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

I*»'»

■,

i

:

.

.

.

'

HASSERIS GYMMASILM
1976-1977

Beretning for

7. SKOLEÅR 1976/77
ved rektor Thomas Jørgensen

BUDOLFI TRYK ApS - AALBORG

1977

Telefoner og adresser.

Rektors kontor: (08) 18 23 44
Rektor privat: (08) 31 41 64
Lærerværelset: (08) 18 02 75
Eleverne: (08) 18 13 79
Pedellen, privat: (08) 18 20 27
Skolens adresse: Hasserisvej 300, 9100 Aalborg

Rektor træffes bedst kl. 9-10 undtagen mandag og lørdag

Gymnasie-studievejledere: adjunkt Hanne Christiansen
adjunkt Jens Peter Lund

HF-studievejledere:

adjunkt Bent Axel Olesen
adjunkt Aksel Rom Sondergaard

Skolens kontor er åbent kl. 8-14 undtagen lørdag
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Forord
Når denne beretning om skoleåret 1976/77 først fremkommer nu i

efteråret, skyldes det, at skolen har besluttet at gøre beretningen til et
egentlig årsskrift dækkende et helt skoleår. Derfor vil der undtagelses
vis i år være to lister over beståede eksaminer, nemlig fra maj-juni 1976
og fra maj-juni 1977.

Internt har vi i det forløbne skoleår mærket den store usikkerhed

omkring fastlæggelsen af adgangsbegrænsningerne ved de højere lære
anstalter. HF-eleverne har været nervøse for fremtiden og har derfor
valgt for mange tilvalgsfag. Da endelig reglerne for adgangsbegræns
ningerne kom, måtte en del af eleverne regulere deres tilvalg. Jagten
efter points var i eksamensterminen maj-juni 1977 mere markant end
sædvanlig, hvilket er med til at ødelægge det sunde arbejdsklima.

Beskæftigelsessituationen har også på helt anden måde præget
skoleåret, idet vi her på skolen i efteråret 1976 oprettede et af Arbejds
direktoratet betalt kursus for unge arbejdsløse (KUA). Den arbejdsløse

kan i løbet af et halvt år læse 1-3 fag på HF-niveau og indstille sig
til eksamen. Det kan dog ikke lade sig gøre på disse kurser at sam
menstykke en hel HF-eksamen. 150 deltagere meldte sig, og 59 gik til
eksamen i en række fag. Det er imponerende og dygtigt, at så mange
gennemførte kursus og med gode resultater. Flere arbejdsløse cand.
mag.'er har undervist på dette kursus, der - tidernes ugunst taget i
betragtning - nok vil blive gentaget næste år.
Thomas Jørgensen
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De amtskommunale skolemyndigheder
Hasseris Gymnasium ejes og drives fra 1. april 1973 af Nordjyllands
amt. Skolen sorterer under undervisnings- og kulturudvalget.
Den 3. maj 1974 blev der på skolen afholdt valg af forældrerepræ
sentanter til det nye skolenævn.

Skolenævnet:

FORÆLDREVALGTE:
EDB-konsulent P. E. Hein-Sørensen, Hasseris
Skolebestyrer Kresten Kjærsgaard, Skalborg

UDPEGET AF NORDJYLLANDS AMTSRÅD:

Amtsrådsmedlem, landsretssagfører Ingvardt Pedersen, Aalborg
Amtsrådsmedlem, assistent Erik V. Thuesen, Svenstrup J.
Amtsrådsmedlem, gårdejer Thomas Elholm, Klokkerholm

I 1976/77 har skolenævnet afholdt 7 møder. Følgende uddrag af dags
ordener giver et indtryk af, hvad nævnet beskæftiger sig med: Ind
hegning af fodboldbane og beplantning af skråninger for at hindre
ridning samt luftning af hunde - generende lugt fra kemiforsøg budgetlægning - læreransættelser - ombygning af den oprindelige
lægeværelseafdeling til kontorer for studielektorer og HF-studievejledere - fastsættelse af lokaleleje - forsøgsundervisning i matematik ændring af edb-udstyr - vinterferie - anskaffelse af traktor med slå
maskine til skrænter - indvendig vedligeholdelse.
Som man ser: en blandet og spændende opgave!
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Eksaminer maj-juni 1976
Nysproglig studentereksamen:

Gitte Jul Andersen, Susanne Barbara Petersen Bach, Pia Solholt
Christensen, Bodil Elisabeth Forman, Elsebeth Frandsen, Helle Muff
Jensen, Tove Hartmann Jensen, Anette Ringstrøm Nielsen, Hanne Birgitte
Nielsen, Ulrik Steen Nordhagen, Lars Olaf Næsby, Annemette Glindvad
Nørgaard, Kirsten Speich, Jens Rønn Sørensen, Mariann Vingaard
Sørensen, Henrik Riber Villesen, Karin Ankeraa, Henrik Arentoft, Char
lotte Grevy, Mette Elisabeth Haase, Pernille Gro Jensen, Jette Kamp
Johansen, Janne Grauballe Jørgensen, Benedicte Parm, Gert Prager
Pedersen, Anna Skov-Petersen, Grete Sørensen, Jette Sørensen,
Marianne Toppenberg, Janne Tornby, Kirsten Toft Christensen, Jane
Ostergaard Christiansen, Edith Birgitte Hansen, Jette Aschenberg
Hansen, Anette Jochumsen, René Larsen, Susanne Master, Ann-Nette
Nielsen, Eva Sloth, Lene Bundgaard Sørensen, Jens Erik Thorndahl,
Anette Aggerholm Vestergaard, Inger Vinther, Annemarie Zinck.

Samfundssproglig studentereksamen:
Jesper Christensen, Lars Arthur Danielsen, Anja Kirkeby, Helle Svan
berg, Mads Jørgen Arendt, Lise Harder, Elisabeth Klit, Lise Olsen,
Susanne Gyrithe Ditzel, Peter Jølck, Jan Ole Petersen, Susanne Qvist,
Nina Rosenmeier, Henrik Sørensen, Aksel Thiele, Jørgen Ussing.

Matematisk-fysisk studentereksamen:

Vibeke Juel Andersen, Steen Carlsen, Peter Bro Christensen, Merete
Kruse Hansen, Peter Mandal Hansen, Bente Jensen, Dorte Jørgensen,
Kim Guldstrand Larsen, Niels Salling Møller, Henrik Rasmussen, Fre
derik Axel Stjernfelt, Arne Lyngby Thomsen, Per Højmark Andersen,
Søren Bech, Nina Bengtsen, Christian Møller Christensen, Poul Chri
stiansen, Helle Karstenskov Haugaard, Per Lyngby Jensen, Jørgen
Kaalund Jensen, Jens Kjærsgaard, Dan Kaasby, Claus Gamborg Larsen,
Kirsten Bak Larsen, Carsten Nielsen, Roger Mosbæk Pedersen, Finn
Lange Rasmussen, Henrik Nørholm Andersen, Lars Damgaard, Annette
Fausing, Per Bang Henriksen, Birthe Jacobsen, Jens Jørgen Jensen,
Torben Jensen, Jens Kjær-Rasmussen, Erik Thingholm Kristoffersen,
Birthe Kyed, Per Normann Seidelin, Klavs von Spreckelsen, Steen
Tørner.
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Samfundsmatematisk studentereksamen:
Flemming Lindblad Hertz, Finn Boserup, Jonathan Thomas Braddyll
Meisner, Kim Weinreich, Bente Skøtt Christiansen, Lisbeth Kristiansen,
Jan Beyer Schmidt-Sørensen, Aage Erik Springborg, Anna Egede
Nielsen, Henrik Erik Nielsen, Bjarne Olesen, Anette Margrethe Salomonsen.

