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(samme træffetid

BRØNDERSLEV GYMNASIUM
MEDDELELSER 1973 - 74

GymncLkleiA mldle^tUdlge bygning,
Teknik Skole, Torvegade 5, B^øndeuleo
Dette lille skrift tænkes uddelt til nuværende ele
ver og til dem, der optages på gymnasiet og HF-kursus i august 1974. Endvidere sendes det til andre
gymnasier, til folkeskoler med rea1 afde 1 i nger i om
rådet, samt til myndigheder og enkeltpersoner med
tilknytning til Brønderslev Gymnasium.

Redaktionen er forestået af rektor.

FORORD
Ved afslutningen af det første, spændende skoleår i
Brønderslev Gymnasiums historie er der grund til at
tænke tilbage med dyb taknemmelighed på de mange
gode kræfter, der har hjulpet os på talrige områder
med at gennemføre skolens start. Året er forløbet så
forholdsvis smertefrit, at det langt har overgået
undertegnedes forventninger.
Ikke blot har de 126 1.g.-elever og deres forældre
vist en enestående positiv holdning og overbærenhed
over for den nye institution; også de nye lærere,
som kom hertil fra nær og fjern for at være med til
at løse den spændende - men af og til besværlige opgave, det er at opbygge et nyt gymnasium, har de
monstreret samarbejdsvilje og hjælpsomhed på et me
get højt plan, ligesom vore to ("halve") sekretærer,
pede1 medhælperen og vore rengøringshjælpere har ydet
en indsats langt ud over den, der kunne forventes af
dem.
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Brønderslev Kommune fortjener en varm tak for hjæl
pen til os på mangfoldige leder: Tak for lån af den
gamle Tekniske Skole, som blev sat fint i stand til
os, og hvor vi har befundet os vældig godt; en gan
ske særlig tak til inspektør og lærere på Skolegades
Skole, hvor vi har nydt gæstfrihed i fysik- og sang
lokalet og i gymnastiksalene til ikke ringe ulempe
for skolens egne brugere.

Samarbejdet med Brønderslev Kommunebibliotek er ind
ledt på en måde, der lover fint for de kommende år,
hvor forbindelsen ikke kan undgå at blive endnu tæt
tere. Tak til overbibliotekar og øvrige personale
for gode råd, praktisk hjælp og ikke mindst for løf
tet om mere af samme slags i fremtiden!
Nordjyllands Amtsråd har gennem sit undervisningsog kulturudvalg og dettes forvaltning vist, at det
magter opgaven at administrere de 7 tidligere pri
mærkommunal e gymnasier, og vi i Brønderslev har nok
i særlig grad trukket veksler på folkevalgtes og
embedsmænds hjælpsomhed, da så meget skulle startes
fra grunden. Selv om vi ikke har fået alle vore øn
sker opfyldt (det væmmelige spøgelse PRÆCEDENS har
ofte spillet en rolle), har vi i talrige situationer
mærket, at udvalgsformanden og de medlemmer, vi har
haft samarbejde med i skolenævnet, nærer en varm in
teresse for det første gymnasium, som Nordjyllands
Amt selv har ansvaret for fra dets fødsel.

Efter at skolenævnet trådte i funktion i oktober
1973 har medlemmerne fra første færd vist interesse
for skolens små og store problemer. Der er lagt en
realistisk betonet linje for arbejdet, som borger
for et godt samarbejde i fremtiden.
Til alle de ovennævnte plus til de mange andre i
byen og i amtet, der har vist os velvilje og inter
esse:
TAK FOR I ÅR!

J .
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1 .sa
Andersen, Erik Østergård

Brsl.

Sk

Bertelsen, Jonna

Brsl.

Sk

Christensen, Inge Granhøj

Brsl.

Sk

Christoffersen, Inger

Saltum

Sa

Dam, Niels Christian

Ingstrup

Sa

Eriksen, Anette Løndahl

Brsl.

Sø

Hansen, Dorte Kjeldgaard

V. Hj emits lev

Sa

Helledie, Grethe

Saltum

Sa

Jakobsen, Ilse Klink

Saltum

Sa

Jensen, Jette Houen

Thise

Sø

Kløve, Dorte

Brsl.

Sk

Kristensen, Ilse Bech

Brsl.

Sø

Larsen, Bente

Brsl.

Sø

Magnussen, Irene Møller

Brsl.

Sø

Mortensen, Jette Søndermark

Ingstrup

Sa

Møller Nielsen, Inger-Lis

Brsl.

Sk

Nielsen, Dorthe Reeberg

Brsl.

Sø

Nielsen, Karen Kronborg

Brsl.

Sø

Nielsen, Marianne Simoni

Saltum

Sa

Olesen, Birgit Friis

V. Hjermitslev

Sa

Olsen, Vagn

Saltum

Sa

Pedersen, Susanne Hvarregård

Saltum

Sa

Sivesgård, Helga Kristiane

Ingstrup

Sa

Sørensen, Hanne

Saltum

Sa

Ialt

24 elever.
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1. sb
Andersen, Margit Irene

Brsl.

Sø

Christensen, Mariane Elisabeth

Helium

To

Jensen, Ellen Lundø

Brsl.

Sk

Jensen, Elsebeth Møller

Vrå

Vr

Jensen, Karin Olesen

Vrå

Vr

Jensen, Kirsten Haugaard

Brsl.

Sk

Knudsen, Inge

Vrå

Vr

Larsen, Hanne Bæk

Brsl.

Sø

Mørch, Karlo

Brsl.

Sø

Nielsen, Annette Bach

Brsl.

Sk

Nielsen, Hanne Pilgaard

Brsl.

