
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/




BRØNDERSLEV GYMNASIUM 
ÅRSSKRIFT 

1977

3



BRØNDERSLEV GYMNASIUM
Islands Alle 20 - 9700 Brønderslev

Telefoner:
Kontor: (08) 82 2 722
Lærerværelse: (08) 822921
Elevvestibule: (08) 822707

Rektor: J. Falsig Pedersen. - Træffes som regel 
kl. 12.15-13.00.

Administrativ inspektor: Arne Rasmussen.
HF-studievejledere: Flemming Sloth og Frede Salling Peder

sen. - Træffetid: kl. 12.15-13.00.
Indre inspektor: Hanne Molbech.
Boginspektor:
Bibliotekar:

Hans Schausen.
Ingelise Hagemann.

Tilsyn med AV: Dan Glendorf og Erik Bærentzen.
Tilsyn med sproglab.: Jens Chr. Jessen.
Tilsyn med fysiksamling: G. Grüner-Nielsen, Torben Elin og 

Søren Holm.
Tilsyn med biologisamling: Preben Brautsch.
Tilsyn med geografisamling: Dan Glendorf.
Skemalægger: Preben Späth.
Sekretærer: Tove Thodberg og Birthe Jacobsen.
Pedel: Svend Erik Nielsen.
Pedel med hjælper: Ole Madsen. Fra 1/5 Chr. Thomsen.

Årsskriftredaktion: Jørgen Lauritsen, Flemming Laursen og 
J. Falsig Pedersen. Redaktionen afslut
tet 15/4 1977.

Omslag: Gengivelse af dørudsmykning 
af Arne L. Hansen.

Foto: Knud Albeck.

Lay-out og tryk: Brønderslev Bogtrykkeri.

4



INDHOLDSFORTEGNELSE

Forord .................................................................................. 6
Kort om Brønderslev Gymnasium ...................................... 7
Dimission 1976 ................................................................... 8
Liste over dimittender .................................... 9, 10, 11, 12
Struktur ................................................................................. 13

Hvem styrer Brønderslev Gymnasium? ........................... 14
Sammensætning af råd og udvalg ................................... 15
Samarbejdsudvalget ....................................................... 16
Kantineudvalget ................................................................ 17
Festudvalget ...................................................................... 17
Kunstudvalget ................................................................... 18
Stipendienævnet ............................................................... 19
Elevrådet ................................................. 19, 20, 21, 22
Vedtægter for elevrådet .......................... 23, 24, 25, 26

Beretning og velkomst ..................................................... 27
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning ................. 28
Gymnasielevernes Landsorganisation .......................... 29
Landssammenslutningen af Kursusstuderende ............. 32
Kristeligt Forbund for Studerende og Skoleungdom ... 33
„Os alle" ........................................................................ 34

Frivillige aktiviteter ............................................................. 35
Frivillig idræt - piger ................................................... 36
Frivillig idræt - drenge ................................................. 36
Frivillig musik ................................................................. 37
Skolekomedie .................................................................. 38
Filmklub ........................................................................... 38

Praktiske oplysninger ......................................................... 39
Bøger og papir ............................................................... 40
Ringetider ....................................................................... 40
Ferier og fridage ............................................................. 40
Befordring ....................................................................... 41
Cykler og knallerter ...................................................... 41
Om forsømmelser .......................................................... 42
Om karaktergivning, oprykning m. v.............................. 43
Om klasse- og holdbetegnelser .................................. 44
Om latinprøve ................................................................ 44
Om valget i 1. HF og 1. g ............................................. 45
Om eksaminer og årsprøver ......................................... 45
Om sygeeksamen ........................................................... 46
Om reeksamination ......................................................... 47

Fællesarrangementer 1976/77 ........................................... 48
Orientering af vordende elever ........................................ 48
Om introduktionsdagene 1976 ......................................... 49
Russisk gæstelektor .......................................................... 49
Forsøgsundervisning .......................................................... 50
Hvor kommer gymnasieeleverne fra? .............................. 50
Lærerne ......................................... 51, 52, 53, 54, 55, 56
Om eksamenstiden ............................................................. 57

5



FORORD

Dette lille skrift er ikke blot tænkt som årsberetning for skoleåret 
1976/77, men også som velkomst- og introduktionsskrift for nye elever 
i 1 .HF og 1 .g.

Vi har tidligere lavet traditionelle årsskrifter. I fjor forsøgte vi med 
et udpræget introduktionsskrift. Ingen af delene har været helt til
fredsstillende, så i år prøver vi en kombination, idet man i nærværende 
hæfte både ser tilbage over året, der gik, og frem til det nye skoleår.

Vi håber, at læserne ikke vil synes, at vi har sat os mellem to stole! 
Hvem er vore læsere?
Først og fremmest nuværende og kommende elever og deres for- 

ældre, men også lærerne og deres familier vil nok studere indholdet. 
Desuden sendes eksemplarer af skriftet til vore overordnede i Under
visningsministeriet og i Nordjyllands Amt samt til alle øvrige gymna
sier og HF-kurser i landet.

Mange vil undre sig over, at vi ikke bringer lister med navne på 
samtlige elever. Grunden er, at vi håber, der i september vil foreligge 
et lille introduktionshæfte med billeder og navne på alle elever på 
skolen i det nye skoleår samt med nogle få, aktuelle oplysninger for 
nye elever.

Specielt til nye elever: Læs skriftet grundigt igennem, selv om me
get vil forekomme jer uden større interesse i første omgang. Dernæst 
bør I have skriftet med i tasken hver dag i den første del af skoleåret, 
da der tit vil blive henvist til det.

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

Jørgen Lauritsen. Flemming Laursen. J. Falsig Pedersen.
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Kort om Brønderslev Gymnasium.

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

I 1975 blev der oprettet 5 nye gymnasieklasser og igen tre nye HF- 
klasser.

I 1976 dimitterede skolen sine første studenter og HF’ere (se næste 
side) og optog igen 5 gymnasieklasser og tre HF-klasser. Nuværende 
elevtal ialt 512 fordelt på 16 gymnasieklasser og 6 HF-klasser.

I gymnasieafdelingen findes sproglig og matematisk linie. Efter 1.g. 
kan sproglige elever vælge mellem nysproglig og samfundssproglig 
gren, og matematikerne kan vælge mellem matematisk-fysisk, matema- 
tisk-naturfaglig og samfundsmatematisk gren. På begge linier kan nye 
elever vælge russisk i stedet for fransk, og på matematisk linie kan 
tysk erstatte engelsk i 1. gymnasieklasse.

Til at varetage undervisningen er der foruden rektor og en studie
lektor ansat 36 adjunkter og lektorer samt 4 timelærere. Kontorarbej
det besørges af 2 halvdagsansatte sekretærer, og praktisk medhjælp 
klares af pedellen og hans medhjælper. Til besørgelse af rengøringen 
er der ansat 14 rengøringsassistenter, der hver arbejder 3 timer dag
ligt.

Gymnasiets budget for året 1977 er på 8.800.000 kr.
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Dimissionen 1976.

Den 18. juni 1976 blev en særlig festdag for Brønderslev Gymnasium, 
idet man den dag sagde farvel til det første kuld dimittender bestående 
af 62 HF’ere og 120 studenter.

Dagen blev fejret med en højtidelighed i skolens festsal om formid
dagen, hvor eksamensbeviser blev overrakt og mange gode ønsker 
blev udtalt for disse „pionerer“, der havde været med til at præge de
res skole i de forste år af dens eksistens.

Blandt talerne var amtsborgmester Grete Kirketerp, viceborgmester 
W. K. Madsen, Brønderslev, og skolenævnsformand, læge P. M. Sø
rensen. For dimittenderne talte HF’eren Georg Severinsen.

En meget smuk kunstgave fra Sparekassen Nordjylland blev over
rakt af direktør C. Severinsen.

Samme aften festede dimittendholdet med lærerne i festsalen.

Skulpturen, som er udført aj Oluf fensen, Vrensted, 
blev skænket til skolen af Sparekassen Nordjylland ved den første dimissionsfest i juni 1976.
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Studentereksamen 1976

SPROGLIG LINIE

3.a

Erik 0. Andersen 
Jonna Bertelsen 
Inge G. Christensen 
Inger Christoffersen 
Niels Chr. Dam, Løkken 
Anette L. Eriksen 
Dorte K. Hansen 
Grethe Helledie
Ilse K. Jacobsen, Saltum 
Jette Houen Jensen 
Dorte Kløve 
Ilse B. Kristensen 
Bente Larsen
Jette S. Mortensen, Løkken 
Dorthe R. Nielsen 
Inger-Lis Møller Nielsen 
Karen K. Nielsen 
Marianne Simoni Nielsen 
Birgit F. Olesen 
Vagn Olsen, Saltum 
Susanne H. Pedersen, Jerslev J. 
Helga K. Sivesgård, Løkken 
Hanne Sørensen, Saltum

3.b

Margit Irene Andersen
Marianne E. Christensen, Jerslev J. 
Annette Hvidberg, Stenum 
Ellen Lundø Jensen

Karin O. Jensen, Vrå 
Kirsten Haugaard Jensen 
Inge Knudsen, Vrå 
Hanne Bæk Larsen 
Karlo Mørch 
Annette B. Nielsen 
Hanne P. Nielsen 
Jette B. Nielsen
Margit Margrethe Nielsen 
Mads Olesen, Vrå 
Else Marie Pedersen
Lisbeth Pedersen, Høgsted 
Marianne U. Petersen, Vrå 
Charlotte von Platen Hallermund 
Karsten B. Skytte, Vrå 
Ulla Mette Søgaard
Elsebeth S. Sørensen, Løkken 
Inge Hove Sørensen