Matematisk-naturfaglig studentereksamen:

Susanne Bech, Ole Bruun Hansen, Peter Koch, Per Vinther Møller,
Kim Lyngby Sleiborg, Birgitte Engen, Birte Stoffersen, Jesper Boysen,
Per Hyldgaard Jensen, Jens Jørgen Nielsen, Mads Ruge.

Højere Forberedelseseksamen:

Søren Broberg Andersen, Tom Nødbak Andersen, Louise Christine
Birket-Smith, Birgitte Davidsen, Lisbeth Marie Hammer, Eva Erinia Hjorth,
Margrethe Holm, Pia Hughes, Liselotte Jensen, Marian Gjøtterop Jensen,
Bente Deigaard Johansen, Hanne Harbo Johansen, Henriette KirketerpMøller, Peter Dorf Kristensen, Hanne Larsen, Henrik Madsen, Kjeld
Borup Pedersen, Lars Bo Klemmensen Pedersen, Jens-Henrik Rønn,
Else Marie Sørensen, Lone Skov Sørensen, Thorkild Hjort Sørensen,
Lisbeth Ørum, Ole Kramme Abildtoft, Birgit Yvonne Christensen, Helle
Christensen, Lene Dorit Christensen, Søren Christensen, Niels Bent
Christoffersen, Allan Holm Damby, Lene Fredborg, Ole Kettiell Hansen,
Elo Frede Hjørringgaard, Aase Holm, Arne Sandager Jensen, Lene
Jensen, Lisbeth Røhr Jensen, Poul Svalø Jensen, Søren Jensen, Ulrik
Mølbak Jensen, Birgit Muldbjerg Kristensen, Frank Engmann Kristensen,
Leif Engmann Kristensen, Lise Nielsen, Ingelise Svanborg, Marie-Louise
Sondergaard, Leif Vinther Thomsen, Ingelise Kamp Wammen, Allan
Carsten Andersen, Ulla Maack Andersen, Kurt Nygaard Christensen,
Eva Groth, Lene Vestergaard Hansen, Poul-Erik Hansen, Frede Ascanius
Jacobsen, Bente Jensen, Eva Vangsgaard Jensen, Lone Elisabeth
Jensen, Henrik Pind Grauballe Jørgensen, Søren Jørgensen, Henrik
Valdemar Klitgaard, Peter Kristoffersen, Hans Mouritzen, Hanne Brolin
Nielsen, Vibeke Just Nielsen, Jesper Ott, Finn Bjarne Pedersen, Joan
Thestrup Pedersen, Finn Skoven, Anette Skovgaard, Lis Sørensen,
Steen Grønholm Thomsen, Anne Pernille Viholm, Bente Zerlang.
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Eksaminer maj-juni 1977
Nysproglig studentereksamen:

Flemming Juul Christensen, Anette Klemme Jensen, Karen Margrethe
Johannesen, Søren Astrup Saxkjær Kjærgaard, Doris Lykke Knudsen,
Bente Larsen, Inger Becker Larsen, Per Brandt Laursen, Karin Kjær
Madsen, Marianne Plougmann Madsen, Birte Tønne Nielsen, Ulla
Nielsen, Susanne Rahbek Rasmussen, Vibeke Rasmussen,Vibeke Rødsgaard-Mathiesen, Bitten Sørensen, Lars Gunnar Boye Thøgersen, Anne
Aasted, Bjørg Rugholm Andersen, Peder Klemmen Bach, Gitte Neergaard Bernth, Jette Christensen, Anne Hedegård, Karin Rix Holländer,
Helle Jensen, Karen Susanne Odderskjer Jensen, Pia Jespersen, Esbern
Emile Jan Kristensen, Ulla Sønderby Larsen, Per Lund, Ann Brøndbjerg
Pedersen, Lise Pedersen, Dorte Poulsen, Ulla Sørensen, Anita Brigitte
Andersen, Vibeke Andersen, Ingrid Christensen, Jette Dalsgaard, Karen
Jette Estrup, Lone Gahrn, Nina Gyllenborg, Janne Heslegrave, Annette
Nebel Jensen, Lone Liljefalk, Ninna Pedersen, Kirsten Jusjong Stensgaard, Birthe Mygind Sørensen, Marianne Thorsen, Uffe Egtman Wester
berg, Jette Yde, Dorte Aagaard.

Samfundssproglig studentereksamen:
Marianne Voif Andersen, Lars Bornæs, Benny Staal Hansen, Charlotte
Hornemann, Susanne Dilling Lundgren, Hanne Søbye, Sussie Hansen,
Mogens Vinther Møller, Svend Thomas Hansen, Dorte Læsø Jensen, Jan
Petersen.

Matematisk-fysisk studentereksamen:
Torben Langeland Bach, Karen Bang, Michael Anker Bohnstedt, Klaus
Dahl-Jensen, Steen Holmberg, Gitte Bjørnlund Jensen, Vibeke Korsgaard, Else Milthers, Henrik Nielsen, Kaj Petersen, Ole Gorm Buus, Ib
Christensen, Steen Aggerbeck Hagelquist, Hanne Jensen, Lars Keith,
Mette Kirketerp, Nils Grennerod Kjeldsen, Mette Larsen, Per Lassen,
Ole Bjerrum Lidegaard, Erling Hegelund Madsen, Claus Anker Nissen,
Jacob Nittegaard, Niels Michael Sietved, Anette Steffensen, John Stef
fensen, Klaus Ikast Sørensen, Erling Andersen, Anders Bisgaard, Peter
Bak Frederiksen, Per Gunnar Bergfors Glerup, Palle Wendelboe Han
sen, Søren Hansen, Ib Anders Bælum Jensen, Mogens Ahrens Jensen,
Lis Melby, Peter Christian Nøhr, Bo Reimer, Jakob Skou, Jacob Wethje
Søndergaard, Olav Weinreich.
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Samfundsmatematisk studentereksamen:
Bjarne Falk Andersen, Jonny Kromann Carstensen, Jørgen Lindgren
Hansen, Sanne Højgaard, Lene Ostergaard Jensen, Jens Bodker Kri
stensen, Frank Asbjørn Nielsen, Frits Michael Richter, Kirsten AlgreenUssing, Birgit Fristrup, Thomas Graungaard, Niels Christian Hansen,
Kim Pedersen.

Matematisk-naturfaglig studentereksamen:

Sonja Bartholomæussen, Ulla Frostholm, Søren Kaarup Jensen, Erik
Pedersen, Helge Skovbjerg, Eva Falk Winther, Lone Sonja Dahlin, Vivi
Frisgaard Hardgrib, Jette Holt, Niels Otto Lund Jensen, Inger Vinther
Pedersen, Peter Kronsted Pedersen, Ingrid Rasmussen, Ann Wormslev,
Inge Aistrup, Ulla Bøgh, Vibeke Hastrup Christensen, Claus Bundgaard
Nielsen, Lisbeth Flügel Nielsen, Annegrete Sloth-Kristensen, Lars
Studstrup.

