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Årsberetningen bygger på mange læreres og elevers 
medarbejderskab.

Det redaktionelle ansvar har rektor C. Willum Hansen.

Aalborghus Statsgymnasium er opført ifølge lov af 25. maj 1956. 
Byggearbejderne blev påbegyndt den 8. september samme år 

og skolen taget i brug den 11. august 1958.
Den officielle indvielse fandt sted den 15. december 1958.

En tilbygning til nordfløjen blev færdig i efteråret 1969.

Tegningen på forsiden er udført af skolens formningslærer, 
maleren og grafikeren Carlo Wognsen 

efter Søren Georg Jensens skulptur foran hovedindgangen.
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Skolens adresse: Sohngårdsholmsvej 60, 9000 Aalborg.
Skolens postadresse: Postboks 7939, Aalborg SØ.
Kontortid: Kl. 8-15.
Telefon: (08) 14 33 55 med omstilling til rektor, regnskabsfører og 

studievejledere.
Sekretærer: Herdis Gregersen, Ellen Sørensen og Elisabeth 

Skriver.

TRÆFFETIDER:
Rektor C. Willum Hansen og HF-studievejlederne adjunkt Ivar Lyhne 

og adjunkt Harald Skovgaard-Petersen træffes som regel skole
dage kl. 12,15-13,00, om tirsdagen dog kun kl. 17,30-18,30.
Gymnasievejlederne adjunkterne Inge Leth Jørgensen og Mogens 
Winther Rasmussen træffes som regel skoledage kl. 12,05-13,05. 
Andre tider efter aftale.

Rektors stedfortræder: HF-studievejleder, adjunkt Ivar Lyhne.
Formand for lærerrådet: lektor K. Gunnar Jensen.
Regnskabsfører: lektor G. Hanghøj.
Pedel: Erik Larsen, telefon (08) 14 32 67, sikrest skoledage kl. 

14-14,30.
Lærerværelsets telefon: (08) 14 22 66.
Elevtelefon i forhal: (08) 14 39 66.

For alle træffetider gælder det, at i eksamenstiden bør telefonisk 
aftale altid træffes forud.

I juli måned bedes alle henvendelser til skolen rettet pr. brev.

Skoledagen begynder kl. 8,15.



Forord

To hovedbegivenheder har præget indeværende undervisningsår på 
temmelig bevæget måde - den ene begivenhed intern, den anden med 
både lokale og almene perspektiver.

Sent på efteråret indtraf der en krise for elevrådet, der opløste sig 
selv efter sigende på grund af elevflertallets manglende interesse for 
endog meget livsnære problemer i den øjeblikkelige uddannelses
krise. Sagen har næppe fundet sin endelige løsning endnu, men man 
søger spørgsmålene omkring elevrepræsentationen løst gennem en 
elevforsamling, hvis struktur fortsat drøftes. Udviklingen er nøje 
beskrevet senere i dette hæfte.

I forårshalvåret har den eksplosive stigning i ansøgerantallet til 1. 
gymnasieklasse august 1978 sat sindene i voldsom bevægelse. 
Stigningen mærkes de fleste steder i landet og er i hvert fald markant - 
omkring 25 % - i Nordjylland og ganske særlig i Aalborg-området. For 
blot et par år siden gjorde det modsatte sig gældende, og intet under 
derfor at årsagerne til udviklingen og dennes konsekvenser er 
genstand for heftig drøftelse. Som hovedmotiver til eievpresset 
anfører man ungdomsarbejdsløsheden og de usikre uddannelses- og 
beskæftigelsesmuligheder på mange områder, hvilket måske kan 
fremme tendensen til længere skolegang, mens de unge og deres 
forældre ser tiden an. Man kan heller ikke se bort fra, at de store 
folkeskolereformer og ikke mindst problemerne omkring folkeskolens 
afgangsprøver virker ind på hjemmenes og de unges tilbøjelighed til at 
foretrække den mere konventionelle eksamensafslutning på et skole
forløb, som studenter- og HF-eksamen byder på.