Sø

Nielsen, Jette Bagge

Brsl.

Sø

Nielsen, Margit Margrethe

Jerslev

To

Olesen, Mads

Vrå

Vr

Pedersen, Else Marie

Brsl.

Sk

Pedersen, Lisbeth

Vrå

Vr

Petersen, Marianne Uhrenholdt

Vrå

Vr

Platen-Hallermund, Charlotte von Brsl.

Sk

Skytte, Karsten Brinkmann

Vrå

Vr

Søgaard, Ulla Mette

Brsl.

Sø

Sørensen, Elsebeth Schierup

Vrensted

Lø

Sørensen, Inge Hove

Jerslev

To

Ialt 22 elever.
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1 .mx
l.mx

Andersen, Birgitte Vangsted

Brsl.

Sk

Bertelsen, Bo Juel

Vrå

Vr

Bonde, Marianne

Klokkerholm

Kl

Dam, Jørgen

Ingstrup

Sa

Gjerrild, Niels Christian

V. Hjermitslev

Sa

Hardahl, Jesper

Brsl.

Sk

Hjortlund, Preten

Stenum

Sø

Jakobsen, Klaus

Saltum

Sa

Jensen, Inger Lise

Brsl.

Sø

Jensen, Vagn Dam

Ingstrup

Sa

Jørgensen, Claus Hvashøj

Brsl.

Sk

Jørgensen, Jørgen

Brsl.

Sk

Kjeldsen, Kjeld Peter

Saltum

Sa

Kjeldsen, Ole

Brsl.

Sø

Krabsen, Erik

Rendbæk

Sa

Lykkegård, Anni

Ingstrup

Sa

Munkholt, Helge

Saltum

Sa

Nielsen, Peter

Brsl.

Sa

Nørgård, Torten

Ingstrup

Sa

Olesen, John Thomas

Sulsted

Su

Olesen, Per Koldbro

Brsl.

Sø

Pedersen, Eddy Thorndal

V.Hjermitslev

Sa

Vestergaard, Troels

Brsl.

Sk

Vestermark, Kirsten

Rendbæk

Sa

Vittrup, Lone

Ingstrup

Sa

Stokbro, Anette

Vrå (Gølstrup)

Vr

Ialt 26 elever.
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Andersen, Preben Skov

Brsl.

Ba

Baggesen, Birthe

Brsl.

Sø

Bertelsen, Kai Bo

Vrå

Vr

Christensen, tfogens

Brsl.

Sk

Ekmann, Peter

Vrå

Vr

Eriksen, Erik Peter Vestergaard Brsl.

Sø

Frandsen, Christian Nørgård

Jerslev

To

Friismose, Hans Henrik

Brsl.

Sø

Huggier, Jørgen

Vrå

Vr

Hvidberg, Steen

Brsl.

Sø

Jensen, Hanne Rubæk

Vrå

Vr

Jensen, Jens Christian

Brsl.

Sø

Jensen, Knud Erik

Vrå

Vr

Jensen, Lars

Vrå

Vr

Johansen, Lene Brønnum

Hallund

Sø

Johansen, Ole Brønnum

Hallund

Sø

Kleinstrup, Nils-Ole

Brsl.

Sk

Larsen, Tom

Brsl.

Sø

Madsen, Bente Brix

Brsl.

Sk

Mortensen, Grethe

Helium

To

Nielsen, Ivar Lund

Øster Vrå

To

Nielsen, Jens

Jerslev

To

Nielsen, Jette Nørkjær

Brsl.

Sø

Nielsen, Lars Christian

Vrå

Vr

Nielsen, Ulla Lindstrøm

Vrå

Vr

Thomsen, Susanne

Brsl.

Sk

Aagren, Frede

Vrå

Vr

Ialt 27 elever.

1 .mz
Brader, Mogens

Brsl.

Sø

Bundgaard, Ole

Løkken

Vo

Christensen, Annette

Børglum

Lø

Christensen, Helle Skovborg

Løkken

Lø

Christensen, Jørgen

Brsl.

Sk

Elefsen, Christen Frank

Brsl.

Sø

Hansen, Mariann Jørn

Løkken

Ve

Iversen, Ivan Dahl

Brsl.

Sk

Jensen, Lau Lønbro

Brsl.

Sø

Jensen, Susanne Steensen

Løkken

Sø

Knudsen, Lars Vestermark

Løkken

Sø

Knudsen, Niels Ole

Brsl.

Sø

Lauritsen, Torben

Brsl.

Sø

Møller, Peter Damsgård

Brsl.

Sk

Nielsen, Ib Møller

Ørum

Kl

Nielsen, Leif Saaby

Brsl.

Sø

Nielsen, Oskar Chr. Brix

Løkken

Sø

Olesen, Per Henrik

Brsl.

Sø

Pedersen, Ingelise Niss

Klokkerholm

Kl

Vanggaard, Dorte

Hjallerup

Kl

Østergård, Mette Johanne

Vrensted

Prv.

Ialt 21 elever.
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Sø = Søndergade skole, Brønderslev
Sk = Skolegade skole, Brønderslev
Sa = Saltum centralskole
To = Toftegårdsskolen, Jerslev
Vr = Vrå realskole
Lø = Løkken centralskole
Su = Sulsted skole
Kl = Klokkerholm skole
Ba = Baunebjerg skole, Humlebæk
Vo = Vojens borger- og realskole
Ve = Vestre skole, Hjørring
Prv = Hjørring private Realskole

Ved skoleårets begyndelse var elevtallet ialt 126.
I årets løb er 7 elever udmeldt og 1 elev indmeldt,
således at året slutter med et elevtal på 120.
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ANTAL ELEVER FRA AFLEVERENDE SKOLER 1973/74

Fra 2.
s pr .

