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ÅRSSKRIFTETS FORSIDE ER KOMPONERET AF SKOLENS FARVEKONSULENT

MALEREN ARNE L. HANSEN.

SKOLENS BOMÆRKE ER TEGNET AF HANNE BREITENBAUCH.

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 forældrerepræsen
tanter til det nye skolenævn.

Skolenævnet:

FORÆLDREVALGTE:

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

UDPEGET AF NORDJYLLANDS AMTSRÅD:

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

4

Forord
Med denne beretning og introduktion siger skolen farvel til de elever,
der forlader os, og samtidig vel mødt efter sommerferien til opryknings
elever og velkommen til alle nye elever.
Vi håber, at nye elever kan finde svar i dette hæfte på nogle af de
spørgsmål af praktisk art, der automatisk dukker op i løbet af skoleåret.
En hjertelig tak til kolleger og elever, der har været behjælpelige
med udarbejdelsen af dette skrift.
THOMAS JØRGENSEN
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Skolens opbygning
Hasseris Gymnasium består af en 3-årig gymnasieafdeling med ny
sproglig, samfundssproglig, matematisk-fysisk, matematisk-samfundsfaglig og matematisk-naturfaglig gren samt et 2-årigt HF-kursus.

Fagmuligheder i gymnasiet
I 1g kan eleverne vælge mellem fransk og russisk. I 1gm kan eleverne
vælge mellem tysk og engelsk. Alle fag forudsætter en tilstrækkelig
stor tilslutning til det valgte fag (mindst 10 elever). Undervisning i mu
sik eller formning med kunstforståelse i 2. og 3. gymnasieklasse beror
også på et valg. Man kan ikke få undervisning i begge dele.

Efter 1g afsluttes følgende fag:
1. sproglig: geografi
1. matematisk: engelsk/tysk

Efter 2g afsluttes følgende fag:

2.
2.
2.
2.
2.

nysproglig: latin, oldtidskundskab, matematik
sproglig-samfundsfaglig: oldtidskundskab, matematik
matematisk-fysisk: kemi, oldtidskundskab, geografi
matematisk-naturfaglig: kemi, oldtidskundskab
matematisk-samfundsfaglig: kemi, oldtidskundskab

For at skaffe timer til samfundsfag og geografi for den sprogligsamfundsfaglige gren må man indskrænke undervisningen i sprogfa
gene. Med hensyn til engelsk og tysk kan skolen vælge, hvilket af
sprogene den vil tilbyde eleverne. Hvis det er muligt skemateknisk, kan
eleverne evt. selv vælge, om de vil fortsætte med engelsk eller tysk,
men man kan kun regne med at få ét af hovedsprogene i 2. og 3.
gymnasieklasse. Undervisningen i det andet sprog afsluttes efter 1g
med årsprøven. Der undervises kun i 1g i latin. Det pensum, man
læser, svarer til den mellemstore latinprøve. Skolen kan udstede et
såkaldt testimonium som bevis på, at man har gennemgået det for
ordnede pensum. Den mellemstore latinprøve er tilstrækkelig ved en
del studier under det humanistiske hovedområde.
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Fagenes ugentlige timetal i gymnasiet
Sproglig linje

Fag

Matematisk linje

Særfag

Fællesfag
1.

2.

3.

Ny
Musik
sproglig sproglig
gren
gren
2. 3. 2. 3

Samf.faglig
gren
2. 3.

Særfag
Fællesfag Matema Samf.- Natur
1.

2.

3.

Religion .......................

0-1-2

0-1-2

.........................

3-3-4

3-3-4

Dansk

Engelsk .......................

4 -

4 - 6 »3-5

Tysk .............................

3 -

3 -5

Fransk (russisk)..........

5-3-3

Latin

...........................

4 -

4 - 0

4 - 0

Oldtidskundskab ........

1 -

2 - 0

2 - 0

Historie og samfunds
kundskab ............

2-3-3

0 - 1

0 - 1

.....................

Biologi .........................

faglig
gren
2. 3.

»5-0-0

5-3-3

Samfundsfag .............
Geografi

3 - 5

tisk-fys. faglig
gren
gren
2. 3. 2. 3.

2 -0

1-2-0
2-3-3

0 - 1

5 -5
2 -

0 - 1
5 - 5

3 -2

0-0-3

3 -0

3 -2

0 - 3

0 - 3 }3'7

3 - 2

Biokemi .......................
Kemi

...........................

2 -

3 - 0

1 -0

3 -0

Fysik

...........................

3 -

3 - 5

2 - 2

2 - 2

5 -

5 - 6

3 -3

3 -3

14-15

14-15

14-15

Matematik ...................

2-3-0

Musik, særfag ............

Legemsøvelser

..........

4 - 6

26-13-15

26-12-12

2-2-2

2-2-2

Fællestimer.................
Musik .......... » max'
( min.

2-2-1

2-2-1

(2)-(0)-(0)

(2)-(0)-(0)

Formning og kunst
forståelse ............

(0)-(2)-(1)
30-17-18

(0)-(2)-(1)
13-12

13-12

13-12

30-16-15
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Karakterer og vidnesbyrd
Enhver bedømmelse af eleverne skal udtrykkes ved en af følgende
karakterer: 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 0. De hovedinddeles i tre trin, der
er karakteriseret ved ordene udmærket (13, 11, 10), middel (9, 8, 7) og
usikker (6, 5, 3, 0).
Det forudsættes, at yderkaraktererne 13 og 0 kun undtagelsesvis be
nyttes. De resterende 8 trin bør anvendes således, at elever i løbet af
skoleåret forholdsvis let kan rykke et trin op eller ned. Karakteren 8
betegnes som den karakter, omkring hvilket gennemsnittet bør ligge,
når der er tale om et stort antal beståede elever.
For at bestå studentereksamen skal følgende to betingelser være
opfyldt:

1. Summen af samtlige karakterer skal være mindst 5,5 gange
karakterernes antal.
2. Summen af de to laveste plus gennemsnit af de
resterende karakterer skal være mindst 13.

»Undervisningen skal løbende evalueres«, hedder det i de nye be
stemmelser for studentereksamen.
Ordet »evaluering« oversættes bedst ved »vurdering« eller »bedøm
melse«. Man må skelne mellem to former: ekstern og intern evaluering.
Den eksterne evaluering er gammelkendt i form af karakterer og vidnes
byrd. Disse standpunktskarakterer med vidnesbyrd skal gives mindst én
gang om året, og her på skolen har vi vedtaget, at dette skal ske i decem
ber. For elever under 18 år underskrives karakterbogen af forældrene.
Elever over 18 år eller elever, der har indgået ægteskab, kan selv
underskrive. Den interne evaluering sker mellem lærer og elev og består
i en vurdering af den pædagogiske situation, de befinder sig i under
undervisningsforløbet. Det er hensigten med de nye bestemmelser, at
eleverne i højere grad skal lære at vurdere deres eget standpunkt og
sammen med læreren vurdere undervisningens planlægning, form og
effekt. Den interne evaluering er en følge af bekendtgørelsens påbud
om, at lærer og elev i fællesskab planlægger arbejdet. De hidtil brugte
former for intern evaluering kan selvfølgelig fortsætte. Det drejer sig
om skriftlige opgaver og om samtale mellem lærer og elev i mange
variationer.
Omkring den 1. maj gives årskarakterer, og der afholdes derefter
årsprøver og eksaminer.
Ved skoleårets afslutning afholdes et møde i lærerforsamlingen, hvor
elevernes oprykning til næste klasse behandles. Forhandlingerne på dette
møde, der indkaldes og ledes af rektor, foregår efter de af undervisnings
ministeriet herom fastsatte regler.
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Såfremt lærerforsamlingen vedtager, at en elev ikke bør fortsætte i
næste klasse, skal lærerforsamlingen drøfte, hvad man skal tilråde eleven.
Dette råd meddeles skriftligt til eleven og forældremyndighedens indeha
ver, der derefter træffer afgørelse, om eleven skal følge lærerforsamlin
gens råd.
En gymnasieelev, der i et fag ved afslutningen af 1. eller 2.g har opnået
årskarakteren 5 eller derover, og som ved den afsluttende prøve til stu
dentereksamen i faget ved udgangen af 1. eller 2. g har fået karakteren
00 eller 03, kan forlange at blive underkastet en ny prøve i faget i august
september.
En gymnasieelev, der i et fag ved afslutningen af 1. eller 2. gymnasie
klasse, hvor undervisningen i faget afsluttes, har fået årskarakteren 00
eller 03, kan — hvis faget ikke er udtaget til prøve til studentereksamen
— forlange at blive underkastet prøve i faget i august-september.
Skolen skal inden den 1. juli meddele Direktoratet for Gymnasieskolerne
og HF, hvilke elever der ønsker at indstille sig til reeksamination i august
september.

Højere forberedelseseksamen (HF)
En ny bekendtgørelse om højere forberedelseseksamen træder i kraft
pr. 1. august 1974. Denne bekendtgørelse kommer kun til at gælde for
de nye HF-studerende. De HF-studerende, som skal påbegynde 3. seme
ster, følger den gamle bekendtgørelse.

HF omfatter 2 forskellige slags fag:

1) Fællesfag: dansk, religion, historie, biologi, geografi, matematik,
engelsk, tysk, samfundsfag. I samtlige disse fællesfag aflægges der
prøve, men hertil kommer der et par fag yderligere, hvor der ikke aflæg
ges nogen afsluttende prøve: musik/formning og idræt. Det eneste valg,
som den nye HF-studerende skal træffe, står mellem musik og formning
som fællesfag. Alle andre valg — d.v.s. valg af tilvalgsfag — henlægges
til et senere tidspunkt.
2) Tilvalgsfag: biologi (8), matematik (12), engelsk (7), tysk (10), sam
fundsfag (6), musik (8), formning (8), idræt (8), 3. fremmedsprog (fransk/
russisk) (11), fysik (14), kemi (10) og psykologi (6). Tallene i parantes
angiver de nye tilvalgspoints, som tillægges fagene.
Et valgs tilvalgspoints er et udtryk for, i hvor mange semestre der
gives undervisning i faget gange det ugentlige timetal. Som eksempel
kan nævnes, at tilvalgsfaget biologi giver 8 points, fordi der gives under
visning i faget i 2 semestre med 4 ugentlige timer.
I henhold til den nye bekendtgørelse kræves der mindst 20 tilvalgs
points. Det bør anbefales, at man ikke vælger et antal tilvalgsfag, der giver
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mere end 25-30 points. Når man har afgivet bindende tilsagn om valg af
tilvalgsfag, er man forpligtet til at følge undervisningen aktivt og regel
mæssigt i mindst 1 semester

Valg af fagene musik og formning som tilvalgsfag forudsætter, at den
studerende bar haft det pågældende fag som fællesfag eller på anden
måde har opnået tilsvarende grundlag.

