenten du er enig med os eller ej, så vil vi gerne bede dig om
at høre på os, forsøge at forstå, at tingene kan ses fra andre sider
end din. Kort sagt, vi inviterer dig til et samarbejde, ikke alene på
dine betingelser, dem har du jo altid gerne villet samarbejde på, men
også på vores betingelser.

Kan du ikke det, må vi tage Jørgen Jespersens gamle ord til eftertanke. Kan det virkelig passe, at vi skal til at kæmpe imod dig. Vi håber
det ikke.
Skulle en eller anden, der læser det her, kunne tænke sig at gå ind i
elevrådet, så vil vi gerne opfordre dig til at komme til elevrådsmø
derne, når du begynder på skolen, eller du kan henvende dig til un
dertegnede eller et andet elevrådsmedlem med spørgsmål om elevrådet,
hvis du er interesseret i at få mere at vide om vores arbejde.

Søren Fink.

Bilag II til Aalborghus Statsgymnasiums årsskrift 1972/73.

Lad mig indledningsvis fremhæve, at vi ikke har for vane i Aalborghus
Statsgymnasiums årsskrift at kommentere hinandens indlæg og årsberet
ninger; det har heldigvis ikke tidligere været nødvendigt, og jeg hå
ber bestemt også, at dette bliver første og sidste gang. Når jeg imid
lertid i år mener, at det er såvel min ret som min pligt som lærerråds
formand at kommentere elevrådsformandens årsberetning, hænger det sam
men med, at hans mildest talt overraskende angreb på rektor jo klart
involverer lærerrådet og indeholder så mange fordrejelser og hele og
halve usandheder om de faktiske forhold, at jeg ikke kan lade dem stå
uimodsagt i skolens årsskrift.
Lad mig først korrigere og kommentere de væsentligste af disse punkter
i elevrådsformandens beretning, og i den forbindelse vil jeg gerne
først fremkomme med den faktiske oplysning, at de to eksempler på rek
tors manglende samarbejdsvilje, begivenhederne torsdag den 29. marts
og mødet i skolenævnet, ikke er et tilfældigt udpluk af et større la
ger af lignende eksempler. Elevrådsformanden har mundtligt måttet er
kende, at han ikke kunne komme i tanker om andre, end dette tredie, at
rektor ikke har indkaldt til møde i stipendienævnet indtil for et par
uger siden, hvortil det må bemærkes, at der ikke har været noget at
holde møde om, da fordelingen af støtten fra staten nu sker fra Køben
havn og ikke mere ligger i hænderne på skolernes stipendienævn . Det er
altså to vigtige tilfælde af manglende samarbejdsvilje, der er nævnt
ovenfor, og det er derfor nødvendigt for mig at kommentere dem nogen
lunde detaljeret.

Med hensyn til begivenhederne den 29. marts er hovedpunktet i elevråds
formandens anklage mod rektor, at han ikke var villig til at respektere
elevernes møderet, ligesom han kort tid i forvejen øjensynlig havde re
spekteret lærernes møderet. Hertil har jeg følgende kommentarer:

1. Det står ikke mig eller andre klart, hvilken møderet (i undervis
ningstiden), som elevrådsformanden refererer!til.
2. Rektor har ikke ret til at suspendere undervisningen uden lærerrå
dets godkendelse, hvilket elevrådsformanden øjensynlig også erken
der. Jeg kan i denne forbindelse gøre opmærksom på, at eleverne i
andre tilfælde har tilladelse til afholdelse af møder i undervisningstiden, til deres to-dages årsmøde og andre specielle tilfælde,
og at elevrådsformanden i dette tilfælde opsøgte mig 5 minutter før
2. time sluttede om -dette andragende.
3. Den trussel, som rektor i flg. elevrådsformanden fremkom med. fra
talerstolen, bestod i at gøre- eleverne opmærksomme på.,, at der var
normal undervisning ..i 3. time, og at mødet altså, ikke var godkendt
af ham og lærerrådet.
4. Det forlængede frikvartermøde på lærerværelset kort tid forinden,
som elevrådsformanden refererer til, forkortede ikke, som alle sko
lens elever ved, den efterfølgende time med 30 minutter, men med
20 minutter, således at elevrådsformanden uden videre har lagt 50%
på i sin beretning.
5. Denne forkortelse af undervisningstiden i den efterfølgende time er
naturligvis mit ansvar som lærerråds formand, men det afgørende i
denne forbindelse er, at den aldeles ikke var godkendt af rektor;
tværtimod var det rektor, der efter et stykke tids forløb gjorde
mig opmærksom på, at tiden var løbet fra mig. Der er altså ikke tale
om, at rektor har "respekteret" vores møderet, som elevrådsforman
den hævder.
6. Den "opmærksomme læser" af elevrådsformandens beretning vil have
bemærket, at han oplyser, at elevrådet holdt møde i hele 2. time
"uden at underrette" lærerne eller rektor, og det må vel i denne
forbindelse bemærkes, at siden elevrådet for et par år siden ind
førte den praksis at holde elevrådsmøder i frikvartererne, er
mangt et kvarter el. mere af efterfølgende time gået med disse
møder, uden at det har affødt nogen kommentarer fra rektor eller
lærerråd.
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En enkelt lille korrektion til sidst i forbindelse med dette punkt i
elevrådsformandens beretning. Ifølge skolens forsømmelsesstatistik
var det 235 elever, der udeblev fra undervisningen inkl. normalt syge,
og ikke 200 elever, der ikke udeblev. (Endvidere var ca. 70 elever
på ekskursion til Norge.)
Med hensyn til elevrådsformandens 2. klagepunkt, elevdeltagelsen i
sidste skolenævnsmøde, kan jeg gøre min kommentar ret kort. Jeg deltog
ikke selv i dette møde og kan derfor ikke kommentere mødets forløb,
men den afgørende anklage mod rektor i denne sag blev intenst og lang
varigt diskuteret ved det efterfølgende samarbejdsudvalgsmøde, hvor
jeg deltog. Denne anklage går, som elevrådsformanden ganske rigtigt
skriver 5. sin beretning, ud på, at rektor ikke tillod de to elevråds
repræsentanter at overvære nævnets videre behandling af sagen, efter
de havde fremført og diskuteret deres synspunkter med nævnets medlem
mer. Hertil skal jeg kun bemærke, at vi, øjensynlig forgæves, i sam
arbejdsudvalget gjorde opmærksom på, at selv om der hersker forskel
lige regler1 vedrørende fremmedes deltagelse i møder rundt om i samfun
det, så er det normal praksis i folkevalgte råd og nævn, at ikke-medlemmer af disse råd eller nævn, der inviteres til at fremsætte deres
synspunkter, ikke overværer den endelige behandling af sagerne. Det
afgørende i denne sag er imidlertid, at elevrådsformanden forsøger at
føre denne begivenhed frem som bevis for rektors manglende samarbejds
vilje, mens de faktiske forhold er, at han ikke har ret til at ændre
noget i den gældende praksis for skolenævn ved statsskolerne, endsige
enevældigt sætte sig ud over disse bestemmelser, selv om han er næv
nets formand.