Højere Forberedelseseksamen:
Doris Andersen, Kim Friis Bredsgaard, Bent Thougaard Christensen,
Ivan Henrik Nøhr Christensen, Jørn Christensen, Preben Elkiær Chri
stensen, Michael Dreisler, Kaare Friis Grue, Lars Bo Henriksen, Susanne
Jensen, Søren Grøndahl Jensen, Inger Johansen, Lise Vendel Juul
Jørgensen, Annette Kær, Birgitte Weybye Lassen, Jesper Mænnchen,
Thomas Møller, Lena Toft Nielsen, Gitte Olesen, Claes Norman Pedersen,
Ole Brix Pedersen, Erling Juul Rask, Vibeke Schioldan, Djon Fristrup
Severinsen, Gunnar Sigaard Simonsen, Annalise Rold Sørensen, Torben
Christiansen, Lisbeth Dahl, Lene Dahlberg, Søren Kristian Eriksen, Birte
Frederiksen, Hanne Hansen, Else Marie Jensen, Jytte Jensen, Anita
Reinert Koch, Lene Tams Korsgaard, Kaj Larsen, Søren Larsen, Dorthe
Pia Madsen, Hanne Rokkedal Madsen, Lis Nielsen, Susanne Ladefoged
Nielsen, Ulrik Nielsen, Henrik Steen Petersen, Helle Tvedeskov Ras
mussen, Jørgen Frisholm Røhrmann, Kirsten Skovgaard Sørensen, Hanne
Riber Villesen, Vibeke Bergulff, Susanne Frandsen, Jens Frederiksen,
Kim Harboe, Jørn Held, Pia Svanborg Hundahl, John Jakobsen, Inger
Bek Jensen, Jan Jørgensen, Marna Larsen, Michael Larsen, Helle
Laursen, Per Lund, Dorte Marianne Madsen, Børge Nielsen, Ane Lise
Ostergaard Nygaard, Liselotte Kristiane Holm Riisager, Preben Skov
gaard, Henny Bjarnason Svendsen, Birte Thuen, Halie Lena Østervig.
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Eleverne
Ved skoleårets begyndelse 1976/77 havde skolen 594 elever:
1 .g: 78 sproglige og 84 matematiske
(3 sproglige og 3 matematiske klasser)
2

.g: 43 sproglige og 82 matematiske
(2 sproglige og 4 matematiske klasser)

3

.g: 63 sproglige og 76 matematiske
(3 sproglige og 3 matematiske klasser)

1 .HF: 84 elever (3 klasser)
2

.HF: 84 elever (3 klasser)

Ved skoleårets slutning var tallene følgende:
1 .g: 81 sproglige og 78 matematiske
2

.g: 43 sproglige og 78 matematiske

3

.g: 62 sproglige og 76 matematiske

1 .HF: 75 elever
2

.HF: 81 elever

I alt: 574 elever.
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Eleverne i 1.g pr. 25. august 1976 kom fra følgende skoler og klasser:

fra:

2. r.

dr.

Brovst Skole
GI. Hasseris Skole
Gug Skole
Helsingør Gymnasium
Hobrovejens Skole
Kjellerupsgades Skole
Klarup Skole
Klostermarksskolen
Løgstør Skole
Munkebakken Skole
Nibe Skole
Poul Paghs Gades Skole
Ryesgades Skole
Skipper Clement Skolen
Skt. Knuds Gymnasium
Schola Europea
Skovsgaard Skole
Sofiendalskolen
Stolpedalsskolen
Støvring Skole
Suldrup Skole
Svenstrup Skole
Sønderbroskolen
Skørping Skole
Vejgaard Vestre Skole
Vester Mariendal Skole
Vesterkærets Skole
Østermarksskolen
Hasseris Gymnasium

pi.

3. r.

I 10. kl. I

1. g.

dr. pi.

dr. pi.

dr. pi.

2. r.

3. r.

10. kl.

1. g.

dr. pi.

dr. pi.

dr. pi.

dr. pi.

1

9 kl. 1
17

3
2

4

15

32

6

5

2

1
10

1
1

2

2

3

1

1
1

1

2
1
3
1
1

1
1

2

1

4

4

1
2

3

1

15

1

1
3
1

1

1

2
1

1
1

114
7 6 4
1
3
3

1
2

20
27

5
2
3

2

1
1

5
7
3

3
2

4

2

2
1

1

1
2

1
7

1
1

10

1

4

34

45

1
1
1

7
6

1

14

21 13 29 16 0
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I alt

Sproglige

Matematikere

Afleverende skoler:

1

0 4

4

01

29 11 32 0
33

43

0

2

3

1
1
5

163

Lærerkollegiet
Ansættelser:

Fra 1. august 1976 som adjunkter: cand. mag. Vita Braagaard (tysk
og kristendomskundskab) og cand. mag. Dorte Lietzen (musik og kri
stendomskundskab). Endvidere cand. scient. Lone Ryttersgaard (biologi)
og cand. scient. Claus Fromholt Hansen (geografi) som kvotaansatte
adjunkter for skoleåret 1976/77.
Følgende har haft instrumentalundervisning på HF: musiklærerne
Gunnar Hansen, Jens Rømer Madsen, Anker Møller og Søren Risager.
Vikarer:

Under adjunkt Hanne Smidths orlov i skoleåret 1976/77 vikarierede
maleren Svend Bonnevie-Dyssegaard i faget formning. Endvidere vika
rierede cand. mag. Inge-Lise Paulsen i august og cand. pæd. Grethe
Damtoft Andersen i september og oktober, begge i engelsk for adjunkt
Inge Mathiasen, medens cand. mag. Lone Busch Jürgensen vikarierede
i tysk for adjunkt Inge Mathiasen i perioden august/september/oktober.
For adjunkt Birgit Rubak vikarierede cand. mag. Lone Busch Jürgensen
i tiden september/oktober/november i tysk. I november/december vika
rierede cand. mag. Jan Rud Hansen i gymnastik for adjunkt Hanne
Milan. Cand. mag. Knud Kappelgaard Andersen vikarierede i dansk for
adjunkt Marianne Vestergaard i tiden november/december/januar/februar, og endelig varetog cand. mag. Mogens Krogsgaard Sørensen
nogle af adjunkt Birgit Rubaks timer i tysk fra marts og resten af skole
året.
Afsked med kolleger:

