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Vi skal alle have en plads i vort samfund.
Vi får ikke bare at vide: »Det skal du være«.
Vi kan heller ikke bare sige: »Det vil jeg være«.
I vort samfund finder man sin plads ved at
uddanne sig.
At gå i gymnasiet og HF er en af måderne
at uddanne sig.
Dette hæfte fortæller om, hvordan vi på Hjør
ring Gymnasium og HF-kursus forsøger at vir
keliggøre vores tilbud om uddannelse.
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Hvad kan man bruge HF/studentereksamen til?
Nyttig viden

Gymnasiet og kursus til Højere Forberedelses
eksamen underviser i mange forskellige fag.
Eleverne skal lære om det samfund., de lever
i, og om de forhold, som skabte vort sam
fund: hvordan udvikledes dansk landbrug? hvorfor skriver Ekstra-Bladet, som det gør? hvad tror vi på, der gør livet værd at leve? Se
nere kan de unge blive uddannet til special
ister, efterhånden bliver vi jo alle specialister
på hvert vort arbejdsområde. Men vi skal også
være fælles om nogle kundskaber, ellers kan
vi ikke tale med og forstå hinanden. Derfor
kræver loven, at gymnasiet og HF er almene
uddannelser.

Lang uddannelse giver
afvekslende arbejde

Samtidig forbereder gymnasiet og HF til en
videre uddannelse. Studenter- og HF-eksamen
giver normalt flere uddannelsesmuligheder at
vælge imellem, end man har efter 10. skoleår,
og jo mere man har lært, jo bedre, friere og
mere afvekslende arbejde kan man få bagefter.
Specielt Nordjylland har altid haft få uddan
nelsespladser i forhold til antallet af interesse
rede, og derfor er kravene til de unge, der øn
sker at påbegynde en uddannelse her, som
regel større end i den øvrige del af landet.
Dette bliver mere og mere udpræget for hvert
år.

Gymnasiet eller HF,
en forudsætning for
videre studier

Ved en lang række uddannelser er bestået
studenter- eller HF-eksamen en betingelse for
optagelse, men desuden er den viden og de
færdigheder, som eksamen giver, en fordel
ved mange kortere uddannelser. Også ved den
meget omtalte livslange uddannelse er det en
fordel med solide kundskaber.
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Hvilke videre studier?

De fleste studenter og HF’ere har hidtil søgt
de langvarige studier på universiteter og højere
læreanstalter som f. eks. arkitektskolerne,
Danmarks tekniske Højskole, Ingeniørakade
miet, Landbohøjskolen, tandlægehøjskolerne
og Farmaceutisk Højskole eller de mellem
lange uddannelser på seminarierne, handels
højskolerne, de sociale højskoler, Biblioteks
skolen osv. Studenter og HF’ere i Nordjylland
har nu en nærliggende mulighed for at læse
videre på Alborg Universitetscenter. - 1 1976
fik 19.000 studenter og HF’ere eksamen. 8.400
tog til universiteterne, 1.900 til de højere lære
anstalter og 6.200 til de mellemlange uddan
nelser.

Utraditionelle muligheder

Mange uddannelser er mindre kendte for stu
denter og HF’ere, bl. a. fordi en del er ret nye.
I forårsmånederne har en erhvervsvejleder fra
Arbejdsformidlingen i Hjørring fast træffetid på
gymnasiet, og nedenstående oversigt viser,
hvilke slags uddannelser eleverne har bedt
ham give oplysninger om ud over de vel
kendte ved universiteter, seminarier m. v. De
varer alle fra knapt et år til ca. fire år. Den
offentlige sektor plejer at aftage størstedelen
af de langvarigt uddannede, men også det pri
vate erhvervsliv har brug for veluddannede
unge mennesker med solid almen baggrund.