Fra 3.

real

mat.

ialt

spr.

real
mat.

ialt

Skolegades Skole

2

6

8

6

6

12

Søndergades Skole

7

14

21

8

8

16

Toftegårdsskolen

3

3

3

1

4

Klokkerholm Skole

2

2

4

4

Løkken Centralskole

4

4

1

1

Saltum Centralskole

4

3

7

8

10

18

Vrå Realskole

6

3

9

2

7

9

4

4

1

1

39

58

37

65

Andre skoler
19

28

LÆRERE 1973/74
Bodil Agger, adjunkt (BA)
engelsk, la, lb, Ix, ly.

G.Grüner-Niel sen, lektor (GN)
fysik og kemi. 1x, ly, 1z.

Ingelise Hagemann, adjunkt (IH)
bibliotekar.
dansk . la, Ib, 1x, ly, 1z.
Ilona Ring Kristensen, adjunkt
musik, la, Ib, Ix, ly, 1z. (IRK)

Ella Lund, timelærer (EL)
tysk. Ib.
Hanne Molbech, adjunkt (HM)
fransk, la, Ib, Ix, ly, Iz.

Knud Nørgaard, timelærer (KN)
legemsøvelser, lax, Iby, Iz.
J. Falsig Pedersen,
engelsk. 1z .

rektor (FP)

Arne Rasmussen, adjunkt (AR)
administrativ inspektor,
historie og oldtidskundskab,
Ib, Ix, ly, Iz.

la,

Flemming Sloth, adjunkt (FS)
inspektor, HF-studievej1 eder.
matematik, la, Ib, Ix, ly, Iz.

Preben Späth, adjunkt (PS)
skema lægger.
tysk, la, 1x.
latin, la, Ib.
Thyge Steffensen, adjunkt (TS)
geografi, la, Ib.

Karen Sørensen, timelærer (KS)
legemsøvelser, lax, 1 by, 1z.

Pedel :

Svend Erik Nielsen (SEN)

Sek retære r:

Anne-Lise Haurdahl
Tove Thodberg (TT)

15

(ALH)

Følgende kolleger har i
ge hverv:

det forløbne år haft særli

Administrativ inspektor: Arne Rasmussen
HF studievejleder (fra 1.4.74): Flemming Sloth
Indre inspektor: Flemming Sloth
Bibliotekar: Ingelise Hagemann
Skemalægger: Preben Späth
Tilsyn med fys ik/kemi-samli ngen: G. Grüner-Nie1 sen
Studie- og erhvervsorientering: Bodil Agger, Flem
ming Sloth.
Desuden har Hanne Molbech ført tilsyn med AV-materiel, og Bodil Agger har varetaget forbindelsen
med undervisningsministeriets båndcentral.

LÆRERRÅDET.
Formand: G. Grüner-Nie1 sen
Næstformand: Flemming Sloth
Sekretær: skiftende medlemmer.

Ved afslutningen af skoleåret tager skolen afsked
med adjunkt Ilona Ring Kristensen, som har varetaget
musikundervisningen i alle fem klasser. Arbejdsfor
holdene har været langt fra ideelle, da faget ikke
har haft de praktiske kår, man normalt byder det på
en gymnasieskole, men trods dette handicap har fru
Ring Kristensen arbejdet med ildhu og stor faglig
dygtighed både i de obligatoriske timer og i ekstratimerne med det frivillige kor. Dette er særlig im
ponerende i betragtning af, at ansættelsen fra star
ten var aftalt til kun at skulle vare dette ene år,
og skolen er fru Ring Kristensen megen tak skyldig
for hendes indsats. Vi medgiver hende vore varme
ønsker for fremtiden.
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Adjunkt Thyge Steffensen har på bedste vis klaret
undervisningen i geografi i de sproglige klasser.
Da
timetallet var så lille, at der ikke kunne an
sættes en heltidslærer i faget, var det en stor let
telse, at Steffensen så beredvilligt påtog sig at
hjælpe os ud af denne knibe trods fuldt timetal på
Aalborg Katedralskole.

Som timelærere har vi endvidere fået meget kærkommer
hjælp fra ungdomsskoleinspektør Knud Nørgaard (dren
gegymnastik), fra fru Karen Sørensen (pigegymnastik)
og fra hande1 s sko 1e1 ærer fru Ella Lund (tysk).

Også til disse kolleger siger skolen tak for hjæl
pen, og til Karen Sørensen tak for tilsagnet om at
ville fortsætte endnu et år'.
En helt uventet afsked må vi tage med skolesekretær
Anne-Lise Haurdahl, som vi havde håbet at få mange
års samarbejde med. På grund af familiens flytning
til Odense har fru Haurdahl måttet sige sin stilling
op allerede efter eet års ansættelse. Det er med
dyb beklagelse, vi siger farvel til denne dygtige
medarbejder, som har bidraget meget positivt til op
bygningen af skolens administration, og vi ønsker
hende og hendes familie held og lykke i det fynske!

NYANSATTE LÆRERE PR. 1. AUGUST 1974.
Poul Anker Bech, adjunkt (Be)
historie og formning.
Lise Merete Blüthgen, adjunkt
historie og engelsk.
(Bl)
Preben Brautsch, adjunkt (PB)
biologi og geografi.

Niels Uffe Dahl, adjunkt (Da)
dansk og historie.
Poul Dam,
kemi.

timelærer, cand.

Otto Eisler, adjunkt (OE)
fysik og matematik.
77

pæd.
(PD)

Torben Elin, adjunkt (TE)
fysik og matematik.