Mødepligt:

De studerende har pligt til at deltage i kursusundervisningen i fælles
fag og i de tilvalgsfag, som de har tilmeldt sig, og til at udføre de skrift
lige arbejder, som forlanges. Tilsidesættelse af denne pligt kan medføre
bortvisning.
Eksamen:

En eksaminand kan kun aflægge eksamen i et fag efter reglerne for
kursusstuderende, hvis vedkommende kursus har attesteret på indstil
lingen, at den pågældende har fulgt undervisningen i faget regelmæssigt
og på tilfredsstillende måde.

2. års-opgaven:
Hver kursusstuderende udarbejder i 2. kursusår inden for perioden
1. december til udgangen af februar en større opgave i et af de fag,
hvori den studerende undervises i 2. kursusår eller i faget geografi.
Denne opgave erstatter i den nye bekendtgørelse de to »specialer«,
som skal udarbejdes i henhold til den gamle bekendtgørelse.

Indstilling til eksamen:

En eksaminand kan indstille sig til eksamen i samme fag 3 gange.
En kursusstuderende, der har fået karakteren 00 eller 03 i et fag,
hvori prøve i faget som fællesfag afholdes ved udgangen af 1. kursusår,
kan på ny indstille sig til prøve i faget i den førstkommende sygeeksa
menstermin.

En eksaminand, der har aflagt prøve i alle fag, som højere forbere
delseseksamen omfatter for den pågældende, men ikke har bestået
eksamen, kan på ny indstille sig til prøve i et eller flere fag i den
førstkommende sygeeksamenstermin.
En eksaminand, der af anden grund end sygdom ikke har deltaget
i eller fuldført en prøve i et eller flere fag, kan først på ny indstille sig
til prøve i dette eller disse fag ved den næste ordinære eksamen.
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Fagenes ugentlige timetal på HF-kursus
1. se
mester

2. se
mester

3. se
mester

4. se
mester

Dansk ................................

3

3

4

4

Religion .............................

0

0

3

3

Historie .............................

3

3

3

3

FÆLLESFAG

.............................

3

2

0

0

Geografi.............................

3

2

0

0

Matematik .........................

5

5

0

0

Engelsk .............................

4

3

4

4

Tysk

.................................

3

3

0

0

Samfundsfag.....................

2

2

0

0

.............

2

2

0

0

Idræt .................................

2

2

0

0

.............................

0

0

4

4

Matematik .........................

0

0

6

6

Engelsk .............................

0

1

3

3

.................................

0

0

5

5

Samfundsfag.....................

0

0

3

3

Musik .................................

0

0

4

4

Biologi

Musik/Formning

TILVALGSFAG

Biologi

Tysk

.........................

0

0

4

4

idræt .................................

0

0

4

4

3. fremmedsprog .............

0

3

4

4

Fysik

.................................

0

3

6

5

Kemi

.................................

0

0

5

5

0

0

3

3

Formning

Psykologi

.........................
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Statens Uddannelsesstøtte
Både elever i gymnasiet og på HF kan ansøge om støtte fra Statens
Uddannelsesstøtte. Denne gives dels i form af stipendier dels som lån,
der er rentefri i uddannelsestiden. Denne form for støtte er afhængig af
ansøgerens økonomiske forhold.
Gymnasieelever og HF-elever, der er fyldt 18 år, kan yderligere opnå
statsgaranti for lån. Disse lån er ikke afhængige af ansøgerens økono
miske forhold. Det maksimale beløb for disse lån er for tiden 10.000 kr.
Ansøgningsskemaer udleveres ved skoleårets begyndelse.

Befordringsgodtgørelse
Alle elever, som har mindst 14 km skolevej, beregnet fra hjem til
skole og tilbage igen, kan få befordringsgodtgørelse.
Ansøgningsskemaer udleveres ved skoleårets begyndelse.

Forsikringer
Skolen henstiller til eleverne at sørge for, at de (gennem deres foræl
dre) er ansvars-, ulykkes- og tyveriforsikret. Det kan ikke undgås, at der
på en skole sker uheld, og den, der er årsag til det, er ansvarlig.
Skolen har en ulykkesforsikring, som f. eks. dækker såkaldt tingskade;
det kan være ødelæggelse af beklædningsgenstande i en kemitime
(selvrisiko på 50 kr.) eller af briller i en gymnastiktime.
Det kan desværre ikke undgås, at der sker tyverier, da der er fri adgang
til skolen i undervisningstiden. Skolen dækker ikke tab som følge af
tyveri — heller ikke, hvor det drejer sig om knallerter, som står i cykel
kælder eller på terrænet. Her må man selv sørge for lås og forsikring.
Det henstilles, at elever, der har større beløb med i skole, ikke lader
dem ligge i centralgarderoben, men afleverer dem til opbevaring på
skolens kontor.

Officielle ferier og fridage i skoleåret 1974)75
1974:

Mandag den 24. juni til fredag den 9. august: sommerferie.
Mandag den 14. oktober til fredag den 18. oktober: efterårsferie.
Mandag den 23. december til fredag den 3. januar: juleferie.

1975:

Mandag den 24. marts til tirsdag den 1. april: påskeferie.
Onsdag den 16. april: dronningens fødselsdag.
Torsdag den 5. juni: grundlovsdag.
Mandag den 23. juni til fredag den 8. august: sommerferie.
De nævnte dage er medregnet.

Arsafslutningen finder sted fredag den 21. juni 1974.
Skoleåret 1974/75 begynder mandag den 12. august 1974.
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Af skolens dagbog 1973/74:
1973:
13/8: Det nye skoleår begynder. Velkomst til eleverne i festsalen.
13/8—17/8: Introduktionsuge.
24/8—1/9: 3.xyN på ekskursion til Finse i Norge under ledelse af
adjunkterne Jens Peter Lund og Arne Sestoft.
Aug.-sept.-okt.: Kunstudstilling. Malerier af Karla Thonsgaard Hansen.
Natten mellem 4/9 og 5/9: Indbrud på skolen.
12/9—13/9: Elever fra Nibe Skole i studiepratik på Hasseris Gymnasium.
17/9: 2xyN og 2zuvN på ekskursion til Raabjerg Mile under ledelse af
adjunkterne Jens Peter Lund, Arne Sestoft og Leif Milo Sørensen.
20/9: Regionsstævne i atletik for piger.
24/9: Orienteringsmøde for 1g’s elever og forældre om gymnasiet og
dets undervisning.
28/9: Fodboldturnering Aalborg Katedralskole-Hasseris Gymnasium.
0-3 til Hasseris Gymnasium.
2/10: Fodboldturnering Aalborghus Statsgymnasium—Hasseris Gymna
sium. Uafgjort 2—2.
4/10: Koncert med Aalborg Byorkester.
5/10: Fodboldturnering Nørresundby Gymnasium—Hasseris Gymnasium.
0—2 til Hasseris Gymnasium.
November: Kunstudstilling. Billeder af Børge Thomsen.
Fra 15/11: Udstilling af billeder af Peter Bro, 1.x.
Udstilling af forureningsplancher.
December: Udstilling af billeder af Jesper.
3/12: Prøvevalg.
5/12: Opførelse af »Pigeskolens diskrete charme« for elever og lærere.
Eleverne har selv forestået indstudering, kostumer, kulisser, tekst
forandringer, musik og indlagte sange.
5/12: Møde for forældrene efter indbydelse fra Hasseris Gymnasiums
Venner. Aftenens punkter: Generalforsamling i Hasseris Gymna
siums Venner og opførelse af »Pigeskolens diskrete charme«.
9/12—11/12: Ekskursion til København med formningselever fra 3.g. Besøg
på museer. Leder var adjunkt Hanne Smidth.
12/12: Hasseris Gymnasium vært ved volleyball-regionsstævne. Delta
gende hold fra Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Hobro, Nør
resundby og Aars. Finalen blev vundet af Hjørring. Hasseris Gym
nasium blev nr. 2 i ældste gruppe.
1974:
14/1: Ophængning af metalcollager af Ruth Krogh Hansen, Skørping.
5/2: Orienteringsmøde vedrørende optagelse i 1.g og på HF-kursus.
Ca. 300 deltog i mødet.
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8/2: Hasseris Gymnasiums kor og jazzorkester deltager i indvielsen af
Filstedvejens skole.
9/2—14/2: Udstilling af de nye biblioteksplaner v/ Det nordjyske Lands
bibliotek.
12/3: Grenvalgsmøde for l.g’s elever og forældre.
18/3: Ekskursion til Vendsyssel med 2.b under ledelse af adjunkt Hans
Henrik Lauritzen.
20/3: Ekskursion til Vendsyssel med 2.y under ledelse af adjunkt Hans
Henrik Lauritzen.
22/3: Ekskursion til Vendsyssel med 2.x under ledelse af adjunkt Hans
Henrik Lauritzen.
Fra 23/3: Kunstudstilling. Malerier af Joseé Gaardsvig.
26/3: Ekskursion til Hjørring med 2.zuvS og 2.xyS under ledelse af ad
junkt Gert Winsløw.
1/4: Ekskursion i Aalborgs opland med 2.zuvN under ledelse af adjunkt
Arne Sestoft.
4/4: Ekskursion med 2.xyN i Aalborgs opland under ledelse af adjunkt
Arne Sestoft.
6/4-15/4: Kunstudstilling i samarbejde med Galerie Lerche.
Deltagende kunstnere: Helge Ernst, Egill Jacobsen, Asger Jorn
m. fl.
18/4: Orienterende møde for gymnasieelevernes forældre angående
skolenævnsvalg. 20 forældre deltog. Efter det orienterende møde
opstilledes en liste. Aftenen sluttede med en paneldiskussion om
»Udbyttet af at gå i gymnasiet«.
25/4: Forårskoncert. Der var ca. 600 tilhørere.
29/4: Ekskursion til Lindholm Høje og Bangsbo Museet i Frederikshavn
med 1.Z under ledelse af adjunkt Aksel Rom Søndergaard.
2/5:
2.HF’s sidste skoledag. Fælles morgenkaffe for eleverne og
deres lærere.
3/5: Skolenævnsvalg. Der blev afgivet 70 stemmer.
6/5: Opførelse af Atomslagstykket: De hellige køer og den sidste olie
v/Jomfru Ane Teatret.
7/5: Ekskursion til Hjørring med 2.zuvS og 2.xyS under ledelse af ad
junkt Gert Winsløw.
8/5: 3.g's sidste skoledag. Fælles morgenkaffe for eleverne og lærerne.
Derefter revy.
13/5: 2.a på besøg på Aalborg Stiftstidende under ledelse af adjunkt
Aksel Rom Søndergaard.
I maj: Udstilling af billeder af formningselever fra 2.HF.
21/6: Dimission og translokation.
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Fagkonsulenterne
Skolen har i skoleåret 1973/74 haft besøg af lektor Jørgen Holst-Jensen
(erhvervsorientering).