MATEMATISK LINJE

3.x

Birgitte V. Andersen 
Bo Juel Bertelsen, Vrå 
Marianne Bonde, Klokkerholm 
Jørgen Dam, Løkken 
Niels Chr. Gjerrild
Jesper Hardahl
Klaus Jakobsen, Saltum
Inger Lise Jensen
Vagn Dam Jensen, Løkken 
Claus H. Jørgensen
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Jørgen Jørgensen
Kjeld Peter Kjeldsen, Saltum 
Ole Kjeldsen
Erik Krabsen, Saltum 
Anni Lykkegård, Løkken 
Helge Munkholt, Saltum 
Peter Nielsen, Hune 
Torben Nørgård, Løkken 
John Thomas Olesen, Sulsted 
Per K. Olesen
Eddy T. Pedersen
Hanne M. Petersen, Hjørring 
Troels Vestergaard
Kirsten Vestermark, Saltum 
Lone Vittrup, Nr. Sundby

3.y
Preben Skov Andersen 
Birthe Baggesen
Kai Bo Bertelsen, Vrå 
Peter Ekmann, Vrå 
Erik Peter V. Eriksen 
Christian N. Frandsen, Jerslev 
Hans Henrik Friismose 
Jørgen Huggier, Vrå 
Steen Hvidberg
Hanne Rubæk Jensen, Vrå 
Jens Christian Jensen
Knud Erik Jensen, Vrå 
Lars Jensen, Vrå
Lene B. Johansen, Hallund 
Ole B. Johansen, Hallund 
Nils-Ole Klejnstrup 
Tom Larsen, Stenum

Bente Brix Madsen
Grethe Mortensen, Helium 
Ivar Lund Nielsen, 0. Vrå 
Jens Nielsen, Jerslev 
Jette N. Nielsen 
Ulla L. Nielsen, Vrå 
Susanne Thomsen 
Frede Aagren, Vrå

3.z

Ole Bundgaard, Løkken 
Annette Christensen, Vrå 
Helle S. Christensen, Løkken 
Jørgen Christensen 
Christen Frank Elefsen 
Karl Iver Grøn
Mariann Jørn Hansen, Løkken 
Torben U. Holm-Christiansen 
Ivan Dahl Iversen 
Lau Lønbro Jensen 
Leif Nysted Jensen 
Susanne S. Jensen, Løkken 
Lars V. Knudsen, Løkken 
Niels Ole Knudsen 
Jens Larsen 
Torben Lauritsen 
Peter D. Møller 
Leif Saaby Nielsen 
Oskar C. B. Nielsen, Løkken 
Per Henrik Olesen
Ingelise N. Pedersen, Klokkerholm 
Dorte Vanggaard, Hjallerup 
Henrik Wahlberg
Mette J. Østergård, Vrensted
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HF-eksamen 1976

2p

Solvejg Hjorth Bedsted 
Edel Brusgård
Vagn Christiansen, Vodskov 
Birgit Eriksen
Eric Holmegård Hansen 
Helle Bork Hansen 
Kirsten Hansen
Ingelise Jakobsen
Inger Lilja Jensen, Aalborg 
Jette Damgård Jensen 
Merethe Jensen
Per Jeppesen
Lisbeth Knudsen 
Erik S. Mikkelsen 
Steen Yssing Nielsen 
Ingrid E. H. Pedersen 
Ditte Merete Schamberg, Vrå 
Hanne Haugård Skov 
Glenn Lykke Svendsen 
Dorte Sørensen, Aalborg 
Leif Leer Sørensen

2.q

Kurt Asdal
Niels Henrik Bech
Susanne Marie Bech, Vrå
Ove Christensen
Poul Erik Christensen
Keld Emil Damsgård, Løkken
Hans Henrik Dupont
Anni Blokgård Eriksen, Aalborg 
Jørgen Frandsen
Anette Marie Gaarden, Pandrup 
Anna Kjær Hejlesen, Pandrup 
Lise Hougesen
Birgit Bronton Knudsen, Løkken 
Henrik Knudsen, Aalborg
Birte Møller Kristensen
Dorrit Larsen
Flemming Due Larsen
Jan Larsen
Jakob Kofoed Nielsen, Saltum 
Werner Brink Nielsen, Løkken 
Georg Bjørn Severinsen, Hjørring 
Elin Steffensen, Løkken
Laina A. Buus Sørensen, Aalborg 
Søren Smalbro Sørensen, Hjørring 
Karl Georg Thomsen, Aalborg
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2.r

Gitte Clausen, Jerslev
Margit Katrine Ekelund, Brovst
Helene Marie Frøstrup
Jette Helmart, Vrå
Birgitte Brix Jacobsen
Jan Åge Baun Jensen, Hjørring
Lissi Dalsgaard Johansen
Hanne Jungersen, Åbybro

Birger B. Kristensen, Arden 
Birgit L. Kristoffersen, Hjallerup 
Jane Larsen
Jon Larsen
Astrid Marie Mortensen
Lene Pedersen
Ulla Poulsen Sjørslev, Vestbjerg 
Hans Henrik Ørum

Hvis intet stednavn er anført, har eleven været tilmeldt folkeregistret i Brønderslev 
Kommune.

Rektor Palsig Pedersen med den første HF'er, Lise Hougesen 
og den første student, Ilse Bech Kristensen.
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Hvem styrer Brønderslev Gymnasium?

Amt Skolen ejes af Nordjyllands amtskommune, som gen
nem amtsrådets undervisning- og kulturudvalg driver 
ialt 7 gymnasieskoler i amtet.
Undervisnings- og kulturudvalget består af følgende 
amtsrådsmedlemmer:
Jakob Risager, Uggerby (formand).
Willy Kløve, Brønderslev (næstformand).
Poul F. Christensen, Kongerslev.
Thomas Elholm, Klokkerholm.
Jørgen Jensen, Stenhøj.
Jens M. Nielsen, Nørresundby.
Else M. Orbesen, Års.
Undervisnings- og kulturforvaltningen ledes af for
valtningschef Carl Aage Larsen. (Adresse: Nordjyl
lands Amtsråd, Ved Stranden 16, 9000 Aalborg).

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

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

Klasserne

Elevråd og lærerråd sammensætter i fællesskab de faste udvalg: 
Samarbejdsudvalget (SAU) 
Kantineudvalget (KaU) 
Festudvalget (FeU) 
Kunstudvalget (KuU) 
Stipendienævnet (Stip.N)
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Samarbejdsudvalget.

SAU er sammetsat efter ministeriets bestemmelser: 4 elever, heraf 
mindst 1 HF-kursist, 4 lærere, heraf mindst 1 HF-lærer, samt rektor. 
Elevrådsformand og lærerrådsformand er fødte medlemmer, rektor er 
født formand.

Elev- og lærermedlemmer vælges af henholdsvis elevråd og lærer
råd hvert år snarest efter skoleårets begyndelse. Elev-repræsentan
terne er ikke nødvendigvis medlemmer af elevrådet.

SAU-møder afholdes ca. 1 gang om måneden, i reglen efter skole
tid. De er „åbne", således at der er adgang for alle, der arbejder på 
skolen, men der har ikke været større tilstrømning i det forløbne år 
ud over de faste medlemmer eller deres suppleanter.

Udvalgets arbejdsområde er meget bredt, idet alle skolens forhold 
(undtagen dem, der vedrører enkelte elever eller lærere) kan optages 
på dagsordenen og drøftes, selv om de ligger uden for udvalgets 
egentlige kompetence. To af de vigtigste områder, hvor SAU har kom
petence til at afgøre sager, er faciliteter for eleverne, herunder kan
tineforhold, som styres af kantineudvalget under ansvar over for SAU, 
og fællesarrangementer.

Der udarbejdes referater fra SAU-møderne, og formanden opbeva
rer referaterne i udvalgets protokol.

Fra det forløbne skoleår kan nævnes følgende emner, der har været 
drøftet: Skolefester, morgensamling, fællesarrangementer, „klassens 
kvarter“, kunstnerisk udsmykning, kantinedrift, SAU-fond, ringetider, 
avishold, ekskursioner, cykelparkering, dimissionsfest, skolekomedie, 
forårskoncert, årsprøver m. m. (FP)

Medlemmer af SAU 1976/77.

Lærere: Preben Brautsch, Helga Kohl, John Jensen og Jørgen Roos.
Elever: Hans Henrik Kjølby Nielsen, Torsten Freltoft, Liselotte Mad

sen, Hanne-Vibeke Holst. - Dog efter 1/3-77: Hans Henrik Kjølby, 
Peter Balling, Arne Schamberg og Karen Skov.

Formand: J. Falsig Pedersen.
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Kantineudvalget.

Kantineudvalget, der består af 3 elever og 3 lærere, er det udvalg, der 
driver kantinen med tilhørende automater.

Efter et par år med rivende udvikling af kantinedriften blev skole
året 1976/77 karakteriseret af en noget mere moderat fremgang både 
m. h. t. vareudbud og omsætning. Nogle af de vigtigste nyheder i årets 
løb har været minibrød m. ostebidder og senere vores berømte 3 kr.s 
madpakker.

Driften er baseret udelukkende på eievhjælp, og der var ved skole
årets slutning ansat 7 elever til at styre foretagendet. Overskuddet fra 
kantinen overføres til en fond, der bestyres af samarbejdsudvalget 
(SAU). Alle på skolen, elevrådet, foreninger, studiekredse, enkeltper
soner osv. kan så søge SAU om støtte til dette eller hint.