Studenter/HF’ere
i erhvervslivet

Når man i erhvervslivet skal bruge veluddannet
arbejdskraft, vælger man ofte at ansætte unge
med studenter- eller med HF-eksamen for der
efter selv at uddanne dem til højere stillinger.
Det gælder i nogen grad rederier, telefonsel
skaber, forsikringsselskaber m. v. Banker, spa
rekasser, offentlige kontorer og store firmaer
inden for handels- og kontorfaget er i dag
eftertragtede uddannelsessteder for mange
unge, ikke mindst i det nordlige Jylland. Stu
denter/HF’ere, der ønsker at gå denne vej,
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MAN KAN BLIVE ANDET END LÆGE,
INGENIØR ELLER SKOLELÆRER
MED HF/STUDENTEREKSAMEN

Sundhed og pleje, socialområdet
Det pædagogiske område
husholdningslærer
journalist/
musikpædagog

Håndværk og industri

byggetekniker/
■ konstruktør
grafonom
indretningsarkitekt
industrilaborant
teknisk assistent

Landbrug/skovbrug

landbrugstekniker
skovtekniker

apoteksassistent
hospitalslaborant
jordemoder
radiograf
sygeplejerske
tandplejer
børneforsorgspædagog
omsorgspædagog
børnehavepædagog
fritidspædagog

Handel og kontor
\
bank/sparekassefunktionær
EDB-assistent
kontorassistent
rederiass./shipping mand
toldassistent

Transport
Husholdning og lign.

stewardesse
trafikassistent
maskinmester
hovmester

køkkenleder
sygehusoldfrue
økonoma

Forsvaret
officer
pilot

OG MANGE FLERE UDDANNELSER
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kan på et år udvide deres eksamen med Højere
Handelseksamen og derigennem gøre sig eg
nede til sådanne lære- og elevpladser.
Man foretrækker
studenter/HF’ere

Dertil kommer, at der er tendens til, at man
foretrækker studenter og HF'ere frem for an
søgere med 10 års skolegang ved optagelse
til nogle af de korte uddannelser, som på pa
piret kun kræver folkeskoleuddannelse.

Hvor får man oplysninger om gymnasiet
og HF?
Praktikdage

De, som tænker på at søge ind i gymnasiet
eller HF, kan få lejlighed til selv at danne sig
et indtryk af skolen. Hvert år indbyder vi ele
verne i folkeskolens ældste klasser til at be
søge Hjørring Gymnasium og overvære under
visningen en almindelig skoledag. Det er et
led i folkeskolens praktikordning for de ældste
klasser.
Om morgenen samles de besøgende til en
kort orientering i skolens festsal. Så fordeles
de i 1.g sproglig, 1.g matematisk eller 1. HF
efter eget ønske og deltager i klassens timer
den dag. Den besøgende får på den måde
mulighed for at fornemme, hvad det vil sige
at være elev på Hjørring Gymnasium. Og så
kan man snakke med lærere og elever om
det, man gerne vil vide noget om.

Orienteringsmøde

For forældre og kommende elever afholder vi
engang i løbet af foråret et orienteringsmøde.
Tidspunktet bliver bekendtgjort i dagspressen.
På mødet bliver der givet oplysninger om gym
nasiet og HF med de valgmuligheder, de rum
mer, og om stipendiestøtte og regler for kør
selsgodtgørelse. Derefter kan man komme til
at tale med nogle af skolens lærere.
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Erhvervsorienterende
møder

Ved de erhvervsorienterede møder, erhvervs
vejledningen lader afholde i Hjørring kommu
ne og på skolerne i omegnskommunerne, vil
der være lærere og elever fra Hjørring Gym
nasium til stede.

Kontoret, rektor,
studievejledere

Hjørring Gymnasiums kontor har åbent hver
skoledag i tiden kl. 9-14, og rektor kan træffes
på sit kontor fra kl. 10,45-11,30. Studievejle
derne på HF vil gerne tale med alle ansøgere;
med dem kan man få en aftale gennem kon
toret.
Ansøgningsskemaer til optagelse på gymnasiet
fås på den skole, hvor eleven går.

Overgangen fra folkeskole til gymnasium
Efter 9. klasse?
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Skal man søge ind på Hjørring Gymnasium
efter 9. eller efter 10. klasse? Ja, hvis lærerne
i folkeskolen mener, at en elev efter 9. klasse
er egnet, så er der ikke noget at betænke sig
på. 10. klasse gør sjældent en egnet elev
endnu mere egnet - og man kan risikere i 1.g
at få gentaget en del af det, man har lært i
10. klasse. For loven forudsætter, at det er
fra 9. klasse, overgangen til gymnasiet finder
sted.