Fritidsaktivite ter
Skolespil
At få en stor scene med hele dens udstyr af rekvisitter, elektronik og
instrumenter stillet til rådighed i fritiden må siges at være et mageløst
tilbud fra gymnasiet til dets elever og lærere. Sammenlign med andre
arbejdspladser.

I september, oktober og november beskæftiger skolespillet
en tredive—fyrre mennesker mindst én ugentlig eftermiddag.
De fleste af aktiviteterne foregår i festsalen.

I skoleåret 1974-75 spilles Erik Knudsens »Frihed er det
bedste guld«, som opførtes først i tresserne på studenter
scenen i København.
For to år siden fortolkede skolens dramatikgruppe Brendan Behans
»Gidslet« med Elisabeth Raaschou fra HF som instruktør.

Sidste år forsøgte gruppen at gennemføre en amoralsk kriminalmusical med dobbelthandling, en såkaldt confusion: »Pigeskolens direkte
charme«. Blandingen af nedskrevne replikker og improvisationer styredes
af Ditte Hughes af HF. Sangtekster: Anna Skov-Petersen, 1.g, og Hans
Ulrik Torp. Musik: Søren Lundbye, 2.g, og Peter Villesen.
Der kommer i august opslag om bindende tilmelding til
»Frihed er det bedste guld«, som får Marianne Vestergaard
og Morten Jødal som instruktører, Peter Villesen og Søren
Lundbye som musikalske ledere, Inger Hammer, Jens Næsby
og Bjarne Rasmussen som scenografer, og undertegnede
som idémand.
En del af rollerne udføres af mennesker blandt lærere
og elever, der før har stået på en scene. Uprøvede kræfter,
især blandt de nye I.HF'ere og l.g'ere skal også deltage —
samt føre traditionerne videre til næste år, 75—76.

Gert Winsløw.
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SAINT LUCIFER’S SCHOOL FOR GIRLS 1928.

SKARPE SPOTLIGHTS,

STÆRKE SKYGGER,
MELODRAMATISKE SCENER,

MORALSKE GANGSTERS,
CHARLESTON KJOLER,

SYNGEPIGER,
BODY GUARDS,
WHISKEY,

TANGO,
JAZZ,

- KORT SAGT:
»PIGESKOLENS DISKRETE
CHARME«,
EN MUSIC HALL FARCE.
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Jazzorkestret

Med en 6—7 mands besætning går orkestret »Sesser’s Own« ind i sit
tredje år. Det stilistiske udgangspunkt er den traditionelle jazz: trompet,
basun, klarinet, klaver, bas, banjo, trommer.
Orkestret, som består af elever og lærere, mødes én gang om ugen
for at øve, af og til hos et medlem privat.
Først og fremmest fungerer vi som husorkester på skolen, bl.a. ved
elevfester. Af aktiviteter iøvrigt skal nævnes, at vi optrådte ved indvielsen
af Filstedvejens Skole, og én gang i jazzrestaurant »Louis«.
Desværre kommer vi hvert år i bekneb for nye »talenter« i vor lille
gruppe. Lise Dreisler (vokal), Knud Alex Nielsen (basun) og Niels Bjørn
Jensen (trommer) forlader skolen, og deres pladser i gruppen står ved
begyndelsen af efteråret 1974 ledige. Den interesserede elev eller lærer
bedes henvende sig til Peter Villesen eller undertegnede.
En af de første store opgaver i det nye skoleår bliver deltagelsen i skole
spillet Erik Knudsens »Frihed er det bedste guld«.
Arne Sestoft.

Koret

Skolens kor har, i de to år det nu har eksisteret, haft et medlemstal
på 40—60 elever og lærere.
Vi optræder på gymnasiet flere gange i skoleårets løb ved højtider og
festlige lejligheder.
Vi har medvirket ved en skoleindvielse, en ungdomsgudstjeneste samt
deltaget i en korkonkurrence i radioen. Endvidere har vi samarbejdet
med de andre gymnasiekor i Aalborg og byorkestret om et større værk.
Som et led i dette samarbejde var vi på kor-weekend i februar i år.
Der er planer om lignende arrangementer i det kommende år.
Signy Jensen/Peter Villesen.
Kammerkoret
Der var i det store kor igennem længere tid en gruppe, som havde lyst
til at beskæftige sig med et mere krævende repertoire.
Dette førte i foråret 1973 til dannelsen af kammerkoret.
Vi arbejder fortrinsvis med vanskeligere ting, men repertoiret spænder
fra renaissancemusik til beat.
Kammerkorets størrelse er 12—16 medlemmer, der udtages hvert efterår
blandt interesserede i det store kor.
Nærmere besked gives i introduktionsugen.
Bjørn Monberg.

Blokfiøjteorkestret
Orkesterbesætningen er sopran-, alt-, tenor- og basfløjter samt cembalo.
Undertiden forstærkes vi med andre instrumenter. Vi medvirker bl.a. ved
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juleafslutningen og forårskoncerten. Repertoiret er hovedsagelig renais
sance- og barokmusik, men vi spiller også helt moderne ting.
Vi øver en gang om ugen.
Peter Villesen.

Messingblæserne

Har fungeret ved juletid og i forårssemestret med henblik på juleaf
slutningen og forårskoncerten.
Hvis der bliver tilstrækkelig stor tilslutning, er der mulighed for at
indføre en fast ugentlig øvetime.
Peter Villesen.
Frivillig idræt
Skolens boldspilhal, gymnastiksal, kondirum og udendørs anlæg stilles
også i år til rådighed for elever og evt. lærere, der har lyst til at dyrke
motion under en eller anden form. Idrætsudøvelsen finder sted på fem
ugentlige eftermiddage under opsyn eller ledelse af skolens idræts
lærere. Da der yderligere har vist sig at være interesse for motion på
et andet tidspunkt end de hidtil benyttede eftermiddagstimer, vil skolen
i år også arrangere frivillig idræt to timer hver torsdag aften.
Vore faciliteter gør det muligt at dyrke forskellige former for såvel
indendørs som udendørs idræt. Skolen vil derfor alt efter interessen for
den pågældende idræt og muligheden for at gennemføre den rent prak
tisk kunne tilbyde følgende:
Udendørs:

Atletik, fodbold, håndbold og konditionstræning. Med und
tagelse af konditionstræningen vil udendørs idræt af prak
tiske grunde ophøre til efterårsferien.

Indendørs:

Badminton, basketball, bordtennis, redskabsgymnastik, styr
ketræning, volleyball og eventuelt rytmisk gymnastik. Der vil
under forudsætning af, at tilmeldingen er tilstrækkelig stor
til, at det er rimeligt at optage boldspilhallen, desuden være
mulighed for håndbold og evt. tennis.

Med undtagelse af badminton, bordtennis og tennis, hvor man selv
medbringer ketsjere, bats og bolde, vil der fra skolens side blive stillet
redskaber til disposition.
Tøj til omklædning medbringes hjemmefra eller skal, hvis det opbe
vares i skolens tørreskabe, afhentes i den for eleven forudgående skema
time i legemsøvelser/idræt.
så

for din egen skyld,
for dit velbefindende,
for dit helbred:

MØD OP OG DYRK FRIVILLIG IDRÆT.
18

Lærerkollegiet m. v.
Ansættelser:

Fra 1. august 1973 er timelærerne Peter Villesen (musik) og Hanne
Smidth (formning) ansat som adjunkter.
Fra 1. januar 1974 som adjunkter: cand. mag. Inge Mathiasen (engelsk
og tysk) og cand. mag. Kai Møller Nielsen (dansk og græsk kultur).
Fra 1. august 1974 som adjunkter: cand. mag. Erik Sondergaard
Boldsen (engelsk og idehistorie), mag. scient. Kai Gregersen (fysik og
matematik), cand. mag. Sonja-Marie Larsen (engelsk og fransk), cand.
scient. Hanne Milan Petersen (biologi og pigegymnastik), cand. phil.
Marianne Vestergaard (dansk) og cand. mag. Torben Winkler (historie
og kristendomskundskab).
Fra 1. februar 1974 er Erik Andersen ansat som pedelmedhjælper.
Timelærere:

Fra 1. september 1973 har musikpædagog Anne Raasch og musik
lærer Mogens Andersen undervist på HF i henholdsvis klaver og guitar.
Endvidere: gymnastiklærer Karin Pedersen (pigegymnastik) og stud,
mag. Ulla Hede (fransk).
Fra 1. januar 1974: stud. mag. Erik Halskov Kristensen (fransk) og
cand. phil. Inger Svane (dansk).
Fra 1. marts 1974: gymnastiklærer Aase Schaumann (pigegymnastik).