Erling Fagerberg, adjunkt (EF)
musik og russisk.
Dan Glendorf, adjunkt (DG)
geografi .

Olaf Herrig, adjunkt (OH)
matemati k.
John Vasa Jensen, adjunkt (JJ)
dansk og religion-.

Kirsten Bangsø Jensen, adjunkt
matemati k.
(KJ)
Helga Kohl, adjunkt (HK)
tysk.

Jørgen Lauritsen,' adjunkt (JL)
engelsk og dansk.

Anthony Moore, adjunkt (AM)
russisk og fransk.
Frede Salling Pedersen, adjunkt
engel sk .
(SP )

PÆDAGOGIKUM:
Adjunkt Preben Späth har bestået prøven i praktisk
pædagogik efter at have gennemgået kursus i latin
på Aalborg Katedralskole (efterårssemestret) og i
tysk på Aalborghus Statsgymnasium (fo rårssemes tret).
Også prøven i teoretisk pædagogik har han vel over
stået.
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SKOLENÆVN.
Amtsrådsmedlemmer:
Gårdejer Gunnar Skov Andersen,
Øs te rgå rd ,
9760 Vrå.
Gårdejer Niels Østergård,
Lindegården,
Vrensted, 9480 Løkken.
Skoledirektør Willy Kløve,
Rosenvængets alle 50,
9700 Brønderslev.
Forældrevalgte:

Læge P.M. Sørensen, formand
Vrensted, 9480 Løkken.
Gårdejer Niels Simoni Nielsen,
Højensgårdsvej 45,
9493 Saltum.

SKOLENÆVNET.
ved formanden

læge P.M.

Sørensen, Vrensted.

Ved de amtskommunale gymnasier i Nordjyllands amt
er der tradition for, at formanden for skolenævnet
vælges blandt de 2 forældrevalgte medlemmer. Ved
Brønderslev Gymnasium blev disse 2, borgmester
Niels Simoni Nielsen og undertegnede, valgt ved at
ca. 180 forældre deltog i afstemningen. Min beret
ning om skolenævnets virksomhed ved Brønderslev
Gymnasium det første år bliver derfor naturligt
præget af en "forælders" synsmåde.

Derfor skal der først lyde en tak til alle dem, der
har fået Brønderslev Gymnasium op at stå: enkelt
personer, byråds- og amtsrådsmedlemmer, og nu sidst
rektor og lærere, der giver skolen indhold.

79

1—

D
Fysik

Fy si k

Biologi

Ü'

F

'II

j

-------- p-

Geografi

Geograf

Fysik

Fysik

1
Biologi
Kemi
k-r—

I
Opholdsareal

-L-

Gymnas ti k
(piger)

Bogdepot

Indgang
Biologi

1
C ykle - og K n a l le rtp a rk e rin g

Lærer
værelse

Kemi

Elevråd

1

Central
garderobe

Spiseplads

Central
garderobe

1

I”

2
Indgang

Bibiiotek

I
Gymnasti k
(drenge)

3

7

4

8

Opholdsareal

10

■

1

11

12

Unge på denne egn har hidtil måttet overvinde en
ekstra vanskelighed for at få en gymnasial uddan
nelse, nemlig den store afstand til et gymnasium.
De har naturligvis kunnet vælge kostskole, men det
er ikke just lykken at blive fjernet fra sit miljø
i 15 års alderen, hvis hjemmet iøvrigt er normalt.

Det er skolenævnets indtryk, at eleverne påskønner
den lettere adgang til gymnasium og kvitterer her
for ved at vise et personligt ansvar for, at det
kommer til at gå godt på skolen. At også lærerne
arbejder så godt sammen med eleverne, er et uvur
derligt gode.

Skolenævnets praktiske arbejde ved de 5 - 6 møder
illustreres ved at nævne emner fra møde dags ordener:

Oprettelse af HF-klasser august 74, drøftelse af
grenvalg efter l.g, læreransættelser, befordrings
problemer og i sammenhæng hermed ringetider, for
ældrekonsultation, evt. vinterferie, karaktergiv
ning, overdækning af cyke1 parke ringsp1ads , tyveri
sikring af skolen, udsættelse af skolenævnsva1 g til
august 74 (således at næste årgangs forældrekreds
kan blive stemmeberettiget)
og andre større og
mindre ting fra skolens dagligdag.
Skolenævnet har bestræbt sig på at styrke et godt
samarbejde mellem alle, som har ansvar for Brønders
lev Gymnasium. Forløbet af det første år lover godt
for fremtiden.

Ved fo rårskoncerten inviterede elever og lærere
forældrene til fest. Forældrene mødte mand af hus
og deltog livligt i festen. Vi ønskede derved at
vise, at Brønderslev Gymnasium fremover er en le
vende del af egnens liv, og vi siger tak for, det
går så godt.
P . M . Sørensen.
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ELEVRÅDET.
Sidste skoleårs elevråd bestod af to klasserepræ
sentanter fra hver klasse. Elevrådet valgte selv
formand, næstformand, kasserer og sekretær og ud
pegede folk til forskellige udvalg.

Elevrådets arbejde bestod i hovedsagen i at arran
gere fællestimer o.lign., og elevrådet var også med
i planlægningen af studieugen. Det mere traditionel'
le elevrådsarbejde var der kun ganske lidt af, men
det vil forhåbentligt bedres betydeligt i skoleåret
1974/75.
I skoleåret 1974/75 vil elevrådet kun komme til at
bestå af én k1 as serepræsentant pr. klasse. Det er
endnu ikke afgjort om HF og gymnasiet vil gå i elev
rådssamarbejde.