Nu vi taler om penge, kan det nævnes, at automaterne tømmes hver 
dag efter skoletid, så man får ikke alverden ud af at begå indbrud, hvis 
nogen skulle komme på den idé.

NB. M. h. t. automaterne kan det en sjælden gang ske, at der ikke 
kommer noget bæger ud, eller man på anden måde bliver snydt. I så 
fald udskænker vi med glæde et friskt glas, bare man henvender sig 
i kantinen.

Torsten Freltoft, 3 x.

Festudvalget.

Vi har i årets løb arrangeret en række fester. Først introduktionsfe
sten, hvor orkestret Ny Dag spillede. Før efterårsferien arrangerede 
vi en fest uden professionelle musikere. Til denne fest klarede skolens 
elever selv underholdningen, bl. a. arrangerede de visevers hus, disko
tek og „smugkro". Den næste fest var julefesten, hvor eleverne fra de 
tidligere afgangsklasser var inviteret med, og til denne fest spillede 
Liza. Til fastelavn prøvede vi at arrangere karneval, hvor orkestrene 
Hereford Convention og Peace-Train leverede musikken. Efter den år
lige skolekomedie var der diskotek i kantinen, og den sidste fest, vi 
afholdt, var en kombineret forårskoncert og fest, hvor Bacon leverede 
musikken, og samtidig havde nogle af skolens elever arrangeret vise
vers hus i kantinen.

Vi håber, at der næste år er nogle l.g’ere og I.HF'ere, der vil være 
med i festudvalget, eller med andre ord være med til at arrangere 
fester.

Velkommen med festlig hilsen i festudvalget.

Grete Nielsen, 3.x.
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Kunstudvalget.

Skolens kunstudvalg har fungeret som en åben institution, bestående 
af interesserede lærere og elever. Udvalget har løbende taget stilling 
til problemer omkring udsmykning af skolen. Der er i denne forbin
delse foretaget flere „indkøbsbesøg“ hos kunstnere, hvorunder der 
foreløbig er indkøbt 1 maleri af Karsten Amstrup, Aalborg, og 3 male
rier af Martin Sloth, Brønderslev. Endvidere er der indkøbt grafik af 
flere kunstnere.

Det er iøvrigt udvalgets formål gennem forskellige aktiviteter og 
aktioner at øge opmærksomheden omkring skolens kunstværker og 
dermed øge interessen for den del af skolens miljø, som den kunst
neriske udsmykning udgør. (Be).

Maleri af Martin Sloth, Brønderslev, indkøbt af Kunstudvalget
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Stipendienævnet

varetager kontakten mellem de uddannelsessøgende og Statens Ud
dannelsesstøtte (SU).

Nævnet sørger for fordeling af ansøgningsskemaer vedrørende SU, 
ligesom alle spørgsmål til SU skal gå over Stipendienævnet.

Nævnet kommer rundt til klasserne med ansøgningsskemaer ved 
skoleårets start. Efter denne tid kan ansøgningsskemaer fås på sti- 
pendienævnskontoret.

I skal bemærke, at betingelsen for at søge støtte fra SU er, at I er 
fyldt 18 år - eller fylder 18 år inden for skoleåret 77/78. Tildeling af 
støtte kan finde sted måneden efter, at I er fyldt 18 år, hvis forudsæt
ningerne om indtægts- og formueforhold for jer og jeres forældre i 
øvrigt er opfyldt.

For de 16- til 17-årige er der mulighed for at søge ungdomsydelse 
gennem bopælskommunen.

Indsendelse af ansøgninger i løbet af året samt indsendelse af æn
dringsansøgninger (bemærk, at i skal indsende ændringsansøgning, 
hvis I flytter hjemmefra) kan kun ske én gang om måneden. Nævnet 
samler sammen og sender ind omkring den 15. i hver måned. Herefter 
skal I regne med ca. 6 ugers ekspeditionstid.

Stipendienævnskontoret ligger ved siden af indgangen til lærervæ
relset. Vær opmærksom på opslagstavlen - her ophænges alle med
delelser fra SU, og besked om breve fra SU annonceres her.

Stipendienævnet er sammensat af to uddannelsessøgende og to læ
rere - for tiden Liselotte Madsen, 2.r, Karen Skov, 1.y, Bodil Dam og 
Kirsten Bangsø Jensen. (KJ)

Elevrådet 1976/77.

For elevrådet har det forløbne år på mange måder været et udmærket 
år. Igen i år har der været en rimelig god kontakt mellem eleverne og 
elevrådet og en aktiv deltagelse i elevrådsarbejdet fra mange sider - 
og det er først og fremmest dette, der betinger et godt elevrådsår.

Det er også værd at nævne, at elevrådet i år for første gang har 
været medlem af både DGS og LAK, hvilket også har bidraget til at 
styrke aktiviteterne.

Indadtil har elevrådsåret været præget af, at vi har forsøgt at løse 
nogle af elevernes konkrete problemer. Blandt de ting, vi har arbej
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det med, kan nævnes: Kørselsgodtgørelse, transportproblemer, rabat
købsordning, mødepligtsnævn for HF.

Selvom der har været arbejdet fornuftigt med problemerne, er det 
alligevel endnu meget lidt, vi har fået ud af dette arbejde. Nogle af 
problemerne er ikke færdigbehandlet, men i de fleste tilfælde har vi 
stødt hovedet mod en mur, f. eks. amtet, lærerrådet eller rektor. Og 
netop dette har nok været årets største problem for elevrådet.

Udadtil har elevrådet først og fremmest markeret sig gennem en 
konsekvent afvisning af politiske overgreb og forringelser. Bl. a. er 
dette sket i forbindelse med truslen om nedlæggelse af RUC i april 
sidste år, hvor elevrådet arrangerede busture til en demonstration i 
Aalborg samt vedtog en resolution, der støttede de studerendes krav. 
Ligeledes er det sket i forbindelse med kampen mod adgangsbegræns
ningen gennem vedtagelse af resolutioner og politiske udtalelser.

Endelig har elevrådsåret været præget af, at vi har udbygget kon
takten med andre uddannelsessøgende i Nordjylland. Dette er for det 
første sket ved, at vi er blevet medlem af DUS-Aalborg, og for det 
andet ved, at vi har fået etableret et fast samarbejde mellem 7 gym
nasier og HF-kurser i Nordjylland.

Det er vort håb, at elevrådet fremover vil blive styrket gennem en 
øget interesse og aktivitet blandt elever og kursister, således at den 
faglige aktive linie, der har præget elevrådet de senere år, kan videre- 
udvikles.

For forretningsudvalget 1976/77.
Hans-Henrik Kjølby, 2.x.

20



Elevrådet pr. 9/3 1977.

Klasse Repræsentant Suppleant
1 .a ................. Frank Hansen Helle Mortensen
1.b .................... Helle Østenkær Lone Tougaard
1.x .................... Mogens Larsen Flemming Nielsen
1.y .................... Anna Jensen Jesper D. Iversen
1.z .................... Sten L. Pedersen Lars Michaelsen
2.a .................... Jette Nørgaard Trine S. Jensen
2.b .................... Jimmy Harder Kirsten Christensen
2.x .................... Søren Bech
2.y .................... Michael Wittrup Ole K. Pedersen
2.Z .................... Arne N. Nielsen Jørgen Helledie
3.a .................... Søren L. Jensen Birthe Ritter
3.b .................... Bente Thomsen Peter Larsen
3.c .................... Britta Johansen Peter M. Jensen
3.x .................... Lars Grinsted Kaj Bertelsen
3.y .................... Per Steffensen Per Michaelsen
3.Z .................... Uffe Dittmer Preben Hjortlund
1 .p ................. Lars Boye Olsen Ann Busk
1 .q ................. Susanne Pedersen Ib Jørgensen
1 .r ................. Vivi Algren Christel Carlsen
2 .p ................. Mie Kjølner Marian Larsen
2 .q ................. Ellen Thomsen Frank Jensen
2 .r ................. Jane S. Pilgaard

2/



Elevrådets forretningsudvalg pr. 9/3 1977.

Formand: Karen Skov, 1.y.
Næstformand: Kim S. Bærentzen, 1.q.
Kasserer: Henrik Thomsen, 1.x.
Sekretær: Lars Chr. Krogsgaard, 2.x.
Org.sekretær: Kim Geertsen, 1.p.
Menig: Frede Toft Nielsen, 3.a.
Menig: Ove Bast Andreasen, 2q.

Samarbejdsudvalgets elevrepræsentanter pr. 9/3 1977.

Hans-Henrik Kjølby Nielsen, 2.x.
Peter Balling, 2.y.
Arne Schamberg, 1.p.
Karen Skov, 1.y (elevrådsformand.)
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Vedtægter for Elevrådet (ER) på Brønderslev Gymnasium.

§ 1. Status:
a. Elevrådet (ER) er at betragte som elevernes officielle repræ

sentation.
b. ER skal som institution være uafhængig af partipolitiske og 

religiøse fraktioner.

§ 2. Formål:
a. ER skal varetage elevernes interesser i alle henseender og 

formidle kontakten mellem eleverne og skolens instanser.
b. ER skal gennem sit virke tilstræbe et godt samarbejdsklima 

på gymnasiet.