Afsked med kolleger m.v.:
Ved udgangen af december 1973 fratrådte stud. mag. Ole Bruhn, stud,
mag. Ulla Hede og cand. phil. Marianne Vestergaard.
Ved udgangen af januar 1974 fratrådte pedelmedhjælper Carl Petersen.
Ved udgangen af februar 1974 fratrådte gymnastiklærer Karin Pedersen.
Ved udgangen af skoleåret 1973/74 fratræder stud. mag. Erik Halskov
Kristensen, cand. phil. Inger Svane og gymnastiklærer Aase Schaumann.
Vikar:

Cand. mag. Hans Carl-Jensen har vikarieret for Birgit Rubak i måne
derne marts—juni 1974.

Kursus i praktisk pædagogik:
Direktoratet for Gymnasieskolerne og HF har i skoleåret 1973/74 hen
vist følgende til at gennemgå kursus i undervisningsfærdighed her ved
skolen: cand. scient. Inger Overgaard Nielsen, cand. mag. Niels Bjøreng,
mag. scient. Kai Gregersen, cand. scient. Henrik Saxtorff Larsen, cand.
scient. Birgith Vibeke Springborg og cand. phil. Marianne Vestergaard.
Endvidere har adjunkt Peter Villesen gennemgået kursus på Nørre
sundby Gymnasium.
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Lærerkollegiet i skoleåret 1974/75:
Adjunkt Carl Johan Andersen, Filippavej 12, Aalborg .... tlf. 18 34 28
dansk og engelsk.
Adjunkt Erik Søndergaard Boldsen
engelsk og idehistorie.
Adjunkt Bent Brandtoft, Blegdalsparken 45, Aalborg
samfundsfag og drengegymnastik.
Adjunkt Ellen Bruun, Kolloparken 39, Frejlev, Aalborg.......... tlf. 191745
fransk og religion.

Adjunkt Karsten Bøgh, Myntevej 3, Vestbjerg..................... tlf. 29 61 24
matematik.
Adjunkt Haakon Børresen, J. Aakjærsvej 20, Skalborg.... tlf. 18 02 62
fysik, matematik og kemi.
Adjunkt Hanne Christiansen, Brøndlundsvej 9, Aalborg
historie og latin.

Adjunkt Bendt Deegen, Langholtvej 13, Skalborg............. tlf. 18 1012
historie og fransk.
Sognepræst Edv. E. Ernstsen, Ferslev Præstegård, Svenstrup J. tlf. 38 12 61
religion.

Adjunkt Anne-Marie Frandsen, Kg. Frederiksvej 10, Aalborg tlf. 12 29 04
dansk og engelsk.
Adjunkt Kai Gregersen, Limfjordsgade 124, Gjøl, Aabybro tlf. 27 70 63
fysik og matematik.
Adjunkt Steen Hoffmann, Kongshøjvej 121, Visse, Gug.... tlf. 31 49 26
fysik og matematik.
Gymnastiklærer Jette Jacobsen, Enggårdsgade 52, Aalborg tlf. 16 08 55
pigegymnastik.
Adjunkt Ole Schelde Jacobsen, Helgolandsgade 5, Aalborg
matematik og fysik.

Adjunkt Claus Jensen, Venusvej 13, Aalborg..................... tlf. 18 32 35
matematik.
Adjunkt Signy Jensen, Flintevej 23, Aalborg......................... tlf. 182197
musik.

Psykologilærer Ulla Jydebjerg, Lærkevej 74, Brønderslev., tlf. 88 7510
psykologi.
Adjunkt Morten Jødal, Lerkenfeltvej 8, Skalborg................. tlf. 18 37 74
kemi og fysik.
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Rektor Thomas Jørgensen, Gistrup Hede, Gistrup............. tlf. 31 41 64
dansk og oldtidskundskab.
Adjunkt Karl Jørgen Krarup-Pedersen,
J. Aakjærsvej 12, Skalborg ........................................................ tlf. 18 05 40
historie og religion.
Adjunkt Sonja Larsen, Reberbansgade 49, Aalborg............. tlf. 12 91 15
engelsk og fransk.
Adjunkt Hans Henrik Lauritzen, Vesterbro 127—106, Aalborg tlf. 13 74 46
historie og latin.
Adjunkt Lars Lindhart, Søttrupvej 19, Hornum, Aars.......... tlf. 66 14 10
matematik.
Adjunkt Jens Peter Lund, Gertrud Rasksvej 141, Aalborg.... tlf. 1404 81
biologi.
Adjunkt Bente Ostergaard Madsen, Prinsensgade 26, Aalborg
samfundsfag og tysk.
Adjunkt Inge Mathiasen, Færøgade 19, Aalborg
engelsk og tysk.

Adjunkt Hanne Milan
biologi og pigegymnastik.

Adjunkt Kai Møller Nielsen, Grønnegangen 6, Aalborg
dansk og oldtidskundskab.
Adjunkt Bent Axel Olesen, Mester Eriksvej 15, Aalborg.... tlf. 180046
fransk og engelsk.

Adjunkt Birgit Rubak, J. Aakjærsvej 9, Nibe......................... tlf. 35 16 41
tysk.
Musikpædagog Anne Raasch, Helgolandsgade 9, Aalborg., tlf. 12 2616
klaver.
Adjunkt Johan Schlichtkrull, Løkkegade 5, Aalborg............. tlf. 13 72 41
engelsk og russisk.

Adjunkt Arne Sestoft, Rørdalsvej 100, Aalborg..................... tlf. 13 50 35
geografi.
Adjunkt Häkun Skardhamar, Zahlesvej 18, Gug..................... tlf. 14 17 44
fysik, kemi og matematik.
Adjunkt Hanne Smidth, Solbyen 33, Aalborg......................... tlf. 16 13 91
formning.
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Adjunkt Aksel Rom Sondergaard, Idasvej 13, Storvorde, Klarup tlf. 13 89 35
dansk og historie.
Adjunkt Leif Milo Sørensen, Ingridsvej 2, Storvorde, Klarup.. tlf. 31 87 10
biologi og drengegymnastik.
Adjunkt Hans Ulrik Torp, Webersvej 2, Frejlev, Aalborg.... tlf. 1915 78
tysk og fransk.

Adjunkt Marianne Vestergaard, Ved Stranden 5, Aalborg. . . . tlf. 13 46 82
dansk.
Adjunkt Peter M. Villesen, Blommevænget 18, Aalborg.......... tlf. 181670
musik.
Adjunkt Peter Wang, Æblevangen 33, Aalborg......................... tlf. 18 35 46
engelsk og drengegymnastik.

Adjunkt Albin Willemoes, Peder Paarsvej 24, Aalborg......... tlf. 18 09 28
dansk og engelsk.
Adjunkt Torben Winkler, Stationsmestervej 40, Skalborg
historie og kristendomskundskab.
Adjunkt Gert Windsløw, Las Poulsensvej 15, Aalborg............. tlf. 180486
dansk og geografi.

I skoleåret 1973/74 var:
Rektors stedfortræder: Adjunkt Claus Børge Jensen.
Lærerrådets formand: Adjunkt Karl Jørgen Krarup-Pedersen.
Lærerrådets næstformand: Adjunkt Albin Willemoes.
Skolens bibliotekar: Adjunkt Gert Winsløw.
Administrativ inspektor: Adjunkt Karsten Bøgh.
Administrativ inspektor HF: Adjunkt Bent Axel Olesen.
Skemalægger: Adjunkt Steen Hoffmann.
Indre inspektorer: Adjunkterne Albin Willemoes og Peter Wang.
Sekretærer: Fru Gudveig Kvisselgaard og fru Anna Lise Nielsen.
Pedel: Andreas Bundgaard Pedersen.
Pedelmedhjælper: Indtil 1./2-1974: Carl Petersen. Derefter Erik Andersen.

Samarbejdsudvalget 1973/74:
Lærernes repræsentanter var adjunkterne Claus Jensen, Anne-Marie
Frandsen, Lars Lindhart. Elevernes repræsentanter var Ole Hav, 1.p,
Lars Bro Rasmussen, 1.q, Palle Schrøder, 3.y og Charlotte Bock, 3.y.
Medlem af samarbejdsudvalget er endvidere lærerrådsformanden, adjunkt
Karl Jørgen Krarup-Pedersen. Rektor er formand.
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Eleverne
Ved skoleårets begyndelse 1973/74 havde skolen 580 elever fordelt med:

81 matematiske

(3 sproglige og 3 matematiske
klasser)

2.g 73 sproglige og 116 matematiske

(3 sproglige og 5 matematiske
klasser)

3.g 65 sproglige og

(3 sproglige og 2 matematiske
klasser)

1.g 71 sproglige og

49 matematiske

1.HF 79 elever (3 klasser)

2.HF 46 elever (2 klasser)
Ved skoleårets slutning var tallene følgende:

1

.g 69 sproglige og

2

.g 72 sproglige og 114 matematiske

3

.g 65 sproglige og

1

.HF 82 elever

2

.HF 45 elever

79 matematiske

49 matematiske

I alt 574 elever.

Til den nye 1.g optages der elever til 6 klasser: 3 sproglige og 3 mate
matiske, og til den nye 1.HF optages der elever til 3 klasser.
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Eleverne i 1.g pr. 1. sept. 1973 kom fra nedennævnte skoler og klasser:
Skoler

Matematikere
fra:

Sproglige

10
2' r- i 3- r- tekn. 1- 9

2r-

3. r.

1 alt

1. g

dr. pi. dr. pi.|dr. pi. dr. pi. dr. pi. dr. pi.ldr. pi.