De folk der ved slutningen af skoleåret 1974/75 ud
gjorde elevrådet var:

Erik Østergård og Bente Larsen
Charlotte Platen (SU-medlem og sekretær) og
Hanne Bæk Larsen.
1.x: Jesper Hardahl (kasserer) og Birgitte Andersen
l.y: Jette Nørkjær Nielsen og Nils Ole Klejnstrup
(formand, SU-medlem og skolenævnsmedlem)
l.z: Jørgen Christensen (næstformand og SU-medlem)
og Dorthe Vanggaard.

l.a:
l.b:

Nils Ole Klejnstrup.

ELEVBLADET "OS ALLE".
Vi startede engang i novenber 1973 og har udgivet
4 numre a 24 sider A5. Bladet financieres ved salg
af annoncer, og har indtil videre økonomisk rygdæk
ning fra elevrådet.
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I

redaktionen:

Erik Peter Eriksen ansv.red.
C 1 aus Jørgensen
Preben Skov Andersen
Karl o Mørch
Else Marie Pedersen
Jens Chr. Jensen
Ulla Søgård.

Der har i det forløbne år været et udmærket samarbej
de i redaktionen, og eleverne på skolen synes også
at interessere sig for bladet, dog forholder de sig
meget passive hvad angår kommunikation, (vi har mod
taget J læserbrev i den tid, vi har arbejdet med
bladet). Oplag: 175 eksemplarer, som sælges for kr.
1 ,- og uddeles til annoncører. Bladet trykkes hos
Vendelbo-offset, Brønderslev. Vi fortsætter, hvis
alt går vel, næste år.

Erik Peter Eriksen

FESTUDVALGET 1973/74.
I festudvalget sad først Karen Nielsen la, Kurt As
dal Ix, Karlo Mørch Ib, Leif Saaby Nielsen Iz og
Mogens Christensen ly. Kurt og Karen gik ud og An
nette Eriksen la og Eddy Thorndahl Ix kom ind. For
manden for festudvalget var Mogens ly. Der var et
godt samarbejde i festudvalget og alle tog del i det
daglige arbejde og arbejdet på festafte nerne.
1973: Vi begyndte med en indvielsesfest, hvor der
var stor tilslutning, derefter havde vi en efterårs
fest også med stor tilslutning, men vi havde et uheld med tre højttalere, to af højttalerne sprang,
en faldt ned og kabinettet blev ødelagt. Efterårs
festen gav underskud.
1974: Vi har holdt en karnevalsfest med knap så stor
deltagelse.
Alle fester var med diskotek.
Mogens Christensen.
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SAMARBEJDSUDVALGET
består af følgende medlemmer:
Elever: Nils-01e Klejnstrup, ly, Charlotte Platen,
Ib og Jesper Hardahl, Ix.

Lærere:

Formand:

G. Grüner-Nielsen,
Hanne Mo 1 bech .
J.

Ingelise Hagemann og

Falsig Pedersen.

Møderne er iøvrigt åbne for alle på gymnasiet.
Der har i det forløbne år været afholdt 5 møder,
hvor man har drøftet bl.a. fællesarrangementer,
fester, befordr!ngsprob1 emer og introduktionsarrangeme.nter i august 1 974. Meget af arbejdet er blevet
delegeret til underudvalg, og ikke mindst det ud
valg, der tilrettelagde og gennemførte arrangemen
terne under studieugen, kom på hårdt arbejde.
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STATENS UDDANNELSESSTØTTE.
Der er ved gymnasiet nedsat et s ti pendi enævn , der
bl.a. har til opgave at formidle kendskabet til
mulighederne for uddannelsesstøtte, at indkalde
ansøgninger og kontrollere, at alle de i ansøg
ningsskemaet krævede oplysninger er til stede. Stipendienævnet består af et lige stort antal lærere
og uddannelsessøgende, og medlemmerne har i skole
året 1973-74 været: Flemming Sloth, Bodil Agger,
Claus Hvashøj Jørgensen (Ix) samt Elsebeth Schierup
Sørensen (Ib).
SU-støtte omfatter stipendier og eventuelt lån, der
er rentefri under uddannelsen. Størrelsen af og be
tingelserne for at få SU-støtte er udførligt be
skrevet i en støttevej ledni ng, som udgives af SU
før hvert uddelingsår. Ansøgningsskemaer indkaldes
i maj ,for nye elever i august. Støtten udbetales
i 10 rater, og efter en støtteperiode udsendes ske
maer til kontrol af ansøgernes årsindtægt.

I uddelingsåret 1973-74 er der ialt blevet udbetalt
kr. 329.049,oo
til 76 elever i stipendier, og
over halvdelen af ansøgerne har fået udbetalt fuld
støtte, hvilket i 1973-74 var 4.900 kr.

F1 emmi ng Sloth.
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IDRÆT - DRENGE.
I det forløbne år har idrætstimerne været placeret
på to forskellige undervisningssteder - henholdsvis
Skolegades skole og Brøn ders1ev-ha 11en , hvor vi ved
sidstnævnte sted også har haft mulighed for at be
nytte atletik- og boldspilbanerne på Brønderslev
stadion. På trods af besværlighederne m.h.t. bus
transport, opbevaringsmulighederne for rekvisitter
m.v. må forholdene siges at have været acceptable
for såvel elever som lærere.

Det første års undervisning i faget har været lagt
an på at give eleverne en bred orientering og ind
sigt i de mange muligheder, som faget spænder over,
og på en del områder, har der været arbejdet sammen
med pigerne.
Aktiviteterne har bl.a. omfattet flg. ting: Fodbold
håndbold, volleyball, basketball, badminton, tram
polinspring, atletik samt konditions- og styrke
træningsprogrammer.