Det er svært at være ny

Det kan være svært at komme ind på en ny
skole. Mange tror i hvert fald, det er svært:
hvordan er éns klassekammerater? er lærerne
ikke anderledes end dem, man er vant til?
bliver det vanskeligt at følge med?

Introduktionsuge

Når de nye gymnasiaster og HF’ere begynder
i august, har ældre elever og lærere arrange
ret en introduktionsuge. De nye bliver vist
rundt på skolen - det kan godt være vanske
ligt at finde rundt de første dage - de får
oplysninger om stipendieordninger og trans
portgodtgørelse og elevråd, og en del timer
bruges til at danse og diskutere, for at de nye
kan lære hinanden at kende. Og den første
fredag aften er der fest på skolen. Spørgeske
maer har vist, at når den første uge er gået,
synes de fleste elever slet ikke, det var så
slemt.

Kan man klare det?

Når introduktionsugen er forbi, begynder ar
bejdet. Man kommer på gymnasiet eller HF
for at lære noget. De fleste nye elever er nok
lidt nervøse for, om de kan følge med. Her
kan vi berolige: Næsten uden undtagelse kan
de, som er erklæret for egnede af deres tid
ligere lærere, klare de krav, som skolen stiller.
Undtagelserne er dem, som tror, at de helt
kan lade være med at bestille noget. Alle de
andre, som er indstillet på at arbejde i timerne
og hjemme, får deres eksamen. Dumpeprocenten til studentereksamen ligger omkring 3,
altså ikke engang én i hver klasse må gå
3.g om.

Hvor meget skal der
læses?

De første måneder i 1. g og 1. HF har nogle
elever vanskeligt ved at finde ud af, hvor me
get de skal forberede sig. Det kan der ikke
gives bestemte regler for. I almindelighed ta
ger det noget længere tid end i folkeskolen,
men der er elever, som synes, at de havde
mere at lave i folkeskolens sidste klasse end
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i gymnasiet eller HF. Værre behøver det altså
ikke at være. Der er for de fleste tid til andet
end lektier; og der bør være det for alle.
Unge mennesker skal udvikle sig, og det gør
de ikke kun med bøger; de skal ud mellem
andre unge og dyrke sport og diskutere.
Karakterer

Både forældre og elever er interesserede i at
få at vide, hvordan det går. I HF gives der kun
karakterer til eksamenerne - det er nemlig
ikke en skole, men et kursus - den første
eksamen kommer i slutningen af 1. HF. I gym
nasiet får alle karakterbog i december og
marts. Selv om eleven er vant til at ligge over
gennemsnittet i folkeskolen, må både han eller
hun og forældrene være forberedt på, at det
måske ikke stadigvæk er sådan. Et 10 i mate
matik eller tysk kan meget vel vise sig kun
at blive til 7 eller 8 i gymnasiet, da de faglige
krav er større.

Forældrekonsultation

Men et tal fortæller ikke forældre alt om,
hvordan deres søn eller datter klarer sig i
skolen. Hvert år i januar er der forældrekon
sultation for alle forældre til elever i 1. g. Sko
len ser meget gerne, at man benytter denne
lejlighed til, at. forældre og lærere snakker
sammen.

At læse er at arbejde

Det er væsentligt, også af den grund, at hjem
met kan hjælpe, ikke med lektierne, men med
at sørge for, at der er tid og ro til at forberede
sig. Ikke kun eleven, også forældrene skulle
gerne forstå, at det at læse er at arbejde.

Gymnasiet, det sproglige og det
matematiske
Et gymnasium er en treårig skole, der både
giver en almendannende undervisning og for
beredelse til videregående studier.
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Hvem kan søge ind
på et gymnasium?

For at komme ind på gymnasiet skal man have
haft tysk og have aflagt prøve i dansk og regning/matematik. De, som vælger den sproglige
linje, skal derudover bestå folkeskolens af
gangsprøve i engelsk, tysk og latin. De, som
vælger den matematiske, afgangsprøven i
fysik/kemi.
Er disse krav opfyldt, kan elever, der har fulgt
folkeskolens undervisning i 9 år på tilfreds
stillende måde, og som folkeskolen finder
»egnede«, uden videre optages.
Hvis folkeskolen synes, at de er »måske eg
nede«, skal de til en mundtlig prøve på gym
nasiet, med mindre den skriftlige årsprøve har
givet et væsentlig bedre resultat end stand
punktsbedømmelsen i marts måned. En stor
del af de »måske egnede« optages og også
nogle af de »ikke egnede«, de sidste altid
efter en prøve.