§ 3. Sammensætning og valg:
a. ER består af en elev fra hver klasse.
b. Valget foregår hvert år i januar måned. I 1.g og 1 .HF-klasser- 

ne holder man et foreløbigt valg ved skoleårets begyndelse.
c. Valgproceduren i de enkelte klasser er fri.
d. Der vælges desuden en suppleant.
e. I tilfælde af den ordinære repræsentants fravær eller frafald, 

indtræder suppleanten som repræsentant. Ved frafald vælges 
en ny suppleant.

f. Repræsentanter og suppleanter kan begge genvælges.

§ 4. Valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær, organisato
risk sekretær og 2 FU-medlemmer (forretningsudvalg (FU ):
a. Formand, næstformand, kasserer, sekretær og organisatorisk 

sekretær vælges af alle skolens elever ved en skriftlig, hem
melig afstemning. Valget afholdes i januar måned før valget 
af klasserepræsentanter.
2.HF og 3.g vælger hvert et FU-medlem af deres midte, der 
specielt varetager kontakten til disse årgange. Disse FU-med
lemmer udtræder af FU ved skoleårets slutning.
I september måned vælger 1.g og 1.HF hvert et FU-medlem. 
Også disse valg foregår ved skriftlig, hemmelig afstemning.

b. Et medlem af FU kan ikke samtidig fungere som klassere
præsentant.
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c. Formanden vælges særskilt, hvorefter de seks øvrige vælges 
på samme tid. Ingen kan opstilles til mere end én post ved 
valget af næstformand, kasserer, sekretær, organisatorisk 
sekretær og FU-medlemmer.

d. Formanden skal vælges med over 50 % af de afgivne stem
mer. Hvis ingen kandidat opnår dette i første valgrunde, hol
des der en ny afstemning, hvor den af kandidaterne, der har 
opnået færrest stemmer, glider ud. Således fortsættes, indtil 
en af kandidaterne har over 50 % af de afgivne stemmer.

§ 5. Sekretær og kasserer:
a. Sekretæren fører protokol, der er tilgængelig for alle, ved

rørende alle forhandlinger og afstemninger i ER og FU, og 
ordner sammen med den organisatoriske sekretær de prak
tiske ting, der er nødvendige for elevrådets arbejde.

b. Kassereren fører ER's regnskab, der ved valgperiodens ud
løb revideres i flg. cirkulærer for Gymnasiet og HF.

c. Regnskabet er tilgængeligt for alle elever på skolen.

§ 6. Arbejdsgang:
a. ER's myndighed ligger hos klasserepræsentaterne eller dis

ses stedfortrædere, dog kun når 2/3 af disse er fremmødt.
b. Formanden eller 2/3 af repræsentanterne kan indkalde til elev

rådsmøde.
c. FU redigerer dagsordenen på grundlag af alle indkomne for

slag, som skal forelægges eleverne gennem klasserepræ
sentanterne før elevrådsmødet.

d. Ordinære møder skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel. 
Ekstraordinære møder kan indkaldes med øjeblikkelig varsel. 
Dog skal disse foregå i skoletiden.

e. Ved ethvert elevrådsmøde vælges en ordstyrer, der leder 
mødet.

f. Når intet andet er pointeret i nærværende vedtægter og for
retningsordenen, træffes alle afgørelser i ER ved almindeligt 
stemmeflertal.

g. Elevmødet er den højeste myndighed i alle spørgsmål vedr. 
elevrådsarbejdet.

h. Elevrådet fastsætter selv sin forretningsorden.
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§ 7. Klasserepræsentanterne:
a. Klasserepræsentanten er at betragte som klassens tillids

mand.
b. Klasserepræsentanten skal repræsentere klassen i ER ved at:

1. fremføre sager fra klassen i ER.
2. referere elevrådsmøder i klassen.
3. gennemgå de offentliggjorte dagsordenspunkter med klas

sen før ER-møder og:
a) finde frem til klassens mening.
b) gøre ER bekendt med denne på mødet og stemme i 

overensstemmelse med den.

§ 8. Udvalg:
a. ER kan nedsætte udvalg, der behandler specielle anliggender.
b. Enhver elev eller lærer kan være medlem af udvalg.
c. Alle udvalg er ansvarlig over for den instans, de er nedsat af.
d. Ved nedsættelse af stående udvalg afstikkes kommissorium 

for udvalgets virke.
e. Efter at et stående udvalg har afsluttet sit arbejde, fremlæg

ger det et skriftligt referat vedr. sit arbejde på førstkom
mende elevrådsmøde.

f. Ved nedsættelse af alle udvalg vælges en referent, der vir
ker som kontakt mellem udvalg og elevråd, og som indkalder 
til møder.

g. Elever, der af elevrådet er valgt til at repræsentere skolen 
ved møder, kurser og lign., er forpligtet til mundtligt eller 
skriftligt at aflægge rapport derom senest inden næste elev
rådsmøde.

§ 9. Repræsentation:
a. ER vælger repræsentanter til udvalg.
b. Repræsentanterne skal forelægge ER's beslutninger og for

slag i overensstemmelse med ER’s beslutninger og bør ikke 
stemme i modstrid med dettes beslutninger.

§ 10. Om udskiftning af råd, udvalg eller enkelte repræsentanter før 
valgperiodens udløb:
Enhver instans kan altid afsættes af dem, den er valgt af.
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§ 11. Elevmøde:
a. Til elevmøder har samtlige elever på skolen adgang samt tale- 

og stemmeret.
b. Det ordinære elevmøde afholdes i januar og indkaldes med

7 dages varsel af elevrådet.
Faste dagsordenspunkter:
1. Valg af ordstyrer.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Beretningsdiskussion og afstemning.
5. Valg af nyt FU.
6. Afslutning ved den nyvalgte formand.
7. Eventuelt.

c. Ekstraordinært elevmøde kan med to dages varsel indkaldes 
af ER eller ^3 af eleverne, hvis dagsorden samtidig offentlig
gøres.

d. Elevmødet er beslutningsdygtigt, når og kun når det er retti
digt indkaldt.

§ 12. Ændringer:
a. Forslag om lovændringer skal forelægges ER. Der skal her

efter indkaldes til elevmøde, hvor ændringsforslagene skal 
behandles og fremlægges til afstemning.

b. ER kan afvise forslag, der tidligere i samme skoleår er blevet 
nedstemt.

c. Ændringer i nærværende vedtægter kan kun ske med 2/s af 
de afgivne stemmer.

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

§ 14. Ikrafttræden:
Disse vedtægter af 17. marts 1976, med ændringer af 27/1 77, 
træder ved deres vedtagelse på elevmødet den 27/1 77 i kraft.
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"Beretning og velkomst fra
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DGS - Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

DGS er gymnasieelevernes faglige organisation, der arbejder på at 
forbedre uddannelsesforholdene for landets gymnasieelever - både 
som helhed og for den enkelte.

Selv om vi som gymnasieelever har forskellige meninger om mangt 
og meget, så har vi dog visse interesser fælles i kraft af, at vi alle går 
på gymnasium. Og det er disse interesser, DGS arbejder på at reali
sere.

Blandt de ting, som DGS arbejder på i øjeblikket, kan nævnes:
at alle stilles lige til at gå på gymnasium, uanset økonomisk bag

grund.
at alle gymnasieelever sikres en studieegnet bolig til en pris, de kan 

betale.
at gymnasieeleverne får større indflydelse på deres egne forhold.
at den uddannelse, vi er i gang med at tage, er tidssvarende, såle

des vi kan bruge den, når vi er færdige med den.
Men derudover er DGS også den organisation, der kan hjælpe og 

rådgive dig, hvis du føler dig urimeligt behandlet.
Gennem de senere år har der været en kraftig medlemsfremgang 

inden for DGS. Dette skyldes nok for det første, at flere og flere ind
ser, at kun når vi står samlet kan vi sætte vore krav igennem. Desuden 
har de senere års hårde nedskæringer inden for uddannelsessektoren 
nok bidraget til at fremme forståelsen for en faglig organisering i en 
organisation, der forstår at skabe aktiviteter omkring nedskæringspoli
tikken.

I år besluttede eleverne her på stedet således at melde deres elev
råd ind i DGS, og næste år, når der i begyndelsen af skoleåret skal 
være en ny afstemning, må du og dine kammerater møde op og sikre 
fortsat medlemskab af DGS - fortsat styrkelse af DGS.

Desuden kan du være med til at styrke DGS ved at deltage i DGS- 
arbejdet her på stedet. De sidste par år har der eksisteret en DGS- 
gruppe her på gymnasiet, der arbejder med at udbrede kendskabet til 
DGS, men som desuden ofte markerer sig med mere selvstændige 
initiativer.

Du kan være ganske rolig for, at det er en gruppe du vil komme til 
at høre mere fra i det kommende år, men vil vi også høre mere fra dig?

Med venlig hilsen DGS-gruppen.
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GLO - Gymnasieelevernes Landsorganisation.

Hermed en hilsen fra GLO-lokalforeningen her på gymnasiet. Vi skal 
meget kort forsøge at fortælle lidt om, hvad GLO er og hvad det står 
for. Dette er især henvendt til de nye l.g’ere, idet vi regner med, at 
2. og 3.g'erne ved, hvad det drejer sig om.

GLO, Gymnasieelevernes Landsorganisation, er en faglig organisa
tion, der uden hensyn til partipolitiske interesser har til formål at vare
tage medlemmernes uddannelsespolitiske interesser. Det betyder, at 
GLO arbejder på at gøre studievilkårene så rimelige som muligt for 
gymnasieleverne, deriblandt for DIG.