I 1 an ds konkurrencerne har vi deltaget med hold i
volley- og basketball med hæderlige resultater.
Knud Nørgaard.

IDRÆT - PIGER.
I social forstand har idrætten stor betydning i og
med, at den er umulig uden samarbejde. For at et
boldspil skal lykkes i sine bestræbelser, forud
sættes der et samarbejde, som opdragelsesmæssigt
set er af stor betydning. Her kommer også nødven
digheden af hjælpsomhed og tolerance ind i bille
de t.
Kondi er tidens valgsprog inden for idrætten. I dag
hvor der kun er få gymnastiktimer i skolen, er det
af betydning, at de udnyttes effektivt. Vi har kørt
en linjedeling sammen med drengene', hvor eleverne
selv har fået lov til at vælge imellem 7-8 for
skellige aktiviteter. Med denne opdeling håber vi
at kunne efterkomme og tilfredsstille de ønsker og
krav, som eleverne har.
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Pigerne har i det forløbne år været igennem volley
ball, jazzgymnastik, badminton, bordtennis, tram
polinspring, løbetræning, atletik, svømning, hånd
bold. Hver aktivitet har kørt ca. 2-3 mdr.
Vi har deltaget i Gymnasieskolernes volleyballstævne i Randers midt i februar måned, hvor vi
blev nr. 4. Vi kom ikke med til a 11et iks tæv net,
der arrangeres hvert år, da vi fik indbydelse da
gen før stævnet, men vi er tilmeldt i næste skole
år med 2 hold.

Pigerne har været dejlige at arbejde med, de er
altid parate.
Karen Sørensen.
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Musik.

Det frivillige kor fødtes i begyndelsen af september
da 10 piger meldte sig. Allerede ved næste prøve var
tallet 12. Denne lille gruppe besluttede sig til i
oktober at deltage i Danmarks Radios korkonkurrence.
Den 5. december blev optagelsen til 1. runde afvik
let, og den blev sendt i radioen ugen efter. Det
imponerende resultat blev, at koret placerede sig
blandt de 47 bedste af 115 tilmeldte og blev klassi
ficeret som "rutineret" efter ialt 9 prøver. Delta
gerne var: Birte Baggesen, Anette Eriksen, Grethe
Helledie, Kirsten Haugård, Ilse Jakobsen, Dorte Klø
ve, Inge Knudsen, Ulla Lindstrøm, Grethe Mortensen,
Elsebeth Møller, Jette Nørkjær, Susanne Pedersen,
Hanne Sørensen og Susanne Thomsen.
Koret medvirkende derefter ved skolens første jule
afslutning. Denne lille koncert blev foruden den
første optræden også vendepunktet for koret, idet
den første mandsstemme med stort mod meldte sig:
Steen Hvidberg.

Der arbejdedes videre sammen med yderligere 6 med
lemme r (Bo Bertelsen, Ole Brønnum, Hans Henrik Friis
mose, Susanne Steensen Jensen, Lars Knudsen og Fre
de Aagren) på konkurrencens 2. runde, som blev opta
get i begyndelsen af marts.
I studieugen 11.-15. marts startede skolens Big Band
med de fleste af korets medlemmer som stamme, denne
gang dog også med instrumenter i hånden. Ensemblet
præsenterede resultatet af sit arbejde ved en lille
"koncert på trapperne" og høstede velfortjent bifald
Den store begivenhed blev dog forårskoncerten, hvor
ikke alene koret og orkesteret, men også alle klas
ser fremviste for hinanden og for forældrene, at der
i årets løb blev skabt en god grobund for en levende
musiktradition ved Brønderslev Gymnasium.
Ilona Ring Kristensen.
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DATOER OG ARSTAL
FOR STORE OG SMÅ BEGIVENHEDER:
1958:

Tanken om at bygge gymnasium i
rejses i byrådet første gang.

Brønderslev

1961: Brønderslev byråd anmoder undervisningsmini
steriet om godkendelse af placeringen af et
gymnasium i byen.
1962:

Byrådet nedsætter et gymnasieudvalg.

1969:

Undervisningsministeriet anbefaler snarlig
opførelse af et gymnasium i Brønderslev.

1970:

Nordjyllands amtsråd overtager projektet og
nedsætter byggeudvalg.

1973:

1. marts:

Det første spadestik til nybygnin
gen .
1. april:
Rektor udnævnes.
19. maj:
De nyudnævnte adjunkter og lekto
rer mødes for at planlægge begyn
delsen af første skoleår.
1. juni:
Skolesekretær ansættes. Kontoret
åbnes .
1. august: 1 lektor, 7 adjunkter og 4 timelæ
rere til træder.
10.august: Gymnasiets midlertidige lokaler i
Teknisk Skole forevises efter istandsætte 1 se for repræsentanter
for amt og kommune, for håndværks
mestre og leverandører samt skole
folk ved en reception. Mange blom
sterhilsener og gaver overrækkes
i dagens anledning.
13.august: 5 1.g.-klasser indleder skolegan
gen med at drikke morgenkaffe på
Restaurant Hedelunden.
8.oktober: Fællesarrangement. Annemette la
Cour orienterer om D.G.S.
22. okt.:
Opstillingsmøde til s ko 1enævnsva 1 g.
Samtidig indbød skolen til præsen
tation af lærere og fag, og af de
midlertidige lokaler i Teknisk Sko
le. Kaffebord. Ca. 180 forældre
del tog.
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25 .
6.
1974:

okt.:

dec.:

Filmforevisning på Set.
den: Die Brücke.
Forfatteren Knud Holst:
rik.