Hvornår skal man søge?

Ansøgningsskema om optagelse til gymnasiet
får man gennem den skole, man går på, og
det skal sendes til gymnasiet inden den 20.
marts.

Undervisningen

Gymnasieundervisningen er opdelt i to hoved
linjer- en sproglig og en matematisk. Alle skal
have undervisning i fransk eller russisk. På
ansøgningsskemaet skal man sætte kryds ved
det sprog, man vælger.
I løbet af første skoleår skal alle tage stilling
til endnu et valg, nemlig grenvalget.
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i- g

2. og 3. g

hovedfag

sproglig linje

nysproglig gren
musikspr. gren
klassiskspr. gren

engelsk og tysk
musik og tysk eller engelsk
latin og græsk

matematisk linje

matematisk fysisk
naturfaglig
musikmatematisk

matematik og fysik
biologi og geografi
matematik og musik

Forholdet mellem fagenes timetal på de for
skellige linjer og grene fremgår af nedenstå
ende figurer. Hver linje har sine fællesfag og
særfag. I fællesfagene undervises der i samme
omfang på alle linjens grene. Særfagene er
forskellige fra gren til gren.

SPROGLIG LINJE
Nysproglig gren

Musiksproglig gren
Timetal

Musik
Eng./Tysk
Fr./Russ.
Dansk
Historie
Latin
Gymnastik
Matematik
Tysk/Eng.
Biologi
Religion
Oldtidsk.
Geografi

(SEI fællesfag
I
I særfag
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Klassisksproglig gren

Timetal

MATEMATISK LINJE
Matematisk-fysisk gren

fællesfag
særfag

Mødepligt

Matematisk-naturfaglig gren

Musikmatematisk gren

Inden dette valg i april måned bliver 1. g’erne
og deres forældre orienteret både om kravene
på de forskellige grene og også om gren
valgets betydning for de senere uddannelser.
I løbet af hvert skoleår gives der mindst to
gange en bedømmelse af elevens standpunkt.
Når et fag afsluttes, gives der en årskarakter,
der tæller med til studentereksamen.

Eleverne har mødepligt, og skolen fører kon
trol med, at den overholdes. Hvis en elev for13

sømmer så meget, at en lærer ikke kan give
årskarakter, kan skolen ikke indstille eleven
til studentereksamen på de sædvanlige betin
gelser.
Statens uddannelses
støtte

Gymnasieelever under 18 år har, hvis forældreindtægten berettiger til det, mulighed for at få
ungdomsydelse. Elever over 18 år kan søge
lån og legater gennem Statens Uddannelses
støtte.
Hvis man bor mere end 7 km fra skolen, kan
man få dækket sine transportudgifter. Skemaer
udleveres på skolen, når undervisningen be
gynder.

HF
Hvad er HF?

HF eller Højere Forberedelseseksamen er et
tilbud om videre uddannelse, der især hen
vender sig til dem, som efter nogle års forløb
ønsker at gå ind i uddannelsessystemet igen.
Uddannelsen er toårig opdelt i 4 halvårlige se
mestre. Da HF er et kursus, er undervisningen
ret koncentreret. De fleste fag afsluttes på to
semestre. Fem af fællesfagene gøres færdige
allerede efter første år. Alle læsefag afsluttes
med en prøve.
HF giver ligesom studentereksamen adgang til
videregående studier.

Hvem kan søge ind
på HF?

Det er en betingelse for at begynde på HF, at
man er I6V2 år ved kursets start. Det er des
uden påkrævet at man i matematik har fulgt en
undervisning, der svarer til Teknisk Forbere
delseseksamen og i engelsk og tysk til 10.
klasse. Men der forlanges ingen eksamen.

Hvornår skal man søge?