Som eksempler på ting, som GLO arbejder med for tiden, kan næv
nes:

- fortsat fri adgang til universiteterne,
- en forbedret studie- og erhvervsvejledning,
- nedsættelse af klassekvotienterne,
- en støtteordning, der stiller alle lige,
- forbedrede boligforhold for studerende, 

samt mange andre problemer, som landsorganisationen søger at løse 
for gymnasieeleverne.

Hvordan bærer GLO sig så ad med at få gennemført disse ting? - 
kunne man spørge. - Selvfølgelig er det ikke noget, man gør uden vi
dere, men det er muligt at præge lovgivningen en del gennem bl. a. 
indflydelse i forskellige ministerielle udvalg under undervisningsmini
steriet, samt gennem udgivelse af pjecer o. I. Metoder som GLO tager 
afstand fra, er f. eks. voldsomme vilkårlige demonstrationer, besæt
telse af gymnasier, boykot af undervisning eller andre yderliggående 
aktionsformer. GLO mener nemlig, at disse ting kun kan forringe de 
uddannelsessøgendes chancer for at opnå bedre vilkår, og at de bed
ste resultater opnås ved forhandlinger.

Du bliver på ingen måde tvunget til at gå ind i GLO, idet vi er af den 
overbevisning, at man kun ved individuelt medlemskab kan sikre gym
nasieelevernes frie organisationsret.

Vejen til forbedring af gymnasieelevernes forhold går gennem GLO.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til mig.

Sten L. Pedersen, 1 .z, 
fmd. for GLO-lokalforeningen.
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LAK - Landssammenslutningen af Kursusstuderende.

LAK er en organisation, der varetager og arbejder for de kursusstu
derendes interesser. Det vil sige, at LAK som vores faglige organisa
tion arbejder på alle de områder, hvor vi som kursusstuderende har 
fælles interesser, - f. eks. vores indflydelse på kurserne, elevrådsbe
stemmelser, økonomiske forhold, boligforhold m. v.

HF-kurset på Brønderslev Gymnasium er (og har altid været) med
lem af LAK, og desuden kan vi prise os med, at det forløbne skoleår 
har været det hidtil bedste, hvad angår enkelte medlemmer på kurset 
(blandt LHF’ere 90 %).

Men der har virkelig også været brug for en stærk faglig organisa
tion for kursusstuderende i det forløbne år. Oplysning om - og protest 
imod - adgangsbegrænsningen har indtaget en stor plads i årets ar
bejde. Ikke mindst fordi der på et tidspunkt var planer om, at specielt 
HF’ere skulle rammes af adgangsbegrænsningen. Det skulle ske gen
nem nye omfattende tilvalgskrav, som reelt ville betyde, at flere ud
dannelsesmuligheder ville blive lukket for HF'ere. - Det medførte selv
følgelig protester fra LAK og utallige HF-kurser landet over.

Da tiden nærmede sig d. 1. marts, hvor 1.HF'ere skal vælge 2. års 
tilvalg, blev situationen forværret, idet der endnu ikke var kommet be
sked fra Undervisningsministeriet om, hvilke tilvalg vi skulle vælge for 
senere at have mulighed for at få adgang til den ønskede uddannelse.

På grund af den urimelige situation, alle LHF’ere herved kom i, blev 
der igangsat en landsomfattende aktion gående ud på, at samtlige 
LHF’ere skulle undlade at aflevere tilvalgsønskerne, indtil der lå klar 
besked fra Undervisningsministeriet. (Aktionen blev også vedtaget her 
på Brønderslev HF-kursus).

Hele historien endte med, at Ritt Bjerregård udsendte retningslinjer
ne for optagelseskriterierne først i marts, og det betød:

1) at de nye tilvalgskrav, der ville forringe HF-eksamens værdi, fak
tisk var fuldstændig trukket tilbage.

2) at alle LHF’ere havde fået kendskab til optagelseskriterierne i 
tide.

Det er absolut ikke hver gang, at vi får vores krav indfriet så flot, 
men det skulle alligevel have givet en antydning af, at det kan nytte! 
Men det er nødvendigt - og betaler sig - at vi er aktive og gennem 
sammenhold er med til at sikre alle kursusstuderende en god og tids
svarende uddannelse.

Med venlig hilsen LAK-gruppen.
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Nyt fra KFS-gruppen.

Men ved du, hvad KFS er? KFS er en forkortelse af Kristeligt Forbund 
for Studerende og Skoleungdom, som har aktive grupper på de fleste 
af landets studiesteder; også her på stedet har vi en KFS-gruppe.

Vort grundlag er Jesus Kristus, som har budt os at fortælle alle men
nesker det glade budskab om, at han døde på korset for vor skyld og 
er levende og virkende i dag.

Om du er interesseret eller ej, skulle du prøve at kigge indenfor og 
finde ud af, hvad det er for noget.

Vi holder andagt i 10-frikvarteret et par gange om ugen, og der er 
også jævnligt bibeltimer og møder efter skoletid. Det hele foregår for 
enden af den blå fløj, men du vil høre nærmere fra os, når skolen be
gynder.

Husk: Du er altid velkommen i KFS. Vi håber snart at se dig.

Venlig hilsen KFS.
(Kontaktmand: Johannes Larsen, 2.x).
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„Os Alle“.

„Os Alle“, der efterhånden har eksisteret i 4 år, er elevernes blad, 
som udkommer mere eller mindre jævnligt.

Formålene med et skoleblad er mange. Det kan give oplysninger 
eleverne imellem, det kan skabe debat om forskellige emner, det kan 
være underholdende, og det kan give et billede af de ting, der er fore
gået i den tid, man har befundet sig (forhåbentlig godt) her på stedet.

Meningen med navnet „Os Alle“ er da også, at DU skal komme med 
et bidrag til bladet, således at det bliver så alsidigt som muligt.

Navnene skal også nævnes: Karen Jacobsen, 2.a, Marianne Odds 
Jensen, 2.y, Bente Pedersen, 1.z, Arne Schamberg, 1 .p, Ole Kronborg 
Grevsen, 2.a, Astrid Knudsen, 2.a, Helle Nielsen, 2.a, Jette Nørgård, 
2.a, Gitte Bang, 2.b, Jimmy Harder, 2.b, Hanne Vibeke Holst, 3.a, Lis
beth Falsig Pedersen, 3.a, Tove Ottosen, 3.a, Anne Dahl, 3.y.

Tilbage er kun at ønske dig held og lykke med fremtiden, og husk at 
gemme 1,50 kr. til os - dette formidable beløb tillader vi os at opkræve 
for et nummer - måske skulle vi i den forbindelse lige berette om øko
nomien. Det kører rundt. Vi hænger med en vis legemsdel lige i vand
skorpen - men det går endnu. Redaktionen.
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Frivillig idræt - piger.

Det årligt tilbagevendende venskabsstævne mellem gymnasierne i 
Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev blev i år afviklet i Brønderslev. 
Brønderslev vandt sammenlagt i disciplinerne volleyball, håndbold og 
svømning.

I gymnasieskolernes basketballturnering havde vi et hold med i yng
ste gruppe. Holdet vandt første runde og opnåede også et godt resul
tat i mellemrunden. Kampene blev begge gange spillet på Risskov 
Amtsgymnasium.

Brønderslev Gymnasium var igen i år vært ved de indledende kampe 
i volleyballturneringen, hvor vi deltog med et a-, b-, og c-hold. a-holdet 
gik som vindere videre til mellemrunden, som afvikledes i Nørresund
by.

Som fritidssport har følgende discipliner været dyrket: Jazz-gymna- 
stik, trampolinspring, volleyball, basketball og svømning. Desuden har 
der været mulighed for at spille badminton i gymnastiksalene efter 
skoletid. (KS, KB).

Frivillig idræt - drenge.

Der har i skoleåret 76/77 været frisportsundervisning i flg. discipliner: 
Basket, volley, svømning og trampolinspring.

Venskabsturneringen mellem Frederikshavn, Hjørring og Brønders
lev blev i år afholdt af os, og vi var så ubeskedne selv at vinde den 
vandrepokal som skolen havde udsat til turneringen.

Regionsstævnet i basket blev afholdt i Hjørring, og her blev vi num
mer 2 i begge puljer.

Ved regionsstævnet i volley, som også blev afholdt i Hjørring, kla
rede vores ældste hold sig bedre end nogensinde. Vi blev besejret af 
Nørresundby i finalen som sædvanlig, men havde vundet over dem 
tidligere i turneringen. - Nørresundby vandt senere landsmesterska
bet. Yngste hold klarede sig ikke så godt, men kan senere blive et me
get stærkt hold.

Træningsindsatsen har i år været bedre end tidligere, og hvis dette 
fortsætter, kan skolen sikkert opnå store resultater i de forskellige 
turneringer. (JR, HS, HB).
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Frivillig musik - gymnasiets kor og orkester.

Den 24.-26. september blev der afholdt en kor-weekend på Hvide Klit 
ved Lyngså, hvor koret sammen med Aalborghus Statsgymnasiums 
kor begyndte arbejdet med de værker, som de to kor opførte sammen 
ved koncerter i Brønderslev Kirke d. 3/12 1976 samt i Vor Frue Kirke 
i Aalborg d. 5/12 1976.

Foruden de to kor medvirkede orkestret fra Holte Gymnasium.
De opførte værker var:
Ariel Ramirez: Misa Criolla. - Marc. Antoine Charpentier: Messe de 

Minuit.
Endvidere deltog koret i den årlige forårskoncert, der fandt sted d. 