Georgs Går
Moderne ly

Professor Sv. Holm-N i elsen: Mellem
østen.
Rejsegilde på det nye gymnasium.
18. jan.:
Samtlige elever og lærere deltager
i arrangementet (forloren skildpad
de og øl/sodavand) og råber hurra
for håndværkerne.
2 5. feb r.: Folketingsmand J. Brønlund Nielsen:
Uddannelsespoli tik.
Magister Bente Hansen: Kønsrollede
8. marts :
batten .
19. marts: Hj ørri ng Gymnas i ums skolekomedie
"hr. Mand" opføres på Set. Georgs
Gården.
2 3. april: Filmforestilling i Kino: "Mus og
Mænd".
Forårskoncert og dans for elever
3. maj:
og forældre på Restaurant Hedelund.
Ca. 150 forældre deltog.

1 1. jan . :

BESØG AF FAGKONSULENTER:
Lektor Ib Larsen (latin og oldtidskundskab) i novem
ber og lektor Tage Østergaard (fransk) i april.

31

TIMEPLAN FOR GYMNASIUM
Normaltimcplan,
Matematisk linje

Sproglig linje

Fællesfag

1.

Religion.........................
Dansk...........................
Engelsk.........................
Tysk...............................
Fransk (russisk)...........
Latin..............................
Græsk med oldtids
kundskab .............
Oldtidskundskab........
Historie og samfunds
kundskab ..............
Samfundsfag................
Geografi.........................
Biologi...........................
Biokemi........................
Kemi.............................
Fysik.............................
Matematik...................
Musik, særfag...............

Særfag

Særfag

Fag

2.

3.

0-1-2
3-3-4
4 3 5-3-3
4 -

MusikSam Klassisk
sproglig sproglig fundsfag- sproglig
gren
gren
gren
lig gren
2.
2. 3.
3.
2. 3.

Fællesfag

1.

2.

3.

Matvina- Sam
Natur
tisk-fy- fundsfag- faglig
gren
sisk grm lig gren
2. 3.

0-1-2
3-3-4
4
3

0

3-5

3 - 5

j 5 ■ 0

U

5 - 3- 3
4

0

4- 0

0

2- 0

1

0- 1

8 - (5
1 2-3-3

0

2 - 0

1-2-0

0 - 1

2 - 3 - 3

3 - 2

2
0-0-3

3 - 0
0- 3

3- 2
0-3

3 ■ 2

1 - 0
2 - 2
3 - 3

3 - 0

3 •
5-

3 - 0
3 - 5
5 - b

26-12-12

14-15

14-15

14-15

14-15

14-15

14-15

•>
2-3-0

0 ■ 1

0 - 1

3 - 7

3- 3

4 - 6
26-13-15

13-12

13-12

13-12

13-12

2-2-2
Legemsøvelser.............
Fællestimer...................
f max.
2-2-1
Musik
[ min.
(2)-(0)-(0)
Formning og kunst
forståelse .............
(0)-(2)-(l)
30-17-18

2-2-1
(2)-(0)-(0)

(0)-(2)-(l;
13 12

13-12

13-12

13-12

30-16-15

Elever, der starter i l.g. i august 1974,
ge mellem formning og musik i 2. og 3. g.

skal

væl

I. skoleåret 1 9 74/ 75 oprettes der s amf unds s pr og 1 i g
og samfundsmatematisk gren samt matematisk- natur
faglig gren.
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TIMEPLAN FOR H.F.
Jr'allesfag

Dansk ..................
Religion................
Historie ..............
Biologi .................

Geografi................
Matematik............
- Engelsk
Tysk .....................

Samfundsfag ....
Musik/formning . .
Idræt ..................

1.
sem.,

Ugentlige timer
3.
som. sem.

3
0
3
3
3
5

4.
sem.

3
0
3
2
2
5
4
3
..............
3
3
•)
2
o
2
2

4
3
3
0
0
0
4
0
0
0
0

4
3
3
0
0
0
4
0
0
0
0

0
0
0
0
1)
0
0
0

4
G
3
5
3
4
4
4
4
G
5
3

4
6
3
5
3
4
4
4
4
5
5
3

Til ralgsjag

Biologi..................
Matematik............
Engelsk................
Tvsk......................
Samfundsfag........
Musik ..................
Formning............
Idræt ....................
3. fremmedsprog
fy«ik....................
Kemi....................
Psykologi..............

0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
3
3
0
0

Kursister, der pågynder HF i august 1974, skal vælge mellem musik og formning straks fra 1. semester.
Senere tilvalg finder sted fra 2. og 3. semester.
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FERIER OG FRIDAGE.
1974
Mandag den 14.
å rs fe ri e .
Mandag den 23.
ferie.

okt.

til fredag den 18. okt.:Efter-

dec.

til

fredag den 3.

jan.:

Jule

1975
Mandag den 24.
skeferie.
Onsdag den 16.
Torsdag den 5.
Mandag den 23.
ferie.

marts

til tirsdag den 1.

2.

december 1974:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fra 2.