Alleskolen
Elisabeth Brøndsteds Skole
Bælum Skole
Dronninglund Skole
Farstrup Centralskole
Fjerritslev Kommuneskole
Gammel Hasseris Skole
Gammel Lindholm Skole
Hadsund Skole
Hobrovejens Skole
Jetsmark Centralskole
Kjellerupsgades Skole
Klostermarksskolen
Nibe Skole
Poul Paghs Gades Skole
Ryesgades Skole
Seminarieskolen
Skipper Clement Skole
Skovsgårdskolen
Sofiendalskolen
Stolpedalsskolen
Støvring Skole
Svenstrup Skole
Sønderbroskolen
Vesterkærets Skole
Vester Mariendal Skole
Østermarkens Kommuneskole
Aabybro Realskole
Aalborg Katedralskole
Hasseris Gymnasium

1

1

1

1

1
3

3

1
5 18 2

6

3

1
1 1

27

1

1

1

1

2

3

2

1 2

10

1

1

1

1

2
3

1

2

4

1 4

8

1

2

1

1
1
4

1

2 1

1
1 1

2 3

1

1 3

7 5
1

2

3 4

2

13

2 1
4 4

29
1

1

1

1
1

1
2

1
1

2

1

2|

4

1

1

5

2 3

1 7

14

1

1

6

1

1

1

1

27 13
40

24

1

1
1

19 11 7 0
30 | 7

3 1

1 1

6

1

8 29 I 10 22 1 1
32 1 2
37

152

3

4

Hasseris Gymnasiums Venner
På et forældremøde den 5. oktober 1971 blev der på skolenævnets
initiativ nedsat et udvalg med det formål at danne en forældreforening
ved skolen.
Udvalget bestod af skolenævnets formand, H. Mide Andersen, fru Bente
Blegvad, fru Inger Hammer, landsretssagfører E. Graversen og advokat
E. V. Kristiansen samt rektor. Udvalget udarbejdede forslag til vedtægter
og indkaldte til stiftende generalforsamling, der fandt sted på et forældre
møde den 9. november 1971.

De af generalforsamlingen godkendte vedtægter fik følgende udform
ning.
§ 1.

Foreningens navn er: Hasseris Gymnasiums Venner. Hjemsted er
Aalborg.

§ 2.
Foreningens formål er:
1) at virke som bindeled mellem medlemmerne og skolen,
2) at støtte skolen økonomisk på områder, hvor det offentlige ikke yder

hjælp, eller hvor denne hjælp er utilstrækkelig, f. eks. til foredrag, rejser,
kunstneriske formål etc.

§ 3.

Som medlemmer kan optages nuværende og tidligere elevers forældre,
tidligere elever, skolens lærere og i øvrigt alle, der er interesseret i skolen
og dennes arbejde.
§ 4.
Foreningens midler tilvejebringes gennem medlemskontingent, gaver
og tilskud.
Kontingentformer og kontingentstørrelser fastsættes af generalforsam
lingen.

§ 5.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med det
almindelige forældremøde.
Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde:

1)

Valg af dirigent.

2)

Beretning og fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
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3)

Valg af 2 (to) bestyrelsesmedlemmer.

4)

Valg af revisor.

5)

Eventuelt.

§ 6.

Bestyrelsen består af 7 (syv) medlemmer.
a)

Skolens rektor.

b)

En af skolens lærere, valgt af lærerkollegiet for 2 år ad gangen.

c)

Et medlem blandt forældrene i skolenævnet, udpeget af skolenævnet.

d)

Fire medlemmer, valgt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen vælger af sin midte formand, kasserer og sekretær. Rektor
kan ikke være formand.
§ 7-

Foreningens regnskabsår går fra 1/8 til 31/7. Det første regnskabsår går
til 31/7 1972.
Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.
Foreningens midler skal anbringes i et eller flere pengeinstitutter i
Aalborg.
§ 8.
Til ændring af vedtægterne eller bestemmelse om foreningens opløs
ning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 (to trediedele)
af de afgivne stemmer.
Ved foreningens opløsning skal midlerne anvendes i overensstemmelse
med vedtægternes § 2.

Den 28. maj 1974 afholdtes bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen kon
stituerede sig med tømrermester Knud Toppenberg som formand, fru
Bente Blegvad som sekretær og lærerkollegiets repræsentant, adjunkt
Bent Axel Olesen, som kasserer. Øvrige medlemmer af bestyrelsen er fru
Schroll Christensen og advokat E. V. Kristiansen.
Skolenævnet har som sin repræsentant i bestyrelsen udpeget arkitekt
K. Dirckinck-Holmfeld indtil udgangen af maj 1974, hvorefter det nye
skolenævn vil udpege ny repræsentant.
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Ele vrepræsen ta tionen
Elevrådet er på Hasseris Gymnasium fælles for både HF og gymnasiet.

Strukturen kan skitseres således:

EM: Elevmøder afholdes 2 gange årligt. ALLE elever har mødepligt
samt tale-, forslags- og stemmeret. På disse møder fastlægges retnings
linierne for det kommende halvårs arbejde. EM er i kraft af dette elevernes
højeste myndighed.
ER: Elevrepræsentationen består af 1 elev fra hver klasse samt alle
interesserede. ALLE har tale-, forslags- og stemmeret på ER-møder.
Eneste beføjelse klasserepræsentanten har i forhold til øvrige elever er
at han/hun kan anke en afgørelse truffet af ER til afstemning blandt
eleverne, hvis afgørelsen ikke menes at være i overensstemmelse med
elevernes mening.

KU: Koordineringsudvalget — der vælges på et af de første ER-møder —
har til opgave at varetage det daglige praktiske arbejde samt sørge for,
at beslutninger taget på ER og EM føres ud i livet.

Som du forhåbentlig kan se af ovenstående information er elevrådet
bygget således op, at alle har en mulighed for at gøre deres medbe
stemmelsesret gældende. Det kræver også at hver elev gør sig sit ansvar
klart og ikke blot lader andre gøre arbejdet. Det er helt nødvendigt, at
hver enkelt elev er opgaven voksen, ellers er der ingen mulighed for at
holde den demokratiske linie.
På elevrådets vegne.

Niels Hein-Sørensen.
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DG S:

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) er en sammenslut
ning og interesseorganisation for gymnasieelevrepræsentationer ved gym
nasieskolerne i Danmark.

DGS's formål
Det er DGS's formål at arbejde for gymnasieelevernes interesser, at op
lyse dem om deres samfundsmæssige relationer, så de derved er i stand
til selv at blive deres egne samfundsmæssige relationer bevidst.
DGS skal ud fra denne generelle målsætning arbejde for indførelse af
lige adgang til uddannelse efter princippet, at alle, uanset geografisk pla
cering, køn, alder, social, kulturel og økonomisk baggrund, har ret til at få
en uddannelse, der svarer til den enkeltes lyst og evner.
DGS som studieorganisation
DGS må som interesseorganisation arbejde på mange forskellige om
råder. Dels på det rent uddannelsespolitiske område, men da uddannel
sespolitik ikke kan ses isoleret, må man også arbejde på områder som
f. eks. det studiesociale område i al almindelighed.
DGS er repræsenteret i flere ministerielle udvalg, som f. eks. Det Råd
givende Udvalg for de Gymnasiale Uddannelser (RUGU), der er det udvalg,
der har lavet »Den lille Gymnasiereform«. Derudover er DGS repræsen
teret i Rådet til Statens Uddannelsesstøtte, der er det udvalg, der indstiller
til Statens Uddannelsesstøtte, hvorledes lovgivningen bør være m.h.t. for
delingen og størrelsen af de stipendier og lån, der skal udbetales til de
uddannelsessøgende. Desuden er DGS repræsenteret i Planlægningsrådet
for de Højere Uddannelser samt Arbejdsudvalget for Skoleradio og -TV.
De ting, man forsøger at få gennemført i disse udvalg, står DGS ikke
alene med, der foregår til stadighed et bredt samarbejde mellem de ud
dannelsessøgendes organisationer.
Indadtil i organisationen foregår der mange ting. Det er en helt klar nød
vendighed, at for at organisationen kan fungere på en for medlemmerne
tilfredsstillende måde, må der til stadighed være en meget snæver kontakt
mellem ledelse og medlemmer. Dette forsøges gjort ved at indsamle og
publicere materiale om gymnasieuddannelsen. Ved afholdelse af kurser,
dels om uddannelsespolitik og dels om andre relevante emner. Endelig er
fællestimerne på de enkelte skoler af stor betydning for, at organisationen
kan fungere på en tilfredsstillende måde.
Strukturen i DGS

Hele organisationens arbejde er baseret på din og dine kammeraters
aktive indsats i elevrådet/elevforsamlingen, der jo er kollektivt medlem af
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DGS. Alle medlemsskoler sender repræsentanter til DGS’s landsmøde,
der er organisationens øverste myndighed. På landsmødet fastlægges
rammerne for arbejdet i organisationen i det kommende år, og der vælges
en bestyrelse på 9 medlemmer, der skal lede arbejdet og føre landsmø
dets beslutninger ud i livet. Endvidere er der et repræsentantskab, som
holder møde et par gange årligt og fører tilsyn med, at landsmødets
beslutninger bliver udført af udvalget og bestyrelsen. En bestyrelse på 9
medlemmer kan naturligvis ikke lave alt arbejdet, og kan ikke på tilfreds
stillende måde vejlede medlemmerne på alle DGS’s arbejdsområder,
hvorfor man har nedsat en række udvalg, der arbejder med specielle
områder, således findes der:
Socialudvalget, der arbejder med studiesociale problemer som bolig
området og det økonomiske område.
Uddannelsesudvalget, der arbejder med de mere teoretiske problemer
i forbindelse med uddannelsespolitikken.
Internationalt Udvalg, der tager sig af kontakten af andre gymnasie
organisationer i andre lande, specielt i de nordiske, samtidig med at ud
valget står for det praktiske arrangement i forbindelse med Operation
Dagsværk.
Organisationsudvalget, der tager sig af alle DGS’s økonomiske inter
esser og varetager det praktiske arbejde i forbindelse med afholdelse af
kurser, landsmøder og lignende arrangementer.