Ved udgangen af december 1976 fratrådte pastor E. Ernstsen som
timelærer. Pastor Ernstsen har hjulpet skolen siden dens oprettelse i
1970 i faget religion, det første år også i latin. Det er med vemod, vi
siger tak og farvel til en afholdt lærer og god kollega.
Ved udgangen af skoleåret fratrådte cand. mag. dr. phil. Kai Møller
Nielsen som adjunkt for at overtage en stilling ved Rungsted Statsskole.
Skolen siger tak til en dygtig fagmand og god kollega, som vi savner.
Lærerkollegiet i skoleåret 1976/77:
Adjunkt Carl Johan Andersen (dansk og engelsk)
Cand. pæd. Grethe Damtoft Andersen (vikar i engelsk)
Cand. mag. Knud Kappelgaard Andersen (vikar i dansk)
Adjunkt Erik Søndergaard Boldsen (engelsk og oldtidskundskab)
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Maleren Svend Bonnevie-Dyssegaard (formning)
Adjunkt Bent Brandtoft (samfundsfag og drengegymnastik)
Adjunkt Ellen Bruun (fransk og religion)
Adjunkt Vita Braagaard (tysk og religion)
Adjunkt Karsten Bøgh (matematik)
Adjunkt Haakon Børresen (matematik, fysik og kemi)
Adjunkt Erik Christensen (samfundsfag og fransk)
Adjunkt Hanne Christiansen (historie og latin)
Adjunkt Bendt Deegen (fransk)
Sognepræst Edv. E. Ernstsen (religion)
Adjunkt Anne-Marie Frandsen (dansk og engelsk)
Adjunkt Kai Gregersen (fysik og matematik)
Adjunkt Claus Fromholt Hansen (geografi)
Musiklærer Gunnar Hansen (slagtøj)
Cand. mag. Jan Rud Hansen (vikar i gymnastik)
Adjunkt Kai Thor Hansen (fysik og matematik)
Adjunkt Steen Hoffmann (fysik og matematik)
Gymnastiklærer Jette Jacobsen (pigegymnastik)
Adjunkt Ole Schelde Jacobsen (matematik)
Lektor Claus Jensen (matematik)
Cand. mag. Lone Busch Jürgensen (vikar i tysk)
Adjunkt Morten Jødal (kemi og fysik)
Rektor Thomas Jørgensen (dansk og oldtidskundskab)
Cand. psych. Morten Kaufmann (psykologi)
Adjunkt Karl Jørgen Krarup-Pedersen (historie og religion)
Adjunkt Sonja Larsen (engelsk og fransk)
Adjunkt Hans Henrik Lauritzen (historie, latin og oldtidskundskab)
Adjunkt Dorte Lietzen (musik og religion)
Adjunkt Lars Lindhart (matematik)
Adjunkt Jens Peter Lund (biologi)
Adjunkt Inge Mathiasen (engelsk og tysk)
Musiklærer Jens Rømer Madsen (guitar)
Adjunkt Hanne Milan (biologi og pigegymnastik)
Musiklærer Anker Møller (saxofon)
Adjunkt Kai Møller Nielsen (dansk og oldtidskundskab)
Adjunkt Bent Axel Olesen (fransk og engelsk)
Cand. mag. Inge-Lise Paulsen (vikar i engelsk)
Musiklærer Søren Risager (guitar)
Adjunkt Birgit Rubak (tysk)
Adjunkt Lone Ryttersgaard (biologi)
Adjunkt Johan Schlichtkrull (engelsk og russisk)
Adjunkt Arne Sestoft (geografi)
Adjunkt Håkun Skardhamar (fysik og kemi)
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Adjunkt Aksel Rom Sondergaard (dansk og historie)
Adjunkt Leif Milo Sørensen (biologi og drengegymnastik)
Cand. mag. Mogens Krogsgaard Sørensen (vikar i tysk)
Adjunkt Hans Ulrik Torp (tysk og fransk)
Adjunkt Bent Trangbæk (dansk og engelsk)
Adjunkt Marianne Vestergaard (dansk)
Adjunkt Peter Villesen (musik)
Adjunkt Peter Wang (engelsk og drengegymnastik)
Lektor Albin Willemoes (dansk og engelsk)
Adjunkt Torben Winkler (historie og religion)
Adjunkt Gert Winsløw (dansk og geografi)
Cand. psych. Marianne Würtz (psykologi)
Adjunkt Gunnild Waagepetersen (pigegymnastik og dansk)
Kursus i praktisk pædagogik:

Direktoratet for gymnasieskolerne og HF har i skoleåret 1976/77 hen
vist følgende til at gennemgå kursus i undervisningsfærdighed her ved
skolen: Cand. scient. Einar Bernth, cand. mag. Kai Broberg, cand. mag.
Jan Rud Hansen, cand. mag. Torben Aes Hårbøl, cand. mag. Knud Jør
gensen, cand. scient. Grete Kristensen, cand. phil. Jens Frørup Madsen,
cand. scient. Kirsten Kongstad Petersen, cand. phil. Claus Pindstrup og
cand. scient. Lars Brokmann Torup.

I skoleåret 1976/77 var:

Rektors stedfortræder: Adjunkt K. J. Krarup-Pedersen.
Lærerrådets formand: Adjunkt Steen Hoffmann.
Lærerrådets næstformand: Adjunkt Ellen Bruun.
Skolens bibliotekar: Adjunkt Hans Ulrik Torp.
Administrativ inspektor: Adjunkt Karsten Bøgh.
Skemalægger: Adjunkt Steen Hoffmann.
Indre inspektorer: Adjunkterne Morten Jødal, Leif Milo Sørensen og
Peter Wang.
Sekretærer: Gudveig Kvisselgaard og Anna Lise Nielsen.
Pedel: Andreas Bundgaard Pedersen.
Pedelmedhjælper: Erik Andersen.
Kursus for unge arbejdsløse (KUA) 1976/77

Kursus for unge arbejdsløse blev etableret første gang her ved skolen
i skoleåret 1976/77 i henhold til godkendelse fra Direktoratet for Gym
nasieskolerne og HF.
KUA tager fortrinsvis sigte på unge mellem 15 og 24 år, og formålet
er at give unge arbejdsløse eller deltidsarbejdsløse en uddannelse, som
de også senere kan have glæde af.
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Underviserne på KUA hentes i videst mulig omfang blandt arbejds
løse akademikere med kompetence til undervisning på gymnasie- og
HF-niveau.
Der blev tilbudt undervisning i fagene engelsk og tysk på matematisk
studentereksamensniveau og i fagene fransk, russisk, matematik, fysik,
kemi, biologi, historie, samfundsfag og psykologi på HF-eksamensniveau. Undervisning blev etableret i samtlige fag med undtagelse af
russisk, idet fagene matematik og biologi dog kun etableredes på fælles
fagsniveau.
Ved kursets start den 1. november 1976 var der tilmeldt ca. 140 del
tagere, hvoraf ca. 70 gennemførte kurset. 58 gik til ordinær studenter-/
HF-eksamen i et eller flere fag og fik karakterfordeling svarende til den
normale inden for fagene.

De 58, der gik til eksamen, var: Annette Holmegaard Andersen, Finn
Andersen, Frank Førby Andersen, Jytte Andersen, Birthe Badsberg, Gitte
Bak-Jensen, Carl Ove Nicolai Christensen, Jens Christensen, Michael
Haack Christensen, Niels Peter Christoffersen, Tommy Eduardsen,
Mogens Filskov, Inga Lisbeth Fristrup, Maja Ganges, Susanne Gustafs
son, Bolette Eva Rottbøll Hansen, Sigrid Marie Hansen, Sonja Møller
Hansen, Tove Kais Hansen, Jette Freiheit Hayes, Ove Duch Holm, Brita
Rye Vinther Jakobsen, Doris Margrethe Jensen, John Jensen, Stig Buss
borg Jensen, Britta Søndermølle Kaptain, Ole Lanther, Hanne Vibeke
Larsen, Per Ingerslev Larsen, Torben Dybdal Larsen, Anne Margrethe
Lund, Anne Grete Lüdemann, Betty Katrine Madsen, Elsa Madsen, Jørn
Søborg Madsen, Bente Nielsen, Marie Kristine Nielsen, Preben Nørlund
Nielsen, Steffen Nielsen, Tonny Nielsen, Kaj Løvstrøm Nilsson, Torben
Nørgaard Nielsen, Ole Hagen Olesen, Bente Bang Pedersen, Dorte Pe
dersen, Leif Pedersen, Søren Lykke Pedersen, Vibeke Pagh Pedersen,
Lilli Bergholm Qvist, Per Tommy Samuelsson, Flemming Schjødte Si
monsen, Jytte Rise Sterum, Birthe Kristiane Sunesen, Bjarne Wagner
Augustenborg Sørensen, Kirsten Lunøe Sørensen, Ole Ejersted Søren
sen, Niels Thuesen, Poul Wessberg.