26/3 1977, hvor også gymnasiets instrumentalensembler deltog.
Instrumentalensemblerne består af dels en gruppe blæsere, dels en 

beatgruppe, der tilsammen udgør et big-band.
Både kor og orkester kan bruge nye medlemmer, og alle interesse

rede er velkomne til at deltage. I skoleåret 76-77 har koret haft øvetid 
om mandagen i 7. og 8. lektion.

Orkestret har haft øvetid onsdag i 7. og 8. lektion.
Omkring midten af august 1977 vil det blive bekendtgjort, hvorledes 

øvetiderne kommer til at ligge for det kommende skoleår.
(EF, TW).

Elever fra t.b øver på forårskoncerten.
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Skolekomedie.

Ca. 45 elever fra 1.HF og 2.g opførte d. 25. og 26. februar årets skole
komedie eller rettere skolekomedier, eftersom vi i år satte to stykker 
op: Ionesco: Den skaldede sangerinde, og Adamov: Professor Taran- 
ne. Som det måske huskes af nogle, spillede vi sidste år Holberg: Bar
selstuen, så indtil videre tør det vist hævdes, at repertoiret ikke er en
sidigt.

Stykkerne blev valgt af undertegnede - desværre, for intentionen 
var, at demokratiet skulle have gået sin sejrsgang i forbindelse med 
valg af stykke; men til trods for adskillige møder, lykkedes det ikke 
for nogen af eleverne at finde et acceptabelt stykke. Moralen må være, 
at de elever, som evt. kunne tænke sig at være med næste år, i løbet 
af året bør tænke over evt. muligheder. At der ligger et stort arbejde 
bag opførelserne er ingen af de implicerede i tvivl om. Man kan så 
spørge om udbyttet er så stor en indsats værd. Sammen med de del
tagere, som jeg har talt med om dette spørgsmål, vil jeg indtil videre 
svare ja. Det at prøve samarbejdets kunst, det at se et resultat af et 
fælles arbejde og det at opleve det kammeratskab/sammenhold, som 
undervejs opstår, må anses for så værdifulde ting, at man må håbe, at 
der også næste år vil være nogen, som vil føre skolekomedietraditio
nen videre. (Je).

Brønderslev Gymnasiums filmklub.

I det forløbne skoleår har det været muligt at nyde en serie 16 mm 
spillefilm i den nyoprettede filmklub på skolen.

Det har drejet sig om både komedier, politisk prægede film og rene 
spændingsfilm. - Eksempler: „Sommernattens smil“ af Bergman, „Op
røret i Ådalen“, „Antonio Dræberen“, „Oprøret i Attikafængslet“, 
„Rya-Rya“ og „Duel i solen“.

Klubbens bestyrelse består af 2 lærere og 8-10 elever.
MEN - efter et års prøvetid må klubben holde inde med aktivt virke 

på grund af manglende tilslutning. Første halve år balancerede øko
nomisk, men i andet halve år svigtede publikum helt. Derfor måtte et 
underskud ansøges dækket af Samarbejdsudvalgsfonden. - Om et par 
år kan vi prøve igen. (DG).
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Praktiske oplysninger

39



Bøger og papir.

Bøger udleveres af skolen. De skal straks efter udleveringen forsynes 
med solidt omslag og navnemærkat. For bortkomne og beskadigede 
bøger vil der blive krævet erstatning.

Papirblokke (A4) udleveres 2 gange årligt. Kan man ikke klare sig 
med det, må man selv købe ekstra. Eleverne anskaffer selv yderligere 
udstyr, herunder samlemapper.

Bogdepotet er normalt åbent i 10-frikvarteret.

Ringetider.

Mandag-o nsdag-fredag: Tirsdag-torsdag:
1. time .................. 08.15-09.00 1. time ................... 08.15-09.00
2. time .................. 09.15-10.00 2. time ................... 09.05-09.50
3. time .................. 10.10-10.55 3. time ................... 10.10-10.55
4. time .................. 11.00-11.45 4. time ................... 11.00-11.45
5. time .................. 12.10-12.55 5. time ................... 12.10-12.55
6. time .................. 13.00-13.45 6. time ................... 13.00-13.45
7. time .................. 13.50-14.35 7. time ................... 13.50-14.35
8. time .................. 14.40-15.25 8. time ................... 14.40-15.25
9. time .................. 15.30-16.15 9. time ................... 15.30-16.15

Mandag, onsdag og fredag er der morgensamling i festsalen fra 
09.00-09.15.

Ferier og fridage.

På grund af overvejelser om ændringer i den officielle ferieplan hen
vises der til opslag på skolen.
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Befordring.

Efter gældende regler yder Nordjyllands Amt befordringsgodtgørelse 
til elever, hvis hjem ligger længere borte end 7 km fra skolen, målt ad 
nærmeste vej. Det er en betingelse, at befordring sker med offentlige 
transportmidler. Ansøgningsskema udleveres til skolens elever på sko
lens kontor. Ansøgningsskemaet afleveres til buschaufføren, hos DSB 
dog til nærmeste DSB-kontor. Såfremt en elev vil ansøge om befor
dringsgodtgørelse med eget befordringsmiddel, rekvireres et særligt 
ansøgningsskema på skolens kontor i løbet af den første uge af skole
året.

Cykler og knallerter.

Cykler og knallerter skal anbringes i stativerne ved den vestlige ende 
af bygningen. Den lille, åbne plads ved den østlige ende er forbeholdt 
cykler.
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Om forsømmelser.

Der er mødepligt både i gymnasiet og på HF. Dette indebærer, at sko
len skal føre kontrol med, at eleverne deltager i undervisningen.

Praktisk foregår det ved, at læreren i begyndelsen af timen noterer, 
hvilke elever der er fraværende. (Såfremt man kommer for sent til en 
time og derfor er blevet noteret som fraværende, må man selv - efter 
timen - gøre læreren opmærksom herpå).

Fraværslisterne føres for 3 uger ad gangen, hvorefter kontoret sam
menregner fraværet. Oversigten over fraværet i 3-ugersperioden slås 
derefter op på tavler ved kontoret til orientering for eleverne. Klager 
over fejl ved registreringen rettes til den pågældende lærer.

For mange forsømmelser kan for en HF-kursist medføre bortvisning, 
for en gymnasielev medføre, at den pågældende ikke kan gå til stu
dentereksamen med begrænset pensum.

Så drastiske skridt tages dog først efter en procedure, hvor eleven 
først har fået mundtlig advarsel og (hvis denne ikke har den ønskede 
virkning) skriftlig advarsel. Fortsætter forsømmelserne herefter, skal 
der ske indberetning til Undervisningsministeriet, der på grundlag af 
de medsendte oplysninger (herunder elevens egen redegørelse) be
slutter, om den pågældende elev skal bortvises (HF), nægtes indstil
ling til studentereksamen (gymnasiet) eller om den pågældende trods 
de store forsømmelser alligevel skal have lov til at fortsætte.

For HF’s vedkommende gælder, at advarsler givet i 1.HF har virk
ning for hele forløbet, dvs. ikke kun for 1.HF. For gymnasiets vedkom
mende gælder, at advarsler er tidsbegrænsede til ét skoleår, dvs. at 
en eventuel advarselsprocedure begynder forfra i hvert af skoleårene.

Skolen forlanger ikke dokumentation for årsager til fraværet, men 
eleverne opfordres kraftigt til at benytte sig af denne mulighed, idet 
årsagen til fraværet kan spille en rolle ved Undervisningsministeriets 
vurdering af tilfældet.

Fraværserklæringsblanketter er fremlagt i vinduesnichen ved kon
torfløjen, idet blå blanketter skal anvendes af elever under 18 år (en 
af forældrene skal skrive under), mens elever over 18 år anvender 
gule blanketter og selv kan skrive under. Blanketterne afleveres i post
kassen på kontorgangen.

Det skal bemærkes, at lærerne registrerer alle elever, der er fra
værende, uanset om man forud har fået tilladelse til fravær el. andet. 
Man opfordres derfor til, for en sikkerheds skyld, også at aflevere 
sedler for fravær fra undervisningen, når fraværet f. eks. skyldes del
tagelse i sportsarrangement eller andet af skolen arrangeret.
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Karaktergivning, oprykning m. v.

I gymnasiet gives der standpunktskarakterer i december og marts (læ
rerrådet kan dog vedtage at nøjes med én gang) samt årskarakterer 
ved skoleårets slutning. Standpunktskaraktererne ledsages ofte af 
„vidnesbyrd", dvs. forklarende bemærkninger fra faglærerne, men kun 
hvis en karakter er under 6, skal den lave karakter ledsages af vidnes
byrd. Karakterbøgerne, der uddeles i december og marts, skal fore
vises til underskrift af forældre eller værge, indtil eleven fylder 18 år, 
hvorefter eleven selv kan skrive under i karakterbogen.

Karakterbøgerne tilbageleveres inden ca. en uge til klassens kon
taktlærer.

Ved skoleårets slutning tilråder lærerforsamlingen undertiden en 
elev at gå klassen om for at opnå bedre faglige resultater. Dette råd 
bør man naturligvis følge, men skolen kan ikke tvinge elever dertil, og 
det sker at elever lader sig rykke op i næste klasse imod lærerforsam
lingens vejledning.

I HF-afdelingen gives der ikke standpunkts- og årskarakterer, men 
kursisterne har ret til at bede faglærerne om en bedømmelse af stand
punktet - med rimelige mellemrum. For HF-kursisterne er der kun én 
karaktergivning, der tæller: eksamenskaraktererne efter 1. og 2. kur
susår.
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Om klasse- og holdbetegnelser.