Ansøgningsskema kan fås på Hjørring Gymna
sium. Ansøgere, der går i skole, kan få ske
maet på deres egen skole. Skemaet skal afle
veres ved en personlig henvendelse i februar
marts måned. Sidste frist er 1. april.
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Undervisningen

Kun fællesfag:

Fællesfag
og
tilvalgsfag

Kun tilvalgsfag

Det første år undervises HF-kursisterne i en
række fællesfag, dvs, fag, der følges af alle
kursister. Hertil kommer senere nogle tilvalgs
fag, dvs. fag, som den enkelte kursist vælger
ud fra evner, interesser eller fremtidige er
hvervsønsker.
Tilvalgsfag kan være tidligere fællesfag, der
så behandles mere indgående, eller det kan
være helt nye fag. Tilvalgsfagene giver point
fra 6-14 (som det ses nedenfor), og de skal
sammensættes, så der opnås mindst 20 point,
dvs. 2-3 fag.

Fællesfag:

Tilvalgsfag:

Point

dansk
religion
historie
biologi
engelsk
tysk
samfundsfag
musik
formning
idræt
matematik

BIOLOGI
ENGELSK
TYSK
SAMFUNDSFAG
MUSIK
FORMNING
IDRÆT
MATEMATIK

8
7
10
6
8
8
8
12

FYSIK
KEMI
PSYKOLOGI
FRANSK eller
RUSSISK

14
10
6
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HF-kursisten har altså mulighed for - inden for
visse grænser - at sammensætte netop den
fagkombination, han/hun ønsker. Det er et til
bud, men også et valg, der kræver indsigt
og selvstændighed.
Selvstændighed og modenhed er også nød
vendige egenskaber i forbindelse med det
daglige arbejde som HF-kursist. I 2. og 3.
semester skal man skrive en større selvstæn
dig opgave inden for et selvvalgt område,
først i faget historie og dernæst i dansk. I 4.
15

semester er en hel uge optaget af arbejdet
med 2. årsopgaven. Det er en skriftlig opgave,
hvor kursisten selvstændigt vælger både fag og
område. HF-kursister får ingen karakterer, men
kan dog altid få en bedømmelse af deres
standpunkt, hvis de ønsker det.
Der er mødepligt til undervisningen ved HF.
Det vil sige, at man skal følge undervisningen
regelmæssigt, deltage aktivt og besvare de
skriftlige opgaver til tiden. Overholder man
ikke disse forpligtelser, kan man henvises til
at gå til eksamen som selvstuderende eller
bortvises fra kursus.

HF som selvstudium
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HF kan gennemføres ved selvstudium, men det
er meget krævende, fordi der ved samtlige fag
opgives et større pensum for selvstuderende
end for kursister. Selvstuderende har mulighed
for at følge visse laboratoriekurser i biologi,
fysik, kemi og idræt. Desuden kan de få vej
ledning i studieteknik og om tilmelding til
eksamen med oplysning om opgivelserne.
Tilmelding til HF-eksamen i maj/juni skal ske
senest 15. februar samme år.

Økonomi

HF-elever under 18 år har, hvis deres forældreindtægt berettiger dem til det, mulighed
for at få ungdomsydelse; elever over 18 år
kan søge lån og legater gennem STATENS
UDDANNELSESSTØTTE.
Hvis man bor mere end 7 km fra kursus, dækkes udgifter til transport. Skemaer til dette
fås på kursus, når undervisningen begynder.

Elevråd og samarbejdsudvalg
Elevrådets opbygning
og aktiviteter

Elevrådet skal varetage elevernes interesser.
På Hjørring Gymnasium og HF-kursus har gym
nasiaster og HF’ere i mange år haft fælles
elevråd. Det er opbygget efter det traditionelle
mønster med en elevrepræsentant fra hver
klasse. Elevrådet står for mælkesalget i fro
koststuen, og det udgiver skolebladet IMPULS,
der uddeles gratis til skolens elever og lærere.
Elevrådet har også underudvalg, bl. a. fælles
timeudvalget, som i samarbejde med nogle
lærere arrangerer et antal fællestimer for sko
lens elever. Formålet med disse timer er at
give eleverne adgang til kunstneriske oplevel
ser, indføring i aktuelle problemer samt orien
tering inden for kunst, videnskab og politik.