Undervisningen blev varetaget af følgende:

Cand. pæd. Grethe Damtoft Andersen (engelsk og psykologi), cand.
mag. Knud Kappelgaard Andersen (fransk), adjunkt Haakon Børresen
(fysik), adjunkt Claus Fromholt Hansen (samfundsfag), adjunkt Kai Thor
Hansen (fysik), undervisningsassistent W. T. Hastings (engelsk), adjunkt
Morten Jødal (kemi), cand. psych. Morten Kaufmann (psykologi), cand.
mag. Ulla Poulsen (tysk), adjunkt Lone C. Ryttersgaard (biologi), adjunkt
Håkun Skardhamar (kemi og fysik), cand. mag. Hans Joachim Spies
(engelsk og historie) og cand. scient. Preben Sørensen (matematik).
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Hvad bestilte vi på kontoret i 1976-77
- det skal også med i årsskriftet, sagde rektor.

Arbejdet på et gymnasieskolekontor kan allerbedst betegnes som en
blandet landhandel. Vi laver alt muligt, lige fra at medvirke ved budget
lægning og til at udlevere en Albyl, når hovedpinen bliver for slem for
en elev eller en lærer.
Man kan groft opdele kontorets funktioner i to: nogle arbejder ud
føres hver dag eller næsten hver dag, andre er årligt tilbagevendende.
Af daglige funktioner kan nævnes regnskabet. Kontoret sørger for
efterregning af fakturaer, varekontrol, udskrivning af de fornødne ud
giftsbilag samt videreekspedition til amtskommunen, som tager sig af
den egentlige bogføring samt udbetalinger. Dette arbejde har i det for
løbne skoleår krævet mere tid end sædvanligt, idet der fra 1. januar 1977
blev indført et nyt regnskabssystem for det kommunale område. Selv om
vi kun udgør et lille hjørne af amtskommunens administration, har vi
også mærket omlægningen. Vi har skullet sætte os ind i den nye kon
tering og har helt internt skullet finde frem til den letteste måde at
foretage budgetkontrol på. - Budgetlægningen i en sådan overgangs
periode, hvor man går fra det ene system til det andet, kan også være
lidt besværlig. Kontoret lægger ganske vist ikke budgettet, men skal
forsyne skolens økonomiudvalg med de nødvendige tal. Bortset fra
mer-arbejdet har det imidlertid været meget interessant at være med
fra starten af det nye system.
Et andet regnskab, som skolen skal føre, er regnskabet med elevernes
fravær fra undervisningen. Dette har sekretærerne taget sig af indtil
februar 1977, hvor det overgik til en anden afdeling i administrationen.
Det skete som et led i vore energiske bestræbelser på at indrette kon
torets arbejdsmængde efter det tilladte kontortimetal - en meget van
skelig opgave! Det har betydet en følelig aflastning arbejdsmæssigt; en
anden side af sagen er, at vi nu lærer endnu færre af skolens elever at
kende, og det kan vi godt være lidt kede af; eleverne er jo en vigtig
og levende bestanddel af skolen.
Fordelt over skoleåret har vi udfyldt de utallige skemaer, som er nød
vendige i en skoles drift. Skoleåret begynder med et omfangsrigt skema
sæt til de overordnede myndigheder: amtskommunen og Undervisnings
ministeriet, et skemasæt, som meddeler alt om klasser, hold, fag, under
visningstimer, elevtal, lærere, løntimetal o.s.v. - og mindst 2 gange. Der
efter følger indberetninger til Danmarks Statistik over elevtilgang og
elevbestand; også en omfangsrig opgave at udføre. Meget hurtigt efter
skoleårets start melder de første skemaer om den næste eksamen:
Undervisningsministeriet skal have liste over skolens lærere ti! brug
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ved udpegning af censorer, senere følger indstilling af elever til eksa
men, senere igen skal der indsendes oplysninger om læst pensum/
eksamensopgivelser for de fag, der afsluttes til sommer (disse oplys
ninger gives af lærerne, men kontoret skal kontrollere de formelle ting,
sørge for nødvendig kopiering og indsende skemaerne i rette tid). Når
eksamensskemaet er modtaget, skal pensaopgivelserne sendes til de
udpegede censorer, og derefter kommer arbejdet med udskrivning af
karakterlister til såvel skriftlig som mundtlig eksamen. Det bliver til
mange!

Nyt for os i skoleåret 1976/77 var oprettelsen af kursus for unge ar
bejdsløse. På kontoret har vi været en del involveret i administrationen
heraf, og vi har haft kontakt med mange af kursisterne. Som alt nyindført har det til tider voldt os mange problemer, og vi synes, vi har
gjort mange erfaringer, som kan være til nytte næste gang.
Denne beretning kan synes lidt tør; den drejer sig om noget af det
papir-arbejde, vi har på kontoret; men selv om vi søger at begrænse
antallet af henvendelser til kontoret, kommer der mange mennesker
hver dag, både lærere, elever og mennesker udefra, og denne kontakt
bevirker, at dagen på kontoret aldrig bliver kedelig og tør - og sådan
har det også været i 1976/77! Det sker også, at der kommer officielle
gæster - eller måske et større selskab af arkitekt-studerende for at se
skolen. Det sidste skete f.eks. i efteråret 1976, hvor kontoret pludselig
myldrede med belgiske arkitektstuderende, og vi fik brug for alle vore
sprogkundskaber - og flere til - for at klare situationen.
Gudveig Kvisselgaard
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Anna Lise Nielsen