L A. K. — HF'ernes fagforening/
Det turde være indlysende, at alle uanset økonomisk, kulturel, geo
grafisk og kønsmæssig baggrund og boligsituation har ret til en ud
dannelse, der svarer til den enkeltes lyst og evner.
Dette er i dag desværre så nær ikke opfyldt. For eksempel er uddan
nelsesstøtten så utilstrækkelig at — for det første kun en lille del af de
uddannelsessøgende kan få maximumsstøtten — for det andet er maximumsbeløbet så lavt, at det kun kan dække en lille del af leveomkost
ningerne for selv den lavestlønnede del af befolkningen.
Boligforholdene er under al kritik. Kun få uddannelsessøgende er så
heldige at have en bolig i forsvarlig stand og til en husleje, de kan betale.
Det er specielt aktuelt for uddannelsessøgende i Aalborg, hvor bestanden
ved de højere uddannelser ved Aalborg Universitetscenters start forøges
med 920.
Desværre er der ingen udsigt til, at vi uden videre får de fornødne for
bedringer. Tværtimod — de nyligt fremkomne »Helhedsplanen« og
»Perspektivplan nr. il« bebuder nedskæringer og forringelser af om mu
ligt hidtil ukendte dimensioner.
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Disse planer, som Tove Nielsen synes at følge næsten yderligere end
til punkt og prikke, anbefaler bl. a.:

f) Færre ressourcer til uddannelsessystemet, som vil betyde en forrin
gelse af uddannelsessystemet generelt og
2) adgangsbegrænsning, som ikke kun vil betyde, at færre får en læn
gere varende uddannelse, men at de, der sies fra, kommer fra de i forvejen
dårligst stillede hjem.

Alle disse tendenser må vi vende vende os skarpt imod. Her hjælper
passivitet intet! Kun ved en SAMLET aktiv indsats magter vi at føre vore
krav igennem og vise skiftende regeringer, at vi ønsker en politik til
gavn for hele befolkningen.
Derfor er det nødvendigt at være medlem af »Landssammenslutningen
af kursusstuderende«.
For at ingen af økonomiske årsager skal være forhindret i medlems
skab er kontingentet sat til kun 20 kr. for et år. Dette beløb strækker na
turligvis ikke til meget. Det betyder bl. a. at kommunikationen kommer til
at foregå mellem kurserne og organisationen og ikke mellem de enkelte
kursister og organisationen. På Hasseris Gymnasium — og i øvrigt efter
hånden på mange andre kurser — er derfor oprettet et LAK-udvalg, hvis
hovedformål er formidling af kontakt mellem organisationerne og de
enkelte medlemmer.
Orientering om LAK’s struktur vil foregå i fællestimer og er derfor ikke
behandlet her.
Dennis Thomsen.

DUS
DUS-Aalborg, De Uddannelsessøgendes Samarbejdsudvalg i Aalborg,
er en sammenslutning af elevråd, studerendes råd, lærlingeorganisationer
o. I. i Aalborg. Det samlede medlemstal er på over 10.000 medlemmer —
næsten 100 % dækning af gruppen af uddannelsessøgende udover folke
skoleniveau.
Struktur

Der afholdes hver måned et repræsentantskabsmøde, til hvilket hver
medlemsorganisation må sende et vist antal repræsentanter, afhængig
af antallet af uddannelsessøgende på uddannelsesstedet. Repræsentant
skabet vælger årligt et forretningsudvalg til varetagelse af det daglige
praktiske arbejde (som f.eks. fælleskøb og -salg af DIS-billetter). End
videre er der nedsat 3 udvalg, som senere vil blive omtalt.
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DUS - Fælleskøb

Dette er en ordning, hvor uddannelsessøgende kan opnå visse rabatter
i forskellige forretninger i Aalborg. For at opnå den rabat den enkelte
forretning ved kontrakt har bundet sig til, skal brugeren forevise et iden
titetskort, som DUS udsteder.
Ordningen omfatter i øjeblikket over 40 forskellige forretninger, og en
af de nærmeste dage vil du få udleveret en pjece, der omtaler det nær
mere.
DIS — Togrejser

Fra DUS' kontor forhandles der som det eneste sted nord for Århus
DIS indenrigs togbilletter.
Dette billetsalg er en ordning, som DIS, Danmarks Internationale Stu
denterkomite, har aftalt med DSB, hvorunder alle uddannelsessøgende
kan købe billige togrejser. Fra DUS' kontor forsælges billetter NordjyllandKøbenhavn tur/retur. Dette er den eneste mulighed, den enkelet uddan
nelsessøgende har for at opnå rabat hos DSB. Dette salg er meget kræ
vende for DUS' sekretariat, idet der — foruden selve udstedelsen af bil
letter — skal udstedes nogle specielle identitetskort godkendt af DSB.
Til illustration af omfanget kan nævnes, at årsomsætningen ligger over
150.000 kr.

Uddannelsesområdet

Her er det først og fremmest planlægningen af det kommende univer
sitetscenter, udvalget arbejder med. DUS har lige siden sin spæde start
i 1969/70 set det som en hovedopgave først at arbejde for etableringen
af et universitet i Nordjylland, siden at medvirke aktivt i planlægningen af
universitetscenteret. Dette sidste er bl.a. sket ved, at DUS har været re
præsenteret i selve planlægningsgruppen.
Efter interimstyrets nedsættelse har uddannelsesudvalget haft et tæt
samarbejde med studenterrepræsentanterne deri. Umiddelbart efter som
merferien 1974 vil udvalget blive omstruktureret og startet op med et nyt
og bedre kommissorium.
Boligområdet
Aalborg har efterhånden udviklet sig til at blive et virkeligt uddannel
sescenter i Nordjylland. Samtidig har det — som følge af denne udvikling
- vist sig stadig sværere for unge, der flytter til byen, at finde egnede
boliger (værelser) til rimelige priser. Det må forudses, at disse problemer
vil — hvis der ikke sker noget radikalt — blive yderligere forværret ved
universitetscentrets start i 1974.
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DUS’ boligudvalg har i den forbindelse arbejdet med følgende:
a) En boligundersøgelse, hvis formål er at fastslå de aktuelle behov på
området.
b) Oprettelse af et regionalt indstillingsudvalg (RIU). Fordelen med et
sådant indstillingsudvalg er bl.a., at de uddannelsessøgende, der ønsker
kollegieværelse, kun skal søge på et skema, og at ansøgerne på denne
måde får en ensartet behandling. (Se endvidere under RIU).

c) På kollegieområdet er DUS med i bestyrelserne for Arbejderbevæ
gelsens kollegium og C. W. Obel-kollegiet, hvor vi ligeledes er repræsen
teret i den arbejdsgruppe, der forestår programmeringen af sidstnævnte
kollegium.
d) Boligudvalget forhandler i øjeblikket med nogle almennyttige bolig
selskaber og Aalborg kommune med hensyn til opdeling af store, tomme
lejligheder til enkeltværelser for uddannelsessøgende, da det er den
eneste mulighed for at skaffe boliger til de uddannelsessøgende ved
starten af AUC.
e) Oprettelse af en værelsesanvisning. Med denne ønsker vi at sikre
en vis standard af værelserne på det private værelsesmarked og end
videre skabe mere fordelagtige økonomiske vilkår for de uddannelses
søgende, når de skal have et værelse anvist.

Generelt kan det siges, at arbejdet fortrinsvis er koncentreret om to
hovedopgaver:
1) Fremskaffelse af nye boliger både ved traditionelt kollegiebyggeri
og ved integrerede enheder i almennyttigt byggeri.
2) Arbejdet for at sikre den mest retfærdige fordeling af de eksiste
rende boliger.
En mere dybtgående orientering om boligudvalgets arbejde vil du finde
i Bolignotatet, som du kan få ved at henvende dig på nedenstående
adresse.
Socialområdet
Her har arbejdet hovedsageligt koncentreret sig om oprettelsen af en
Rådgivning i Huset, hvor det er muligt at få oplysninger om faglige, so
ciale og økonomiske forhold.
Al henvendelse til DUS skal ske på nedenstående adresse:

DUS
Set. Jørgensgård
Hasserisgade 10 9000 Aalborg
Tlf. 16 06 22 - Kontortid: mandag-fredag kl. 14-17.
f. De Uddannelsessøgendes Samarbejdsudvalg
Arne Remmen og Niels Hein-Sørensen.
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RIU —

Regionalindstillingsudvalget i Aalborg

Det er nu en kendsgerning, at Aalborg har fået et regionalindstillings
udvalg.
Hvad er et regionalindstillingsudvalg?

RIU - Regionalindstillingsudvalget er blevet oprettet for at varetage de
uddannelsessøgendes interesser m.h.t. at fremskaffe boliger samt fore
stå fordelingen af de eksisterende kollegieværelser/lejligheder.
Baggrunden for RIU er bekendtgørelse af lov om boligbyggeri kap. Vil
stk. 2, hvori der står, at indstilling til kollegier foretages af regionale ind
stillingsudvalg, samt at boligministeren fastsætter nærmere regler herfor.

Loven er et udtryk for viljen til at hjælpe de mindrebemidlede til en bil
ligere bolig.
Boligministeriet har den 16. februar 1973 udsendt vejledning for re
gionale indstillingsudvalg. Bekendtgørelsen omhandler regler m.h.t. kri
terier til brug ved indstillingsarbejdet. Disse går i store træk ud på, at der
skal tages hensyn til ansøgernes:

Aktuelle boligsituation.

Økonomiske forhold.
Psykiske og/eller fysiske forhold.

RIU har indstillingsret til Arbejderbevægelsens kollegium og efter 1.
september 1975 til C. W. Obei-kollegiet. Ansøgningsskemaer kan af
hentes på vort kontor Hasserisgade 10.
Hvorfor kun på disse kollegier?

Ifølge loven skal kollegier, hvis vedtægter er godkendt efter 1969, ind
under regionale indstillingsudvalg, når disse er eller bliver oprettet. Kol
legier opført fra 1963-1969 falder ikke umiddelbart ind under denne ord
ning. Boligministeriet vil dog i disse tilfælde optage kontakt med disse
kollegier for at få dem ind under ordningen, hvilket sker for øjeblikket.