Sproglige klasser benævnes a, b, c osv. Tallet foran (1, 2 eller 3 angi
ver klassetrin). Sproglig linie under ét betegnes med s. Nysproglig 
gren betegnes med N, samfundssproglig gren med S. 3bN er således 
en betegnelse for nysproglige elever i 3.b, mens f. eks. 2.abS er be
tegnelsen for et samfundsssprogligt hold sammensat af elever fra 
2a og 2b.

Matematiske klasser benævnes x, y, z, u osv. Matematisk linie be
nævnes m. Matematisk-fysisk gren betegnes med F, naturfaglig med 
N og samfundsfaglig med S. 2xyF omfatter således elever fra 2x og 2y, 
som har valgt matematisk-fysisk gren, mens f. eks. 2mN er samlet be
tegnelse for alle 2.g naturliglige elever.

På HF betegnes klasserne p, q og r i fællesfagene. 2pq er i forlæn
gelse heraf betegnelse for et fæilesfaghold med elever fra 2p og 2q. 
Tilvalgsfagene betegnes med store bogstaver. 2PQR er således be
tegnelsen for et tilvalgshold med elever fra alle 3 2. HF-klasser.

Om latinprøve.

De elever, der melder sig til optagelse i 1.g på sproglig linie skal af
lægge den lille latinprøve. Såfremt man ikke har bestået den inden 
optagelsen, skal den aflægges inden udgangen af oktober måned i 
1.g. Gymnasiet kan tilbyde at arrangere undervisningen i faget, evt. 
formidle kontakt til lærere, som kan påtage sig undervisningen i en 
del af sommerferien. Selve prøven kan aflægges her på skolen, hvor 
to af skolens lærere i faget da fungerer som henholdsvis eksaminator 
og censor. Det skal bemærkes, at man under alle omstændigheder skal 
følge den normale undervisning i latin fra skoleårets start.
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Om valget i 1.HF og 1.g.

Mens man før optagelsen i gymnasiet har valgt mellem sproglig og 
matematisk linie samt mellem forskellige fremmedsprog, og før opta
gelsen i HF har valgt mellem musik og formning, skal man i løbet af 
det første år igen vælge mellem forskellige fag med virkning fra 2. år, 
for HF’s vedkommende dog både før 2. og 3. semester.

HF: En HF-eksamen består af dels en række obligatoriske fællesfag, 
dels en række tilvalgsfag, som vælges individuelt. Tilvalgsfagene er 
tildelt et pointtal og pointsummen for tilvalgsfagene skal udgøre 
mindst 20. Da nogle af tilvalgsfagene starter i 2. semester (januar i 
1.HF) må man altså allerede i efteråret i 1.HF finde ud af, hvilke fag, 
ens HF-eksamen skal omfatte, idet dog endeligt valg af fag, der starter 
i 3. semester (aug. 2.HF) først skal træffes i foråret. For at undervis
ningen i et fag kan etableres kræves, at mindst 7 studerende har 
meldt sig til faget. I skoleåret 1976/77 er der hold i alle tilvalgsfag.

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

Om eksaminer og årsprøver.

HF: Man skal til eksamen i alle fag, bortset fra musik/formning og 
idræt efter 1.HF. Fællesfagene tysk, samfundsfag, geografi, biologi og 
matematik afsluttes efter 1.HF med eksamen, idet man dog kan und
lade at gå til eksamen i fag, man skal have som tilvalg i 2.HF. På HF 
findes ikke årsprøver.

Gymnasiet: For at kunne bestå studentereksamen kræves aflagt 10 
eksaminer. Heraf er de fire prøver skriftlige. Dette indebærer, at man 
ikke skal til studentereksamen i alle mundtlige fag. Hvilke fag en 
klasse skal til eksamen i, afgøres af undervisningsministeriet. I de fag, 
man ikke kommer til eksamen i, overføres årskarakteren som eksa
menskarakter. Det skal bemærkes, at man ikke kan komme til eksa
men i religion, musik/formning og idræt.
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En del af fagene afsluttes efter 1. eller 2.g, og man vil normalt komme 
til studentereksamen i et par af disse fag, normalt to fag, således at 
man i 3.g skal op i fire mundtlige fag.

Efter 1. og 2.g arrangeres årsprøver, dels 3-4 skriftlige prøver, dels 
muntlige prøver, normalt 3, idet eventuelle studentereksamensprøver 
medregnes heri.

De mundtlige årsprøver i juni 1977 arrangeres på den måde, at det 
ene af de 3 fag vælges individuelt af eleverne, mens de 2 andre fast
lægges af skolen under hensyntagen til de officielle prøver. Ved års
prøverne fungerer en anden af skolens lærere i faget som censor, 
mens der ved de officielle prøver kommer beskikkede censorer fra an
dre gymnasieskoler.

Om sygeeksamen.

Hvis man p. gr. a. sygdom ikke har kunnet deltage i eksamen, kan man 
komme til sygeeksamen i aug./sept. samme år.

Sygeeksamen afholdes efter de samme regler, som gælder for den 
ordinære eksamen og omfatter de prøver, som man ikke har kunnet 
påbegynde eller fuldføre.

I forbindelse med sygeeksamen skal man være opmærksom på føl
gende:
1. Hvis man p. gr. a. sygdom bliver forhindret i at møde til en af de 

fastsatte skriftlige eller mundtlige prøver, skal man snarest give 
rektor besked herom og senest inden den pågældende prøves af
slutning. I modsat fald betragtes man som udeblevet af anden grund 
end sygdom og kan da først tilmeldes til eksamen igen efter 1 års 
forløb.

2. Bliver man syg under en prøve, men alligevel fuldfører den, kan 
man ikke komme til sygeeksamen.

3. Såfremt man bliver syg i den mundtlige eksamensperiode og syg
dommen ikke er af længere varighed, end at det er muligt at flytte 
eksaminationen inden for den ordinære eksamenstermin, har man 
ikke krav på at komme til sygeeksamen i aug./sept. Man er dog ikke 
pligtig at lade sig eksaminere i 2 fag på samme dag.

4. Tilmelding til sygeeksamen sker på en særlig blanket, der udleve
res af skolen, og som bl.a. indeholder en særlig lægeattest, der skal 
udfyldes af en læge. Andre lægeattester er ikke gyldige. Den ud
fyldte blanket afleveres på kontoret senest 25. juni.

46



Om reeksamination.

Hvis man har klaret sig dårligt ved en officiel prøve, har man mulighed 
for at komme til en ny prøve, officielt betegnet som reeksamination. 
Retten til reeksamination er dog ret begrænset, især for gymnasiets 
vedkommende, hvilket fremgår af nedenstående:

HF:
1. Man kan indstille sig til eksamen i samme fag 3 gange.
2. Såfremt man ved en prøve ved udgangen af 1.HF opnår karakteren 

00 eller 03, kan man gå til reeksamen i det pågældende fag i den 
efterfølgende sygetermin (august/september).

3. Hvis man har fået 5 eller derover, kan man også gå til reeksamen, 
men først året efter i den ordinære eksamenstermin (maj/juni).

4. Såfremt man ikke har bestået HF-eksamen efter 2.HF, kan man gå 
til reeksamen i august/september i et eller flere fag efter eget valg.

5. Såfremt man af anden grund end sygdom ikke har deltaget i eller 
fuldført en prøve i ét eller flere fag, kan man først komme til prøve 
året efter i maj/juni.

6. Såfremt man har været til prøve flere gange i et fag, er det den 
hojeste karakter, der tæller.

7. Såfremt man ønsker at komme til reeksamen i august/september 
(og opfylder betingelserne herfor), skal man hente et tilmeldings
skema på kontoret og aflevere det samme sted i udfyldt stand se
nest 25. juni.

Gymnasiet:
1. Såfremt man ved studentereksamensprøver efter 1. eller 2.g opnår 

karakteren 00 eller 03, kan man komme til reeksamen samme år i 
august/september, dog forudsat, at årskarakteren i pågældende 
fag er 5 eller derover.

2. Såfremt man i et studentereksamensfag, der afsluttes efter 1. eller 
2.g, får årskarakteren 00 eller 03, kan man, hvis faget ikke er udta
get til studentereksamensprøve, forlange at komme til studenterek
samen i det pågældende fag i august/september. I så fald tæller 
prøven med blandt de 10 prøver, der kræves aflagt for at man kan 
bestå studentereksamen.

3. For gymnasiet gælder, at hvis man går til reeksamen i et fag, er det 
den karakter, man opnår her, der tæller, uanset om man klarer sig 
dårligere end ved den tidligere prøve.
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4. Såfremt man ønsker at komme til reeksamen i august/september 
(og opfylder betingelserne herfor), skal man hente et tilmeldings
skema på kontoret og aflevere det samme sted i udfyldt stand se
nest 25. juni.

5. Der er ikke mulighed for at komme til reeksamination efter prøver
ne ved udgangen af 3.g.

6. Man kan ikke komme til reeksamination efter en årsprøve.

Fællesarrangementer 1976/77.

3/9 Jakob Holdt: Lyhbilledshow og foredrag om USA på vrangen.
15/9 Jomfru Ane-teatret opfører sin rock-revy (Aftenarrangement 

Medarrangør: Kulturelt Samråd, Brønderslev).
12/11 Dobbelttime om energiproblemer med oplæg ved professor 

Bent Elbek.
30/11 Kammermusik ved „Den danske Kvartet".
10/2 Valgmøde med repræsentanter fra 10 af de 12 partier, der op

stillede ved folketingsvalget.
22/2 Koncert med sangerinden „Trille".