HF-studievejledernes erfaringer 1976-77
Kursus til Højere Forberedelseseksamen (HF) blev oprettet ved Has
seris Gymnasium pr. 1. august 1972, hvilket betyder, at det første hold
blev dimitteret i juni 1974. Der har lige siden starten i 1972 været stor
interesse for denne undervisning. Den stagnation i antallet af ansøg
ninger, som man i de sidste år har kunnet spore på landsbasis, har
også gjort sig gældende her på skolen, men med den positive konse
kvens, at skolen har kunnet tilbyde optagelse til alle kvalificerede an
søgere. - Der vil i det følgende blive gjort rede for nogle af de forhold,
som er specielle for HF-studiet.
Tilvalgsorienteringen
Tilvalgsorienteringen indgår som et meget centralt led i hele den
kollektive erhvervsorientering, idet jo nemlig tilvalgssystemet som så
dant er noget karakteristisk for HF. Der er brug for profetisk fremsynet
hed, hvis man skal kunne overskue de fremtidige ændringer i kravene
til tilvalg m.h.t. en speciel uddannelse ca. halvandet år, før disse krav
bliver stillet. Tilvalgsorienteringen kompliceres yderligere derved, at det
erhvervsoplysende materiale, som anvendes, aldrig kan være helt up-todate. Interessemomentet er naturligvis afgørende, når tilvalgene skal
vælges, men hertil kommer også dette, at den enkelte bør tænke på,
at det samlede gennemsnit - uanset tilvalgenes sammensætning - for
visse studiers vedkommende er det altafgørende. Vi har i de sidste år
foranstaltet en faglig introduktion, hvor faglærere har haft lejlighed til
at redegøre for tilvalgsfagenes arbejdsmetoder og indhold. Et af de
gængse spørgsmål i denne sammenhæng går på arbejdsbyrden, som
faget medfører, og fagets relevans m.h.t. fremtidige studier. Den megen
usikkerhed i foråret 1976 angående adgangsbegrænsningen gjorde til
valgsorienteringen mere kompliceret end sædvanlig. Generelt må man
sige, at den gennemsnitlige sum af tilvalgspoint i år er noget højere
end tidligere, og dette er ganske naturligt, fordi man i en usikker situa
tion har ønsket at sikre sig mest muligt.
I løbet af andet år på HF-kurset skrives der en større opgave i et af
de fag, hvori den studerende modtager undervisning i 3. og 4. semester
samt i faget geografi.
I skoleåret 1976/77 fordelte opgaverne sig over 14 fag af 17 mulige
i modsætning til 1975/76 med en fordeling på 11 fag. Dog var der fortsat
en koncentration af besvarelser i fagene historie og religion.
Denne opgave, der skal skrives indenfor tidsrummet 1. december til
1. marts, bliver på Hasseris Gymnasium afviklet i den sidste uge af
januar. Erfaringerne viser, at der arbejdes mere koncentreret og lang
sigtet med den ene opgave end med de tidligere to.
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Selve opgaveugen, hvor den normale undervisning er suspenderet,
kan føles arbejdsbebyrdende, men er der lagt en fast opgaveplan både
forud for ugen og i selve ugen, opleves den af mange som et interes
sant indslag, der giver den studerende mulighed for at arbejde sammen
hængende med et bestemt emne.
At karakteren for opgaven nu i modsætning til tidligere optræder som
en selvstændig enhed på eksamensbeviset, har også haft en ansporende
effekt. Dog føles det af mange som utilfredsstillende, at man ikke som
tidligere får lejlighed til mundtligt at forsvare sin besvarelse, inden der
bliver givet en karakter.
Erhvervsorienteringen i 2. års HF-klasserne var i skoleåret 1976/77 i
høj grad præget af den bebudede generelle adgangsbegrænsning til de
videregående uddannelser.
Ved erhvervsorienteringens start i efteråret 1976 havde vi kun den i
sommeren 1976 anvendte model for lægestudiet at gå ud fra. Presse
meddelelser fra udvalg, der skulle give indstilling til ministeren, gav dig
ingen garanti for, at det blev netop den model, der skulle anvendes
generelt sommeren 1977. Først så sent som i slutningen af marts 1977
kunne de endelige adgangsbegrænsningsbestemmelser fremlægges.
Dette forhold bevirkede, at orienteringen om adgangen til en hel række
uddannelser kun kunne få en ret foreløbig karakter.
Det er vort indtryk, at konsekvensen af dette blev, at mange stude
rende udsatte deres videreuddannelse et år. Denne udsættelse kan skyl
des usikkerhed over for det nye systems udformning samt over for sy
stemets funktion og konsekvens. Talmateriale fra forskellige uddannel
sesinstitutioner peger da også på mange ubesatte studiepladser. En vig
tig faktor kan være den fornævnte usikkerhed.
Inden for søgningen til de kortere uddannelser var forholdene mindre
komplicerede. Dog var der mange, der blev afvist ved seminarierne, da
ansøgertallet på landsplan var 8000 til kun 3000 studiepladser. I det
kommende år bliver det derfor af stor interesse at se de nye regler for
optagelse til seminarierne, da der fra sommeren 1978 skal være indført
ensartede optagelsesbetingelser ved alle landets seminarier.
Selv om de ny adgangskrav kan gribe regulerende ind i den enkeltes
uddannelsesønske, må det opfattes som positivt, at HF og studenter
eksamen ved en række uddannelser ligestilles. Dette bevirker, at mange
opfatter HF som et alternativ til gymnasiet. Væsentligere må det dog
være, at HF i højere grad end tidligere giver folk, der for år tilbage har
forladt skolen, mulighed for at vende tilbage til uddannelsessystemet,
hvilket var den oprindelige intention med HF.
HF-studievejlederne.
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Skoleåret 1976-77
1976:
Det nye skoleår begyndte med morgenkaffe på lærerværelset +
lærerforsamlingsmøde kl. 8,10.
Eleverne mødte kl. 9, hvor rektor bød velkommen i festsalen til
nye elever.
29/8-3/9: Ekskursion til Læsø med 3mN. Ledsager Jens Peter Lund.
6/9: Møde for 1g's forældre og elever kl.19,30 arrangeret af skolen og
HGV. Aftenen afsluttedes med fælles kaffebord i kantinen. Ca. 300
forældre og elever deltog.
8/9: Fællestime i 2. time. Repræsentanter fra GLO, DGS og Lak orien
terer om disse organisationer.
8/9: Elever fra Nibe på besøg. (Erhvervspraktik).
20/9: Bygeografisk ekskursion i Aalborg med 2abS.
Ledsager Arne Sestoft.
24/9: Besøg af 7 svenske gymnasiefolk, (rektorer og lektorer) som blev
vist rundt på skolen af Thomas Jørgensen, Albin Willemoes og
Bent Trangbæk.
14/9: Regionstævne i atletik på Skovdalen stadion i Aalborg.
Gymnasiets tre drengehold blev vinder af det samlede stævne
og dermed pokalen. Pigerne klarede sig hæderligt og vandt læng
despring. Som vinder Gr. Ill blev det de 16-årige drenge fra HG,
der skulle repræsentere regionen ved finalestævnet i Horsens.
23/9: Aalborg-turneringen i fodbold startede med en udekamp imod
Aalborghus Statsgymnasium, som for første gang vandt over os.
Resultatet blev 4-2.
24-25/9: Landsfinalestævnet for gymnasieskolerne i atletik i Horsens.
Drengene i Gr. Ill blev indkvarteret privat hos elever på Horsens
Statsskole fra fredag til lørdag. Fra lørdag morgen gik det løs
på Horsens Stadion, indtil vinderne var kåret. Det blev Holte i Gr.
Ill, og her blev HG placeret på en delt 6. plads.
28/9-2/10: Ekskursion til København 3msS.
Ledsager adjunkt Erik Christensen.
4/10: Volleyball turnering for piger. 3ax vandt i finalen over 2zu.
4/10-10/10: Ekskursion i historie og geografi til Nord- og Syd-Slesvig
med 1a og 1b. Ledsagere adjunkt Arne Sestoft, adjunkt KrarupPedersen og lærerkandidat Knud Jørgensen.
7/10: Fodboldkamp.
14/10: Fællestime i 4. time med det afrikanske folklore-band Ruhija.
14/10: Orienteringsmøde for arbejdsløse m.h.t. oprettelse af kurser.
Ca. 85 mødte op.