Med venlig hilsen, f. RIU-Regionalindstillingsudvalget.
Bjarne Gregersen.
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»Huset« Hasserisgade 10, Aalborg
Nu er der efter mange års arbejde af forskellige grupper kommet et
hus i Aalborg. Dette er stillet til rådighed af kommunen, der også betaler
portner, rengøring, skatter m.m.
Huset er tænkt som et sted, hvor der er mulighed for praktisk som
teoretisk arbejde — politisk, fagligt, værkstedsarbejde og almindeligt
samvær; og huset er tiltænkt alle, og alle skal være med til at skabe
og drive det.
Derfor er der indtil videre kun oprettet nogle få faste aktiviteter: bog
cafe, »værtshus« og trykkeri. (Du vii en af de nærmeste dage få udle
veret en pjece, der omtaler åbningstider m.v.).
Foruden de ovennævnte aktiviteter vil der være gode muligheder for
at indrette værksteder, legesteder m.v.
Styrelse af huset
Den daglige ledelse forestås af en husstyrelse (bestående af 7 med
lemmer, 3 valgt af husbrugerne, 3 valgt af DUS og 1 valgt af personalet).
Hver af disse valgte er tilknyttet et arbejdsudvalg for at sikre en løbende
kontakt. Arbejdsudvalgene er det centrale i huset. Disse udvalg som er
åbne for alle interesserede driver de forskellige aktiviteter.
På nuværende tidspunkt er der nedsat udvalg omkring bogcafeen,
værtshuset, PR, økonomi, trykkeri og almen indretning. Til almindelig
oplysning kan nævnes, at alle udvalgene mangler arbejdskraft.
Kontakten til kommunen sker gennem bestyrelsen, der består af 6
medlemmer (3 valgt af DUS og 3 valgt af Aalborg byråd).
Der vil ca. én gang om måneden blive afholdt husmøde. D.v.s. møder,
hvor alle husbrugere har tale- og stemmeret. Husmødet kan f.eks. træffe
beslutning om nye aktiviteter, ændring af lokaler m.v.
Det er altså et hus, hvor DU kan få indflydelse!
Da der er mange interessegrupper i Aalborg, som ikke har lokaler, er
der i huset blevet lavet en ordning, således at alle har mulighed for at
bestille og låne lokaler.
Selvom vi har lavet udlåning af lokaler og faste aktiviteter er huset så
stort, at der altid vil være ledige rum til spontane aktiviteter.
Huset kan bruges nu, men der er stadig en masse malerarbejde, der
skal laves.

Derfor — tag gammelt tøj på og kom ned og hjælp os i arbejdsweek
enderne! (Datoer for disse vil kunne findes i allerede omtalte pjece, hvor
ligeledes datoen for den officielle åbning af huset vil blive omtalt.
f. »Huset«

Lone Dirckinck-Holmfeld.
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Introduktionsuge
Den første uge af det nye skoleår vil for de nye elever i 1.g og 1.HF få
et specielt forløb.

Formålet er at introducere skolen og orientere om væsentlige ting i
forbindelse med den uddannelse, man nu skal i gang med. Ligeså vigtig
er det, at man prøver at skabe et bedre sammenhold i og på tværs af
klasserne.
Der bliver lagt vægt på aktiviteter, hvor man via dans og dramatik får
lært hinanden at kende. Man bliver orienteret om aktiviteter på Hasseris
Gymnasium også uden for undervisningen, og der bliver specielt for
HF-elevernes vedkommende arrangeret særlige kurser, der har til hen
sigt at opfriske nogle basiskundskaber, så man kan få en bedre start
på kursus.
Som en rød tråd gennem hele introduktionsugen går formålet: at
samarbejde og at lære hinanden og skolen at kende.

Introduktionsugen 12.-16. august 1974
Mandag den 12. august:

1.g:

1.HF:
2.g/3.g:

2.HF:

9,00
10,10
11,00
12,15

9,30
10,10
9,30
10,10
11,00

Fordeling i klasser og skemaskrivning
Velkomst i festsalen.
Rundvisning.
Film i festsalen.
Som 1.g.
Velkomst i festsalen.
Skemaskrivning i festsalen.
Velkomst i festsalen.
Skemaskrivning.
Bogudlevering.

Tirsdag den 13. august:
1.g:

8,10
9,05
10,10
11,05
12,25
13,20

1.HF:
13,20

Bogudlevering.
Introduktionsugens forløb.
Elevråd.
Gåtur på skolen.
Hasseris Gymnasium.
Fri.
Som 1. g. (undtagen 6. time).
Spørgetime.
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Onsdag den 14. august:
1.HF:
1.g:

8,10 Separat skema.
8,10 Dramatik.
9,05 Dramatik.
10,10 Dramatik.
11,05 Dramatik.
12,25 Lille gymnasiereform.
13,20 Lille gymnasiereform.
14,10 Fri.

Torsdag den 15. august:
1.HF:

1.g:

Separat
1.a+1.x
1.b + 1.y
1.C + 1.Z
10,10 1.b + 1.y
1.C + 1.Z
1.a + 1.x
12,25 1.C + 1.Z
1,a + 1.x
1,b + 1.z
14,10 Fri.
8,10

skema.
Dramatik.
Folkedans.
Dramatik.
Dramatik.
Folkedans.
Dramatik.
Dramatik.
Folkedans.
Dramatik.

Fredag den 16. august:
1.HF:
1.g:

8,10
8,10
9,05
10,10
11,05
12,00
14,10
19,00--24,00

Separat skema.
Evaluering.
Dramatik.
Dramatik.
Dramatik.
Sportsarrangementer.
Fri.
Fest for 1 .g og 1.HF.

Om studieugen
Skolen har i de forløbne to år haft en studieuge og også i det kom
mende skoleår vil en sådan finde sted, dog med mindre ændringer i for
hold til de to foregående.
Deltagere i studieugen er alle skolens elever og lærere.
Studieugen strækker sig over fem skoledage (en skoleuge) hvor man
i grupper beskæftiger sig med et større emne. Hver gruppe vælger sit
emne. Emnevalget er frit, dog kan man ikke beskæftige sig med opøvelse
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af praktiske færdigheder (f.eks. elementær fototeknik), ligesom stof der ind
går som pensum i et eller flere af deltagernes fag ikke kan benyttes. (Som
eksempler på emner, som har været benyttet, kan nævnes: skolekomedie,
fotografik, skoleblad, Chaplin, parapsykologi, trafik analyse, EDB kursus,
Hasseris Ä, kriminologi).
i forberedelserne til ugen, såvel som i selve ugen koordineres arbejdet
af et sekretariat. Dette sekretariat bestående af interesserede elever og
lærere nedsættes umiddelbart efter sommerferien. Sekretariatet får også
til opgave forud for afviklingen at vurdere de indkomne forslag til emner
og godtage eller forkaste disse.
Arbejdsplanen for afviklingen af studieugen ser således ud:
1. I slutningen af oktober orienteres gamle såvel som nye elever om
studieugen.
2. Omkring 1. november begynder tilmeldelsen til sekretariatet af ledere
med et emne (evt. også emner som søger ledere), og der indkaldes til
kortere frikvartersmøder elever og lærere imellem for at sammensætte
grupper, finde og vælge ledere eller lederkollektiver.
3. Indtil 1. januar foregår tilmeldelse til sekretariatet af de endelige
studie-emner.
For at et emne kan anerkendes kræves I) at gruppen har en leder eller
ledere, II) at gruppen har fundet et klart defineret og afgrænset emne,
III) samt at gruppen i en kortfattet arbejdsbeskrivelse har angivet hen
sigten med arbejdet.
Alle disse punkter skal accepteres af sekretariatet.
På dette tidspunkt kan studieugen aflyses, hvis det af sekretariatet
skønnes, at der ikke er indkommet tilstrækkeligt mange forslag til emner,
eller hvis interessen i det hele taget synes for ringe.
4.

Den 10. januar opsættes tilmeldelseslister til de oprettede grupper.

5. I løbet af januar afholdes 3-5 introduktionstimer på kort-timedage
i løbet af hvilke følgende punkter søges opfyldt:
a.
Endelig opgaveformulering besluttes.
b. Detailplan for ugen udarbejdes idet der i denne angives hvor mange
deltagere gruppen kan rumme, hvilke opgaver den enkelte deltager må
løse, og hvilke materialer man evt. vil få brug for.
6.

Studieugen afvikles i februar.

I lighed med tidligere år kan udenlandsrejser foregå i studieugen under
forudsætning af at disse opfylder de generelle krav opsat ovenfor.
Der er åben tilmeldelse til ethvert emne, men i tilfælde af overtegning
fordeles de interesserede efter lodtrækning.
På udvalgets vegne

Peter Wang
37

Andre praktiske oplysninger
Adresser m.v.:
Adressen er: Hasseris Gymnasium, Hasserisvej 300, 9100 Aalborg.

Skolen har telefon (08) 18 23 44.
Elevtelefonen (mønttelefon) har nr. (08) 18 13 79.
Skolens kontortid er kl. 8-14. Lørdag lukket.
Biblioteket
(1) Fra bogdepotet udleveres lærebøger og klassesæt ved boginspek
tors og klasselæreres hjælp direkte til eleven.

(2) Fra biblioteksdepotet udleveres alle andre bøger (håndbøger, tids
skrifter, fiktion m.v.) til opbevaring i klasselokaler, hjælperum o.s.v. Derfra
administreres deres brug af faglærerne.

Kun de under punkt 2 anførte bøger indgår i skolens bibliotek.
Bibliotekaren og hans medhjælpere stempler og katalogiserer alle an
komne bøger og tidsskrifter og sætter dem på hylderne i deres opbeva
ringsrum.

Som et led i ansvaret for den almindelige orden på skolen indgår an
svaret for, at bøgerne herefter står i den på et lærerrådsmøde besluttede
orden, og at de ikke bortkommer. Dog fungerer bibliotekaren fortsat som
rådgiver.
Hvert fag har i sit hjælperum et kartotek over fagets håndbøger, tids
skrifter m.v.:

(a)

En bog anføres i kartoteket for det fag, som købte den.

(b) I kartoteket bestemmes dens placering af decimalklassedelingen,
som også benyttes i folkebibliotekerne.

(c) Inden for den enkelte decimalklasse opstilles bøgerne i alfabetisk
følge.
En oversigt over decimalklassesystemet ligger ved siden af kartoteks
kassen, hvis orden ved faglærernes medvirken til stadighed stemmer
overens med ordenen på boghylderne. Til behagelig orientering står en
bogs decimaltal for det meste skrevet på titelbladet lige under biblioteks
stemplet.
Bøger og tidsskrifter anvendes i timerne. Hjemlån finder kun sted i
forbindelse med større opgaver så som udarbejdelse af foredragsmanu
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skripter, specialer m.v. og kun i det omfang folkebibliotekernes bistand
svigter.