Kontakten mellem
eleverne og de officielle
myndigheder

Men elevrådets vigtigste funktion er måske at
formidle kontakten mellem eleverne og de
officielle myndigheder, dvs. lærerråd, skole
nævn og amt.
Som kontaktformidler til lærerrådet findes sam
arbejdsudvalget, hvor der sidder fem elev
repræsentanter. Samarbejdsudvalget skal frem
me samarbejdet mellem lærere og elever, og
det træffer afgørelse i sager, der vedrører
elevernes trivsel.
I selve lærerrådet har eleverne to repræsen
tanter, der har taleret, men ikke stemmeret.
I skolenævnet har eleverne ligeledes to repræ
sentanter med samme rettigheder som i læ
rerrådet.
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Thule

Midt i al skoleståhejen er der her på Hjørring
Gymnasium en 65 år gammel forening, der
kalder sig Thule.
Alle elever og for den sags skyld også lærere
her på stedet kan blive medlemmer af Thule.
Vore arrangementer, som består af film, viseaftener og ikke mindst Thule-ballerne, arran
geres af en 5-mands bestyrelse, som vælges
af medlemmerne på en årlig generalforsam
ling, som holdes i januar. Alle medlemmerne
kan stille op til disse valg.
Thule forsøger til vore fester at skaffe så god
musik som muligt og kan da også prale af
flere store danske grupper. Den nuværende
bestyrelse har forsøgt at leve op til dette
gamle ry og vil blive ved med det i fremtiden.

Aktiviteter uden for skoletiden
Frisport

I gymnasiet og 1. HF må idræt nøjes med to
timer om ugen på skemaet, i 2. HF kan idræt
kun fås som tilvalgsfag. Man kan ikke holde
sig i form med to timer.
På Hjørring Gymnasium kan alle elever efter
skoletid få lejlighed til at dyrke boldspil, grund
træning og trimløb, atletik, orienteringsløb,
trampolinspring, gymnastik (men ikke svøm
ning). Hvert hold får en dobbelttime om ugen.
En del af tiden bruges til at danne skolehold,
men en ikke-konkurrencebetonet motion er for
mange det vigtigste formål med at deltage.

Formning

I 2. og 3. g og 1. HF skal man vælge, om man
vil have formning eller musik på skemaet. Der
er slet ikke formning i 1. g; i 2. HF kan det
fås som tilvalg med 4 timer ugentlig.
Men hvad enten man har formning på skemaet
eller ikke, kan man lige efter skoletid få en
ugentlig dobbelttime. Her kan enhver på små
hold arbejde med det, han eller hun interes
serer sig for: keramik, tegning, maleri, silke
tryk, linoleums- og træsnit, radering, foto og
skulptur.

18

Gymnasiekor

De, der kan lide at synge, kan få lejlighed til
det i Hjørring Gymnasiums frivillige kor. Gen
nemsnitligt deltager ca. 40 i et firestemmigt
blandet kor, det vil sige sopran, alt, bas, tenor,
og de synger al slags musik fra renæssance
til jazz og beat. Koret optræder først og frem
mest ved festlige lejligheder på skolen, men
medvirker også ved andre arrangementer i
byen og i omegnen og samarbejder med mel
lemrum med andre kor og orkestre om at løse
større opgaver.
Alle interesserede kan deltage; der holdes
ikke optagelsesprøve. Normalt er pigerne i
overtal i koret, så der er især brug for mands
stemmer.

Skolekomedien

Hvert år lige før fastelavn er der skolebal på
Hjørring Gymnasium. Der danses moderne og
lanciers - det lærer man i introduktionsugen
og gymnastiktimerne - og der spises smørre
brød og drikkes øl. Men først spilles der skole
komedie.
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I oktober eller november meddeles det gen
nem opslag og opkald, at der er brug for
elever, som vil sminke og tømre og male og
sufflere og lave lyd og lys og optræde på sce
nen. Talent er velkomment, men ikke nødven
digt. Alle kan deltage, alle klassetrin, alle lin
jer. Prøverne begynder så småt i november altid efter skoletid - og når forestillingen er
færdig, har mellem 50 og 100 deltaget.
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