9/8:
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15/10: Håndboldstævne for drenge. Besøg fra Hjørring, Aalborg Kate
dralskole, Hobro, Randers Amtsgymnasium og Aalborghus Stats
gymnasium.
25-26/10: Karsten Bøgh og Aksel Rom Sondergaard »tog imod« interes
serede ang. kurser for arbejdsledige.
27/10: Møde i festsalen for de tilmeldte. Ca. 140 deltog.
29/10: Skolens »fødselsdagsfest«.
1/11: Kursus for unge arbejdsløse begyndt.
1/11: Fællestime i 4. time med israelske folkesangere.
2/11: Skolens fødselsdag. Korsang i festsalen, flødeboller til alle, og
fri kl. 12.
16-19/11: Ekskursion til København med 2 xyzuN. Ledsagere: adjunkt
Leif Milo Sørensen og Lone Ryttersgaard.
22-25/11: Besøg af Mile Pinel. Rejselektor i fransk.
25/11: Fællestime i 3. time med læreren og forfatteren Gunnar Nissen.
Emne: Albanien.
2/12: HGV bestyrelsesmøde kl. 19,30. Bagefter foredrag af rektor Cas
persen, ALIC. Ca. 30 mødte op.
7/12: Fællestime i 3. time med Benny Holst og Arne Würgler.
9/12: Ekskursion til Dansk Salt A/S, Mariager med 2xyF.
Ledsager: adjunkt Morten Jødal.
13/12: Basketball-hold til Viborg. Ledsager adjunkt Peter Wang.
(Vi tabte!).
16/12: Volleyballturnering for drenge på Hasseris Gymnasium. Deltagere
fra Risskov Amtsgymnasium, Aarhus Statsgymnasium, Viby Amts
gymnasium, Hobro Gymnasium, Frederikshavn Gymnasium, Aal
borg Katedralskole samt os selv. Vi vandt!
15/12: Opførelse af skolespillet: Sandkassen af Kent Andersson.

1977:
10/1: Forældrekonsultation for klasserne 1a, 1c, 1y, 2a, 2b, 2x, 2y,
3a, 3b, 3c.
12/1: Fællestime i 4. time for gymnasieklasserne. En DGS-repræsentant
orienterede.
18/1: Forældrekonsultation for klasserne 1b, 1x, 1z, 2z, 2u, 3x, 3y, 3z.
20/1: Film i 5. og 6. time: Lord of the Flies for alle klasser, der har
engelsk.
Dec. Udstilling i centralgarderoben af HF-formningselever. Skønne
malerier.
Jan. Maleriudstilling i centralgarderoben af 3gere.
26/1: Volleyballturnering for piger i Brønderslev. Vores elever blev nr.
2 i A-, B- og C-rækken. Leder: Jette Jacobsen.
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26/1: Volleyballstævne i Hjørring for drengenes yngste og ældste
gruppe.
1/2: Orienteringsmøde vedrørende optagelse i 1g og 1.HF for forældre,
elever og skoleledere.
4/2: Fællestime i 3. og 4. time. »Den gamle mand og drengen«.
9/2: Ekskursion i Storaalborg i faget dansk med 1p. Ledere: Albin
Willemoes, Hanne Christiansen, Bent Brandtoft, Jens Peter Lund
og Arne Sestoft.
10/2: Besøg af ca. 20 elever fra Klostermarksskolen.
10/2: Regionsstævne i Aars i basketball. HG deltog med 7 piger i
yngste gruppe. De tabte to kampe og vandt 1.
16/2: Ekskursion til Vendsyssels kirker i faget historie med 1y. Ledsa
ger Hans Henrik Lauritzen.
23/2: Grenvalgsmøde for 1g’s forældre og elever. Ca. 250 mødte op.
2/3: Ekskursion i faget geografi i Aalborg med 2zuF og 2mS.
Ledsager Gert Winsløw.
16/3: Besøg af 7 gæster fra Københavns Amtskommune, som ønskede
at se skolen med henblik på skolebyggeri.
16/3: Ekskursion til Hjørring i faget geografi med 2zuF og 2mS.
Ledsager: adjunkt Gert Winsløw.
30/3: Forårskoncert kl. 20,00 i festsalen. Fuldt hus.
31/3: Fællestime i 3. time. Emne: adgangsbegrænsning.
10/4-15/4: Ekskursion til Holland samt Nord- og Sydslesvig med klas
serne 2xyF og 2abS. Ledsager adjunkt Arne Sestoft.
15/4: Fællestime i 3. og 4. time: Fiolteatret med: BERUFSVERBOT.
14/4: Ekskursion til Tvind. Ledsagere: adjunkt Kai Gregersen og Steen
Hoffmann med klasserne 2zuF og 3yF.
20/4-23/4 incl.: Ekskursion til Sydslesvig i faget historie med 1c.
Ledsager: adjunkt Hanne Christiansen.
28/4: Sidste skoledag for 2.HFere. Morgenmad i kantinen fra kl. 8,10
med deres lærere.
April Udstilling i centralgarderoben af I.HFeres tegninger og malerier.
4/5: Sidste skoledag for 3.gere. Morgenkaffe i kantinen fra kl. 8,10 med
deres lærere. Revy i festsalen fra kl. 10 til ca. 11,30. Derefter blev
alle elever sendt hjem.
8/6: Udstilling i centralgarderoben af HF’s afgangselever. Tegninger,
billeder og keramikfigurer.
18/5: Sidste skoledag for 1g, 2 g og 1.HF.
17/6: Dimission og translokation.
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Ele vrå dsarbejde t
I modsætning til mange andre steder, hvor man har både et elevråd
for HF-afdelingen og et for gymnasiet, findes der her på skolen et fælles
elevråd.
Elevrådet er lokalt tilknyttet DUS-Aalborg (De Uddannelsessøgendes
Samarbejdsudvalg) og RIU-Aalborg (Regionalindstillingsudvalget). På
landsplan er elevrådet ikke tilknyttet nogen faglig organisation (for gym
nasieelevernes vedkommende DGS, Danske Gymnasieelevers Sammen
slutning og for HF’ernes vedkommende LAK, Landssammenslutningen af
Kursusstuderende), i øvrigt et spørgsmål, som nok bør tages op i frem
tiden.
Ifølge de gamle vedtægter (1975/76) skulle man afholde to elevmøder
(EM) årligt, hvor alle elever deltog. Her skulle vedtægterne for det kom
mende år besluttes. Men der blev ikke holdt elevmøder overhovedet i
1976/77, fordi elevrådet ikke fungerede særlig godt. For det første kom
arbejdet for sent i gang (slutningen af september), og da det så star
tede, blev hovedparten af tiden brugt på at diskutere vedtægter. Det tog
så hårdt på kræfterne, at mange holdt op med at komme til elevråds
møderne, og derfor var der slet ikke ressourcer til at føre vedtægterne
ud i livet. Dette bevirkede, at der kom en død periode indtil engang i
foråret, hvor det aktuelle problem, adgangsbegrænsning, betød, at der
også her på gymnasiet begyndte at ske lidt. Der var f.eks. fællestime
om emnet, og timen blev fulgt op med, at ca. 100 elever boycottede
undervisningen for at bruge tiden til at diskutere problemet. Bagefter
nedsattes forskellige grupper omkring emnet f.eks. en teatergruppe,
men arbejdet nåede ikke så langt, p. g. a. at eksamen stod for døren.
Det blev altså med tiden sådan, at mange af de folk, der var med i
elevrådet, gik ind i grupper omkring nogle konkrete emner. En anden
af de grupper var bogudvalget, som bl.a. skulle prøve at forholde sig
til de bøger, vi læser i gymnasiet, og forøge elevernes muligheder for at
vælge alternativt undervisningsmateriale.
Stort set kunne man sige, at det største problem i elevrådet 1976/77
var, at vi var for få om arbejdet. Erfaringen var også, at arbejdet i
»interessegrupper« fungerede meget bedre end store elevrådsmøder,
hvor alting skal diskuteres og ordnes på kort tid. Det er vel en erfaring,
der kan bruges i næste års arbejde.