Inden hver enkelt hjemlån sikrer faglæreren sig, at lånet ikke generer
andre faglæreres arbejde i klasserne, og noterer derpå lånet på et lyse
rødt karton, som ligger ved siden af kartotekskassen: udlånstidspunktet,
bogens titel, forfatteren og den lånende lærers eller elevs navn. Samt
ved tilbageleveringen tiden for denne!
Bøger bør kun udlånes i 2-7 dage ad gangen!

Til sidst henledes elevernes opmærksomhed på, at læsesalen som en
service rummer aviser, leksika, ordbøger, frilæsningsbøger etc. — som
dog ikke må fjernes fra dette lokale.
Gert Winsløw.
Bilparkering:

Biler parkeres på parkeringspladserne ud mod Skelagervej.
Bøger m.v.:
Bøger, ringordnere og diverse andet materiale som f.eks. regnestokke
udlånes gratis til eleverne, som må overholde følgende regler:

1) Bøger og hæfter skal skånes mest muligt og derfor holdes forsynet med
solidt omslag.
2) Alt materiel skal forsynes med navn, klassebetegnelse og årstal.
3) Bortkomne og beskadigede ting erstattes efter boginspektors afgørelse.

4) Bøgerne må ikke forsynes med tilføjelser og understregninger undtagen
efter faglærerens udtrykkelige anvisning.
Boginspektor er adjunkt Arne Sestoft.

I spørgsmål vedrørende bøger og øvrigt materiel henvender man sig
i bogdepotet.
Boginspektor og dennes hjælper træffes i bogdepotet tirsdag og tors
dag i frikvarteret kl. 9,55-10,10; fra 2/12-74: kl. 9,50-10,05.

Cykler og knallerter:
Cykler og lette knallerter skal parkeres i cykelkældrene.

Adgangen sker enten ad rampen mellem parkeringspladsen og for
pladsen eller ad rampen ved kantinen.
Tunge knallerter og motorcykler parkeres bag volden til venstre for
rampen til cykelkælderen ved administrationsfløjen.
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Erhvervsorientering 1974/75:
1.a

K. J. Krarup-Pedersen

1.b

Jens Peter Lund

1.C

K. J. Krarup-Pedersen

1.x

Morten Jødal

1.y

Steen Hoffmann

1.z

Steen Hoffmann

2.a

Bente Østergaard Madsen

2.b

Hanne Christiansen

2.c

Hanne Christiansen

2.x

Bente Østergaard Madsen

2.y

Lars Lindhardt

2.Z

Lars Lindhardt

3.a

Hanne Christiansen

3.b

K. J. Krarup-Pedersen

3.C

Lars Lindhardt

3.x

Jens Peter Lund

3.y

Jens Peter Lund

3.Z

Morten Jødal

3.U

Morten Jødal

3.V

Bente Østergaard Madsen

Forsømmelser og fritagelser:

Hvis en elev har måttet forsømme undervisningen på grund af sygdom,
afleverer eleven første skoledag efter fraværelsen på sekretærkontoret
en skriftlig redegørelse for forsømmelsens varighed og årsag.
Afleveringen sker i 9-frikvarteret.
Hvis eleven er under 18 år, benyttes gul formular, der udfyldes og
underskrives af en af elevens forældre/værger. Er eleven over 18 år, be
nyttes blå formular, der udfyldes og underskrives af eleven selv.
Ønsker en elev på grund af sygdom at tage hjem i skoletiden, må
eleven henvende sig på skolens kontor, inden skolen forlades. (Henven
delse på kontoret fritager ikke for aflevering af forsømmelsesseddel).
Fritagelse for undervisning i enkelte timer eller en eller flere dage kan
gives af rektor, men da en elev, der er optaget i gymnasiet eller på HF,
har pligt til at følge undervisningen, bevilges fritagelse kun i ganske sær
lige tilfælde. Lægebesøg, tandlægebesøg og køreprøver bør lægges uden
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for skoletiden. Kun særligt store familiebegivenheder i elevens nærmeste
familie kan give anledning til fritagelse.
Ansøgning om fritagelse afleveres skriftligt på skolens kontor senest
dagen før fritagelsen.
Fritagelse for deltagelse i gymnastik:

Elever kan efter skriftlig anmodning fra hjemmet — for elever, der er
fyldt 18 år eller har indgået ægteskab, fra eleven selv — fritages heft eller
delvis for én uge ad gangen, dog højst fire sammenhængende uger.
Fritagelse ud over fire uger kan kun tilstås efter fremlæggelse af læge
attest, der skal udfærdiges på en speciel blanket.
Blanket fås ved henvendelse til skolens kontor. Udgiften til attesten
afholdes af hjemmet.
Glemte sager:
Afhentes på kontoret i det store frikvarter.

Indre inspektorer:

er adjunkt Albin Willemoes og adjunkt Peter Wang.
Inspektor:
er adjunkt Karsten Bøgh.
Inspektor står for timeplanen og foretager nødvendige ændringer på
grund af læreres sygdom samt tilrettelægger prøver og eksaminer.
Inspektor træffes på sit kontor hver dag i 2. time.

Kantinen:
I kantinen er placeret et antal automater, der kan benyttes i løbet af
skoledagen. I spisefrikvarteret vil der desuden kunne købes sodavand
m.v. over disken i udleveringen.
Fejl og mangler ved automaterne bedes omgående meldt til sekretær
kontoret.
Brugte bægre fra automaterne skal anbringes i de dertil indrettede
affaldskasser.
Drikkevarer, såvel varme som kolde, må kun nydes i kantinen og i op
holdsområdet ved centralgarderoben.
Brugte flasker skal placeres i de opsatte kasser.
Kontorerne:
Henvendelse til kontoret kan ske i det store frikvarter.
Skolens sekretærer er fru Gudveig Kvisselgaard og fru Anna Lise
Nielsen.
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Mellemtimer:
Pä grund af det voksende antal elever kombineret med grenvalg og
tilvalg er det ikke muligt at lægge skemaet uden mellemtimer.
I mellemtimer vil eleverne kunne benytte biblioteket som læsesal. Der
skal være arbejdsro, og der må naturligvis ikke ryges.
Ønsker man ikke at arbejde, kan man opholde sig i centralgarderobeområdet eller i kantinen.
Ophold på gange og i klasseværelser er ikke tilladt i mellemtimer.

Ophold i frikvartererne:
Ophold i frikvarterer i centralgarderobe-området samt spiseafdelingen.
Rygning er — inden døre - kun tilladt i disse områder.
Færdsel og ophold på balkoner er ikke tilladt.

Opslagstavlernes brug:
Opslagstavlen i centralgarderoben nærmest kontoret er forbeholdt
meddelelser fra rektor, inspektor og kontor.
Opslagstavlen i centralgarderoben nærmest kantinen er forbeholdt
meddelelser fra elevrådet. Såfremt elever ønsker opslag på denne tavle,
må det i hvert enkelt tilfælde aftales med elevrådet.
Opslagstavlen i centralgarderoben over for festsalen må kun anvendes
af geografi.
Opslagstavlerne i de enkelte undervisningslokaler må kun anvendes i
fagligt-pædagogiske sammenhænge.
Rektor

har træffetid kl. 9-10 undtagen mandag og lørdag, men naturligvis kan
eleverne henvende sig på ethvert tidspunkt i skoletiden, dog helst i fri
kvartererne.
Ringetider:

Indtil 1. december 1974:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
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Fra 2. december 1974:

time: 8,10—9,00
1. time: 8,10- 8,55
time: 9,05—9,55
2. time: 9,05— 9,50
time: 10,10-11,00
3. time: 10,05-10,50
time: 11,05-11,55
4. time: 11,00—11,45
11,55—12,25 spisefrikvarter
11,45—12,15 spisefrikvarter
time: 12,25-13,15
5. time: 12,15-13,00
time: 13,20-14,10
6. time: 13,10-13,55
time: 14,20-15,05
7. time: 14,05-14,50
time: 15,10-15,55
8. time: 15,00-15,45

Rygning:

Det er tilladt eleverne at ryge i frikvartererne i centralgarderobeområdet og i kantinen. Askebægre og askekrukker skal benyttes.
Rygning på gange og i undervisningslokaler samt i festsalen er ikke
tilladt.
Rygning er også tilladt på de udendørs områder undtagen på sports
pladserne. — Affaldsspande og -kurve skal benyttes. Tændstikker og
skod må ikke flyde på fliser og græs.

Spisefrikvarter:
Der spises i 12-fri kvarte ret i kantinen og i opholdsområdet ved central
garderoben.
Hver elev skal rydde op efter sig. Madpapir må ikke efterlades eller
anbringes i askebægre, men anbringes i de opsatte affaldsposer.

Fester:
Regler for fester på Hasseris Gymnasium:

1)

Festerne er lukkede fester. Kun skolens elever har adgang.

2) Der skal være organiseret billetsalg, der slutter senest dagen før
festen.
3)

Der skal være billetkontrol ved indgangen.

4)

Der skal være vagt ved indgangen.

5) Område for fester: Festsal, kantine, centralgarderobe og hyggekrog.
Den øvrige del af skolen afspærres.

6) Salg af øl og vand kan lukkes, hvis omstændighederne taler derfor,
for et kortere eller længere tidsrum.
7)

Det er forbudt at medbringe drikkevarer til en fest.

8)

Det er forbudt at møde beruset til en fest.

9) Overtrædelse af punkterne 7) og 8) medfører bortvisning fra festen.
I graverende tilfælde kan en elev adgangsformenes til resten af årets
fester.
10)

Arets faste fester:

1 .g og 1.HF-fest i august. (Arrangeres af festudvalg og introduktionsud
valg, suppleret med nye elever).
Skolens fødselsdag. (Arrangeres af lærere og elever i samarbejde).
Julefest. (Arrangeres af festudvalg og lærere).
Forårsfest (vårfest). (Arrangeres af elever og lærere).
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11)

Festudvalget har ansvaret for regnskab og oprydning.

12) Pedellen + medhjælper skal være til stede ved en fest og hono
reres derfor.
13) Inden en fest bekendtgøres med plakater, skal festudvalget have
aftale om, at mindst seks lærere deltager. Listen skal godkendes af rektor.

14)
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Flasker må ikke medbringes på toiletterne.