Jeg bemærkede i min indledning, at dette angreb på rektor fra elev
rådsformanden mildest talt er overraskende, når man har lidt kendskab
til de samarbejdsforhold, som i mange år har været praksis på Aalborg
hus Statsgymnasium, forhold, der naturligvis først og fremmest skyldes
rektor, og jeg mener derfor, at det er rimeligt at omtale disse lidt
nærmere. Som omtalt i skolens års skrift består vores samarbejdsudvalg
af elevrådet, seks lærere samt rektor. Denne sammensætning kan vel
forundre de læsere, der ved, at ifølge de bestemmelser, der gælder for
statens gymnasieskoler, skal samarbejdsudvalget bestå af fire lærere,
fire elever samt rektor som formand. Forklaringen herpå er den, at vi
på Aalborghus Statsgymnasium oprettede samarbejdsudvalg mange år før
de omtalte bestemmelser fremkom. Vi vedtog den gang sammen med elever
ne, at sammensætningen skulle være den, der er nævnt ovenfor, og vi
vedtog endvidere, at møderne skulle være åbne foi1 alle, og at alle,
også ikke-medlemmer, skulle have taleret. Dette fungerede særdeles
vel", således har jeg selv været dirigent ved et samarbejdsudvalgsmøde,
hvor mere end hundrede elever mødte frem for at overvære og diskutere
et vigtigt punkt. Der udviklede sig efterhånden, ganske af sig selv,
don praksis, at vi aldrig tog vores tilflugt til en afstemning for
at afgøre et punkt, ja, det blev efterhånden således, at vi ville
have følt det som en falliterklæring, hvis vi havde været tvunget til
at træffe en afgørelse ved afstemning, og denne praksis er endnu gæl
dende ved vores møder. Det er naturligt i denne forbinda!so at
om, hvorfor samarbejdet i udvalget udviklede sig så godt. Min private
mening herom er den, at den uundgåelige styrkeposition, som lærerne
og rektor har igennem deres juridisk bestemte rettigheder, blev af
balanceret ved at eleverne havde talmæssigt majoritet i udvalget.
Jeg tror, at denne balance gav den nødvendige følelse af ligestilling,
der må være til stede, hvis man skal kunne lytte til hinanden ogind
gå de uundgåelige kompromisser, der forekommer i ethvert samarbejde.
Det betød endvidere, at såfremt vi lærere eller rektor gjorde opmærk
som på, at et elevønske kolliderede med en lo/bestemmelse eller en
forordning, har elevrådet, indtil nu, vist os den tillid at akcepte-.
re, at her ’‘var en grænse", som vores embedspligt satte, uanset om vi
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Det kan derfor ikke forundre nogen, at vi blev let bekymrede, da de
omtalte bestemmelser vedr. samarbejdsudvalg ved statsskolerne blev
udsendt for små fire år siden, idet den sammensætning af samarbejds
udvalget, som blev foreskrevet, ville være et alvorligt tilbageskridt
for os. Vi vedtog imidlertid at klare situationen på følgende måde.
Bestemmelserne fastslår ikke, at møderne skal være lukkede, og vi
fortolkede dem derfor således, at de var åbne, og at vi kunne fortsæt
te vores hidtidige praksis med hensyn til deltagere i møderne, og
fastlægge vores egen sammensætning af udvalget i den forretningsorden
for samarbejdsudvalget, som vi på det tidspunkt udarbejdede. Vi valgte
imidlertid af hensyn til bestemmelserne et ''officielt" samarbejdsud
valg af fire lærere og fire elevrådsrepræsentanter, der sammen med
rektor skulle være de egentlige stemmeberettigede, såfremt en afstem
ning skulle vise sig nødvendig, og jeg behøver vel næppe at fremhæve,
at vi siden da i endnu højere grad end før har været opsat på at undgå
afstemninger, således at dette "officielle" samarbejdsudvalg endnu al
drig har været i funktion. Jeg vil lige nævne for en fuldstændigheds
skyld, at vi kort tid efter fik vores fortolkning af bestemmelserne
og vores fortsættelse af hidtidig praksis bekræftet og godkendt af
direktør Højby fra direktoratet.
Naturligvis manifesterer samarbejdet mellem eleverne, lærerne og rek
tor sig på andre måder end i samarbejdsudvalget, men jeg vil nøjes med
at omtale denne', vel den vigtigste, side af samarbejdet, og det vil
næppe undre nogen, at vi på den baggrund blev overraskede over elev
rådsformandens udtalelser om manglende samarbejdsvilje fra rektors
side, i særdelshed over de.sidste afsnit i hans årsberetning, som jeg
gerne vil kommentere her til sidst.
Bemærkninger fra elevrådsformanden om, at de to parter i et samarbejde
må være villige til at lytte til hinanden og indgå kompromisser, høre
på hinanden, forsøge at se tingene fra andre sider, etc., vil jeg dog
ikke kommentere, men trygt overlade til læserens vurdering i lys af
ovenstående omtale af den hidtidige samarbejdspraksis på skolen. Der
imod er der nok grund til at beskæftige sig med elevrådsformandens
kryptiske bemærkning om, at rektor har hidset sig op over angreb på
ham personligt, der ikke var ment personligt, og jeg kan i den forbin
delse forsikre om, at ingen, der overværede det omtalte samarbejdsud
valgsmøde, misforstod angrebets personlige karakter. Jeg tror, at vi
her er fremme ved kernen i elevrådsformandens angreb på rektor. Han
anklager rektor for manglende samarbejdsvilje, fordi han, som omtalt
ikke vil give en tilladelse til et elevmøde i undervisningstiden,
som han ikke har ret til at give, han anklager rektor for at han ikke
tillader elevrepræsentanter at forblive ved et skolenævnsmøde, selv om
rektor ikke har ret til at give den tilladelse, han antyder klart ved
sit ordvalg under årsberetningens omtale af elevrådets ønske om re
præsentation i skolenævnet, at det er rektors ti 11
p,c til dette,
der mangler, selv om rektor ikke har den fjerneste ret el 1/r mHiifhod
for at give en sådan tilladelse, og endelig ligger der vel bag punkt b
i elevrådets arbejdsprogram, paritet i samarbejdsudvalget, et ønske
om paritet i det "officielle" samarbejdsudvalg, da paritet i vores
eget samarbejdsudvalg ville betyde 8 elevers udtræden af udvalget,
igen et elevønske, som hvor forståeligt det end er, ikke er inden for
rektors eller lærerrådets kompetence, men vi må vel forberede.os pa
at blive anklaget for manglende samarbejdsvilje, når vi til sin tid
må afslå det. Alt i alt tegner det sig vel efterhånden.klart, at den
akeept af de grænser, som rektors og lærernes embedspligter sætter
for opfyldelsen af elevønsker, og som vi i henhold til^omtalen af
samarbejdsudvalget hidtil har kunnet påregne fra elevrådets side, kan
vi øjensynlig ikke mere regne med, i alt fald ikke fra elevrådsfor
mandens side.

- 4 Måske får vi det bedste perspektiv frem, såfremt vi i elevrådsfor
mandens slutinvitation til samarbejde, "ikke alene på dine betingel
ser, men også på vores", erstatter ordet "dine" med "det system, du
repræsenterer". Det afgørende punkt i hele denne problematik er imid
lertid, om elevrådsformandens og mine fælles kammerater, eleverne på
Aalborghus Statsgymnasium, står bag denne nye opfattelse af samarbej
det på skolen eller ej. Svaret herpå kender hverken han eller jeg med
sikkerhed, men jeg kan vel tillade mig at have mine private anelser.

Stig Ohrt
Lærerråds formand.