Desuden har der været debattime samt orientering om DGS, 
GLO og LAK.

Orientering af vordende elever.

Små „udrykningshold“ af lærere og elever har været inviteret til at 
orientere elever i folkeskolens ældste klasser og deres forældre ved 
møder enten i skoletiden eller om aftenen på følgende skoler: Vrå 
Realskole, Toftegårdsskolen, Løkken Centralskole, Saltum Central
skole, Brovst og Skovsgård skolerne. Desuden har gymnasiet været 
repræsenteret med lærere og elever ved en uddannelsesdag for Brøn
derslev kommunes skoler på Tillidsmandscentret i Brønderslev.

I dagene 28/2-4/3 holdt vi „Åbent hus" for over 200 elever fra kom
muneskolerne i distriktet, der havde ønsket at få mulighed for at følge 
undervisningen hos os en hel skoledag igennem.
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Om introduktionsdagene 1976.

I lighed med de foregående år havde vi en introduktionsperiode for de 
nye 1. klasser, som i de første to uger læste efter et særskema. For
uden normal undervisning blev der i denne periode orienteret om de 
to organisationer for gymnasieelever, GLO og DGS, for HF’s vedkom
mende om LAK, om de forskellige stående udvalg på skolen og om 
elevrådet og valg af elevrepræsentanter dertil. Endvidere indgik der et 
gruppespil med det formål for øje at skabe sammenhold og fælles
skab, hvortil kom et par timers musikalsk leg, der også gav klasserne 
mulighed for at blive rystet sammen og komme til at „fungere“ fra 
starten. Hver enkelt klasse fik den første skoledag tilknyttet tutorer 
(vejledere) fra 2. klasserne, der dels bistod ved en rundvisning på sko
len den første dag og dels senere i perioden deltog i en drøftelse af de 
problemer, der måtte være opstået hos eleverne i deres første to uger 
i de nye omgivelser. Introduktionsperioden afsluttedes med en aften
fest på skolen for alle elever og lærere.

To arrangementer strakte sig ud over det egentlige introduktionsfor
løb, et kursus i bibliotekskundskab i november og et kursus i sprog
iagttagelse. Sprogiagttagelsen havde til formål at give eleverne et 
grammatisk fundament, der er fælles for sprogfagene.

(AT).

Russisk gæstelærer.

I begyndelsen af november havde skolen og undertegnede besøg af 
en russisk lærerinde - Tamara Fjodorovna Tokareva - som resultatet 
af en udvekslingsaftale mellem det danske og sovjetiske undervis
ningsministerium. Hendes opgave var dobbelt: hun skulle bo hos en 
russisklærer for at optræne hans sprogfærdighed, og hun skulle hjæl
pe med i den daglige undervisning.

Alle var glade for hendes besøg - russere er sjældne i Vendsyssel 
- og hun var også glad for at opleve en dansk skole og en dansk fa
milie. (EF).
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Forsøgsundervisning.

|ON Brønderslev Gymnasium deltager sammen med syv andre gym
nasieskoler i et forsøg med lommeregnere. Formålet er generelt at 
kortlægge lommeregnerens anvendelse både i den daglige undervis
ning, under forberedelsen hjemme og til afsluttende eksamen. Specielt 
undersøger man én maskines tekniske fordele og ulemper. I vort tilfæl
de er det Texas TI-30.

HF tilvalgshold i matematik, fysik og kemi, alle 1.g matematikere, 
samt én af de to 3.g mat.-fys. fik i 1976 udleveret lommeregner i stedet 
for regnestok.

En undersøgelse foretaget 6 mdr. efter viste, at maskinen var blevet 
brugt flittigt - ca. 3 batterier pr. maskine var konsumeret. 99 % af de 
adspurgte mente, at lommeregneren også burde inføres i gymnasiet.

Mon ikke regnestokken er out. | ppp I
(OH).

Hvor kommer gymnasieeleverne fra?

1974 1975 1976
mat. spr. mat. spr. mat. spr.

Brovst Skole .................. 4 0 1 0 0 0
Jetsmark Centralskole .... 5 1 0 4 4 5
Klokkerholm Skole ........ 2 5 1 0 2 0
Løkken Centralskole ..... 4 3 8 4 11 4
Saltum Centralskole ...... 3 9 0 4 7 3
Skolegades Skole .......... 12 8 16 13 13 8
Skovsgård Skole ........... 2 2 5 0 0 4
Sulsted Skole ................. 2 1 5 4 0 0
Søndergades Skole ...... 17 12 15 5 16 9
Toftegårdsskolen ........... 9 10 11 6 15 7
Vrå Realskole ................. 4 3 3 8 8 9
Åbybro Realskole .......... 1 7 0 0 0 0
Andre skoler ................... 1 2 2 3 5 4
Ialt .................................... 66 63 67 51 81 53

129 118 134
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BA Adjunkt Bodil Agger 
Fruensgaardsvej 9, 9700 Brønderslev 
Telefon 82 72 67
Engelsk

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

Be Adjunkt Poul Anker Bech 
Bastholm Møllevej 1 15, 9760 Vrå 
Telefon 98 81 53
Historie / formning

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

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

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

Bl Adjunkt Lise Merete Blüthgen 
Tuksvej 2, 9700 Brønderslev 
Telefon 82 04 56
Historie / engelsk

Da Adjunkt Niels Uffe Dahl 
Hyldemorsvej 22, 9700 Brønderslev 
Telefon 82 29 79
Dansk I historie
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BD Adjunkt Bodil Dam
Asgård 31, 9700 Brønderslev
Telefon 82 36 86
Engelsk I formning

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

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

PG Timelærer Poul Glasius 
Borgergade 34, 9740 Jerslev J
Telefon 83 1 0 1 2
Religion

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

DG Adjunkt Dan Glendorf 
Dannebrogsgade 102, 9700 Brønderslev 
Telefon 82 10 65
Geografi

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

JG Timelærer J. Graver
Børglumvej 7, Tolstrup, 9700 Brønderslev
Telefon 83 81 03
Religion
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GN Lektor G. Grüner-Nielsen 
Baldersvej 1, 9700 Brønderslev 
Telefon 82 27 1 9
Fysik

OH Adjunkt Olaf Herrig 
Stokbrogade 15", 9700 Brønderslev

Matematik

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

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

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

JJ Adjunkt John Jensen 
Fibigersvej 2, 9700 Brønderslev 
Telefon 82 31 17
Dansk I religion

Ha Adjunkt Kirsten Hansen 
Schleppegrellsgade 51, 9000 Aalborg
Telefon 13 04 95
Fransk / latin I oldtidskundskab

KJ Adjunkt Kirsten Bangsø Jensen 
Olufsgade 26, 9700 Brønderslev 
Telefon 82 30 20
Matematik
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Je Adjunkt Jens Chr. Jessen 
Trøgdrup, 9320 Hjallerup 
Telefon 28 18 57
Dansk I fransk

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

HK Adjunkt Helga Kohl
Joh. Strømsvej 17, 9210 Aalborg SØ
Telefon 14 22 02
Tysk

HM Adjunkt Hanne Molbech
Høgevej 10, Grindsted, 9310 Vodskov
Telefon 28 62 69
Fransk

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

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

JL Adjunkt Jørgen Lauritsen 
Markedsvej 1 17, 9700 Brønderslev 
Telefon 82 30 49
Engelsk / dansk

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

JR Adjunkt Jørgen Roos 
Rewentlovsvej 8, 9700 Brønderslev 
Telefon 82 34 47
Biologi I idræt

HP Timelærer Hermann Petersen 
Søndervang 22, 9800 Hjørring 
Telefon 92 25 62
Psykologi

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

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

Timelærer Susanne Laub Skovholm 
Vadbækvej 8, Hollensted, 9700 Brønderslev 
Telefon 83 52 32
Musik

Timelærer Søren Risager 
Sohngaardsholmsvej 72, 9000 Aalborg

Musik

FS Adjunkt Flemming Sloth 
Fruensgaardsvej 9, 9700 Brønderslev 
Telefon 83 72 67
Matematik
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PS Adjunkt Preben Späth 
Asgård 40, 9700 Brønderslev
Telefon 82 27 70
Tysk I latin I oldtidskundskab

Sekretær Tove Thodberg 
Nørregade 22, 9700 Brønderslev
Telefon 82 00 1 1

KS Timelærer Karen Sørensen 
Fynsgade 83, 9700 Brønderslev 
Telefon 82 16 29
Idræt

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

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

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

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

TW Adjunkt Tyge Wandel 
Valdemarsgade 2, 9700 Brønderslev
Telefon 82 32 90
Musik I dansk
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Om eksamenstiden.

HUSK:

- at i eksamenstiden er det særlig vigtigt at læse opslag på de spe
cielle opslagstavler ved kontorfløjen.

- at „spørgetimer" ikke må afholdes.
- at alle mundtlige eksaminer og årsprøver er offentlige.
- at translokationen (årsafslutningen) for 1. og 2.g og for 1.HF afhol

des fredag d. 17. juni kl. 8.15.

- at dimissionen samme dag kl. 10 af pladshensyn er forbeholdt elever 
i afgangsklasserne og deres forældre/pårørende.

- at datoen for det nye skoleårs start bekendtgøres ved opslag og pr. 
brev. Hvis der bliver indført vinterferie i februar 1978, vil dette bl. a. 
medføre afkortning af sommerferien.

GOD SOMMERFERIE!
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