Kærlig hilsen Bente og Johanne, elevrådet 1976/77.
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Hasseris Gymnasiums Venner
Foreningen HASSERIS GYMNASIUMS VENNER er stiftet i 1971 og
har til formål at virke som bindeled mellem medlemmerne og skolen,
og at støtte skolen økonomisk på områder, hvor det offentlige ikke yder
hjælp, eller hvor denne hjælp er utilstrækkelig, f.eks. til foredrag, rejser
og kunstneriske formål.
Igennem årene har elevernes forældre meldt sig ind i foreningen,
som har kunnet yde støtte i stigende omfang ved deltagelse i arrange
menter, uddeling af boggaver til elever og andre særlige opgaver
I skoleåret 1976/77 kunne HASSERIS GYMNASIUS VENNER stille kr.
5.000,- ti! rådighed for Hasseris Gymnasium til kunstindkøb, som vil
blive foretaget af skolens kreds af kunstinteresserede lærere og elever.
HASSERIS GYMNASIUMS VENNER's bestyrelse opretholder jævnlig
kontakt med skolens ledelse for at være til rådighed ved given lejlighed.
Bestyrelsen, som blev valgt 2. december 1976, består af civilingeniør
Ulrik Rubow, som er formand, skuespiller Vera Tørresø, civilingeniør
K. W. Fabrin, Kirsten Strøyberg,lærerrådets repræsentant adjunkt Bent
Axel Olesen, skolenævnets repræsentant EDB-konsulent P. E. HeinSørensen samt rektor Thomas Jørgensen.
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Musik
Der har i det forløbne år været følgende kor og orkestre på skolen:
Det store kor, som har øvet hver torsdag - kammerkoret, som har
øvet i 2 spisefrikvarterer om ugen - folkemusikgruppen, som har øvet
hver mandag - blokfløjteorkestret, som har øvet hver fredag - messing
blæsergruppen, som har øvet hver tirsdag. Endelig har der derudover
til bestemte lejligheder været sammensat en popgruppe.
Første gang musikafdelingen præsenterede sig, var ved skolens fød
selsdagsfest i begyndelsen af november, hvor det store kor sang og
folkemusikgruppen spillede.
I begyndelsen af december arrangerede vi en musikaften for skolens
elever med forældre og venner. Ca. 200 mødte op. Programmet var delt
i to afdelinger, hvor første afdeling foregik i festsalen, hvor der var
underholdning af kammerkoret, blokfløjteorkestret og messingblæser
gruppen. Endvidere spillede Søren Risager guitar. Anden afdeling fore
gik i kantinen, hvor der var underholdning af folkemusikgruppen og af
»Moster Berthas Tyttebær Jam« - et orkester bestående af tidligere
elever. Ind imellem var der fællessang og folkedans.
Ved juletid medvirkede kammerkoret ved en kirkekoncert i Vegger
kirke, hvor også Anette Jepsen Larsen spillede orgel.
Ved skolens julekoncert medvirkede det store kor, kammerkoret og
messingblæserne. Endvidere var der orgelsolo ved Anette Jepsen
Larsen.
I forbindelse med et samarbejde med Nørresundby Gymnasiums kor
afholdtes en vellykket kor-weekend i Tranum i februar måned, hvor vi
indstuderede en rockkantate »Creation«.
Den 25. februar arrangerede Aalborg kommune en amatørmusikfestival
i Aalborghallen. Her deltog Hasseris Gymnasium med kammerkoret,
blokfløjteorkestret og folkemusikgruppen. Endvidere sang det store
kor »Creation« sammen med Nørresundby Gymnasiums kor. Samme
»Creation« opførtes ved en koncert i Hans Egedes kirke i begyndelsen
af marts.
Den 30. marts fandt skolens forårskoncert sted. Samtlige kor og
orkestre medvirkede foruden et par solister og 2.HF’s musikhold. Pro
grammet spændte fra renæssancemusik til nutidig rytmisk musik. Endnu
engang kunne vi glæde os over en fyldt festsal.
Ved dimissionen den 17. juni optrådte kammerkoret og folkemusik
gruppen. Desuden spillede Mette Kirketerp, 3y, fløjtesolo.
For musiklærerne har det været en fornøjelse at være vidne til den
store og stigende interesse og aktivitet, eleverne har udvist. Vi håber,
det vil fortsætte i det kommende skoleår.

Musiklærerne
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Skolespil
Årets skolespil løb af stabelen kort før juleferien (den 15. og 16. de
cember) med deltagelse af lærere og elever fra 2.g og 1.HF.
Holdet opførte svenskeren Kent Anderssons »Sandkassen«. I dette
socialkritiske stykke belyses familiestrukturens ødelæggende virkning på
menneskene.
Vi startede med prøverne i begyndelsen af september, og alle arbej
dede med humør og energi på at genskabe sandkassestemningen. I
skuespillet var der indlagt sange, og det endelige resultat fremstod
som et fint samarbejde mellem musikudøvere, instruktører, skuespillere
og teknikere.
Hans Henrik Lauritzen.
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Idræt
Der har som i de foregående år været stor idrætsinteresse og aktivitet
på Hasseris Gymnasium.
Vores elever har deltaget i en lang række af de stævner og kon
kurrencer, som arrangeres på landsplan, men også på rent lokalt plan,
og et bredt udsnit af vores elever har således haft lejlighed til at demon
strere deres færdigheder i en lang række discipliner.
Efter skoletid har der været mulighed for at dyrke de frivillige idrætsinteresser, idet der på tre af ugens dage har været stillet lokaler såvel
som instruktion til rådighed.
Mange elever fandt vej til disse aktiviteter, som dækkede så forskel
lige områder som motionsløb, atletik, vægttræning, redskabsgymnastik,
fodbold, basketball, håndbold, bordtennis, tennis og badminton.
Selv om skolen er ret ny, og de fleste af vores faciliteter er vældig
gode, har det i adskillige år været et tilbagevendende problem, at vores
fodboldbane var så dårlig. Efter lange forhandlinger viste amtskommu
nen i det forløbne år den velvilje, at yde et meget stort beløb, så banen
kunne anlægges rigtigt og helt fra bunden. Det betyder, at banen ikke
har været disponibel det meste af indeværende år, men synet af det
frodige græs, som nu dækker arealet, såvel som forventningerne om,
hvor god den nu bliver, gør det lettere at klare sig uden en stor fod
boldbane i endnu det meste af et år.
Det har i det forløbne år været nødvendigt at indhegne skolens
idrætsfaciliteter, idet området efterhånden var blevet et meget yndet
sted at lufte hunde eller køre knallertløb. Dette gjorde selvfølgelig ikke
banerne bedre, men det nye (og måske ikke særligt smukke hegn) har
hjulpet vældigt på dette problem.
Udadtil har skolens lærere markeret sig ved på landsplan at være
fortalere for ændringer i forbindelse med de store atletikstævner for
eleverne. Det viste sig, at der var andre ligesindede idrætslærere, og et
resultat af disse bestræbelser er, at stævnet nu kun afvikles i to alders
grupper, og at vi har fået en ny stafet med som disciplin, hvilket vi er
overbeviste om vil virke fremmende for interessen for og glæden ved
at deltage i de store stævner.
Hvad angår de enkelte resultater, opnået skoleåret igennem, henvises
til dagbogen andetsteds.
Sluttelig håber idrætslærerne, at vi også i det nye år vil møde mange
af eleverne til ekstra idræt efter skoletid, og at så mange som muligt
vil drage fordel af de faciliteter og de tilbud, som faget idræt tilbyder.
Idrætslærerne.
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