På

april: Dronningens fødselsdag.
juni: Grundlovsdag.
juni til fredag den 8. aug.: Sommer

RINGETIDER 1974/75.
Indtil

apr.:

time
-

8.15 9.05
9.10-10.00
10.15-11.05
11.10-12.00
12.25 - 13.15
13.25-14.15
14.20-15.10

time
-

8.15 9.00
9.059.50
10.05
- 10.50
10.55
- 11.40
12.05-12.50
13.00
- 13.45
13.50
- 14.35

de cembe r 1 9 7 4:

1 .
2.
3.
4.
5 .
6.
7.
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BEFORDRING.
Befordri ng.
Efter forhandling med trafikse1 s kåberne vil der fra
skoleåret 1 974/751 s begyndelse være gode trafikfor
bindelser i hvert fald til skolens start kl. 8.15.
Følgende bus- og togforb inde1 ser er i det forløbne
år blevet benyttet:

Løkken-Brønderslev v/rutebi 1ejer Edith Bæk, Løkken,
tlf. 991350. 17 elever.
DSB - V rå-Brøn ders 1ev (bus og tog) Vrå station,
tlf. 981050. 20 elever.
Ingstrup-Saltum, Hjørring Privatbaner, tlf. 920600,
8 elever.
Sæby-Brønderslev v/rutebi 1ejer Kaj Larsen, Sæby,
tlf. 461988. 5 elever.
B1okhus-Sa 1 tum-Brønders 1 ev v/rutebi 1ejer L.
Saltum, tlf. 881120. 28 elever.

Clausen,

Taars-S terup-Jers1ev-Brønders1ev v/rutebi 1ejer Poul
Møller, Helium, tlf. 834119. 5 elever.
Hja 11erup-Brøn ders1ev v/rutebi 1 ej er Henry Burskov,
Klokkerholm, tlf. 284070. 9 elever.
Efter gældende regler yder Nordjyllands Amt befor
dr i n gs god tgø re 1 s e til elever, hvis hjem ligger læn
gere end 7 km. fra skolen målt ad den korteste vej
imellem skole og hjem. Det er en betingelse, at be
fordringen så vidt muligt sker med offentlige trans
portmidler. Ansøgningsskema udleveres til skolens
elever og kursister på skolens kontor. Nyoptagne
elever og kursister vil få ansøgningsskema tilsendt
sammen med meddelelse om optagelse.
Såfremt en elev eller kursist undtagelsesvis vil an
søge om befordringsgodtgøre1 se for befordring med
eget befrodringsmidde1 , rekvireres et særligt ansøg
ningsskema på skolens kontor.
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Forsømmelser.

FORSØMMELSER.

Efter de gældende bestemmelser skal elever i gymna
siet og HF følge undervisningen regelmæssigt, dvs.z
der er mødepligt. Dette er bl.a. begrundet med, at
eksamensbetingelserne til eksamen er sådan, at den
enkelte elev har været hele stoffet igennem, idet
man til eksamen kun opgiver en del af det læste
stof. Som en konsekvens af mødepligten, der natur
ligvis også indbefatter, at man møder rettidigt til
timerne, skal skolen
føre kontrol med, hvilke ele
ver, der er til stede i timerne, og have dokumenta
tion, når en elev har været fraværende. For mange
forsømmelser kan få konsekvenser for lærerforsam
lingens holdning til oprykning til næste gymnasie
klasse og for indstillingen til studentereksamen.
Det skal her bemærkes, at forsømmelighed m.h.t. af
levering af skriftlige hjemmeopgaver også indgår i
denne vurdering.
Hvis en elev har forsømt skolen, det være sig en
kelte timer, enkelte eller flere dage, skal der af
leveres en skriftlig redegørelse på skolens kontor
senest 2 dage efter forsømmelsen med angivelse af
dennes varighed og årsag. Til denne meddelelse an
vendes for elever under 18 år blå blanketter, som
skal underskrives af en af forældrene, for elever
over 18 år gule blanketter, som eleverne selv kan
underskri ve.

I ganske specielle tilfælde kan en elev undtagel
sesvis få fri. Læge- og tandlægebesøg, køreprøver
etc. kan i de fleste tilfælde lægges uden for sko
letiden. Ansøgning om fritagelse for undervisning
i enkelte timer eller en eller flere dage afleveres
skriftligt på skolens kontor senest dagen før fri
tagelsen, underskrevet efter samme retningslinier
som for forsømmelsesblanketternes vedkommende.
Elever kan efter skriftlig anmodning fra hjemmet for elever, der er fyldt 18 år fra eleven selv fritages helt eller delvis for deltagelse i gymna
stik en uge ad gangen, dog højest 4 sammenhængende
uger. Anmodningen afleveres til skolens kontor.
Fritagelse ud over 4 uger kræver lægeattest, som
udfærdiges på en speciel blanket, som fås på sko
lens kontor, hvortil den igen skal afleveres.
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ANGÅENDE BØGER OG PAPIR.
Angående bøger og papir:

Med hensyn til

de udleverede bøger gælder det

at I låner bøgerne og derfor er økonomisk ansvarli
ge for dem,
at dette indebærer erstatningsansvar for eventuelt
bortkomne eller mishandlede bøger,
at bøgerne derfor straks skal forsynes med navn og
klasse samt et solidt omslag (helst af klar pla
stic, idet dette ikke behøver at fjernes ved af
levering af bøgerne),

endvidere

at der ikke må skrives notater eller tilføjelser i
bøgerne undtagen efter lærernes anvisning.
Ovenstående behøver vel i og for sig ikke nærmere
argumentation, men det kan dog oplyses, at indbund
ne bøger holder meget længere end uindbundne, hvil
ket altså indebærer betydelige besparelser på langt
sigt med deraf følgende større muligheder for nyan
skaffelser etc.

A4-blokke til notater, opgaver m.v. udleveres af
skolen, dog ikke i ubegrænset mængde og ikke indi
viduelt.
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BRØNDERSLEV GYMNASIUM

FRA 12. AUGUST 1974.
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Det nye skoleår begynder
MANDAG DEN 12. AUGUST KL.

10.00

Eleverne bedes medbringe et par solide tasker til
hjemtrans port af bøger.