Det siger sig selv, at hvis 30-40 % af en ungdomsårgang bestemmer 
sig for gymnasiet eller HF, vil disse uddannelsesformer blive udsat for 
et pres af både faglig og pædagogisk art, der kun kan udmunde i den 
gymnasiereform, vi allerede har drøftet sporadisk, som en naturlig 
følge af folkeskolereformen, og som udviklingen nu har gjort mere 
aktuel end nogensinde.

Det er indlysende, at de eksisterende skoler er ude af stand til at 
optage en elevstigning på op til 25 %, og det er ikke mindst dette 
forhold, der har sat sindene i bevægelse og affødt demonstrationer og 
resolutioner både fra elever og lærere i området. Hvis myndighederne 
ikke foretager sig noget radikalt, er man bange for, at overfyldningen 
med klasser vil gå ud over skolemiljøet på de eksisterende gymnasier 
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og kurser og bl. a. medføre undervisning fra tidlig morgen til sen 
eftermiddag. Man efterlyser oprettelsen af flere gymnasier i Nord
jylland, men er - mens disse linier skrives - endnu ikke blevet 
enige om placeringen. Det øjeblikkelige behov er som nævnt størst i 
Aalborg-området, hvor man ønsker igangsættelse af et gymnasium i 
midlertidige lokaler allerede pr. 1. august 1978. Meget tyder på, at der 
er forståelse for forslaget hos alle de bevilgende instanser.

Konsekvenserne for de eksisterende gymnasier er endnu ikke 
ganske afklaret. På Aalborghus Statsgymnasium har vi haft udvidel
sesplaner i mange år, men har ikke kunnet komme igennem over for 
myndighederne på grund af de dårlige økonomiske tider. Udvidelsen 
ønskes ikke på grund af det stigende elevtal. Vi vil nødig blive en 
undervisningsfabrik. Men undervisningsministeriet har for år tilbage 
erkendt, at skolebygningerne ikke tillader opfyldelse af de pædago
giske krav, en moderne gymnasie- og HF-undervisning stiller. Der 
hersker stor utilfredshed blandt lærere og elever med den fortsatte 
bevillingsmæssige passivitet på området, og vi vil vedblive med at 
presse på for at få nogle af vore sværeste lokalemæssige problemer 
løst.

Til det negative skal dog føjes det positive, at ministeriet har stillet 
os en løsning af visse mindre sager i udsigt. Således har man bevilget 
os nye møbler til elevopholdsrummet i kælderetagen og lovet os en 
gradvis fornyelse af klassestolene. Vi har ligeledes fået tilladelse til at 
lade udarbejde tegningertil et par mindre projekter: to kondirum under 
gymnastiksalene og en elevator fra stue- til kælderetagen til brug for 
handicappede og for boginspektionen.

Sluttelig ønsker skolen at udtrykke sin taknemlighed over for- 
ældreinteressen for skolens kår, ikke mindst således som den får 
udtryk gennem foreningen Aalborghus Statsgymnasiums Venner.
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Orientering 
om 

skolen

Om optagelse både i gymnasieafdelingen og på HF-kursus findes et Optagelse i skolen 
fyldigt brochure-materiale, der vil kunne fås ved henvendelse til 
skolens kontor. I øvrigt er man altid velkommen til at kontakte dette for 
at få nærmere orientering. Derfor anføres der kun en kort oversigt i 
dette årsskrift.

Man bedes være opmærksom på følgende vejledningsmuligheder:

a. I januar måned afholder alle gymnasieskoler og HF-kursus 
offentlige møder om optagelsesproblemerne. Disse møder er åbne 
for alle interesserede og averteres i dagspressen i månedens 
begyndelse og midte.

b. Efter aftaler som regel mellem folkeskolernes skolevejledere og 
gymnasiernes studievejledere arrangeres i efterårets og vinte
rens løb orienteringsbesøg på folkeskolerne, hvor lærere og elever 
fra gymnasie- og HF-afdelingerne er til disposition for folkeskoler
nes elever, lærere og forældre.

c. Tilsvarende besøg kan henlægges til gymnasierne, som gerne 
modtager besøg fra folkeskolerne. Gæsterne får lejlighed til at 
overvære nogle timers undervisning samt stille spørgsmål til 
studievejledere og gymnasie/HF-lærere.

Aftaler under b og c bedes truffet med skolens kontor i god tid før 
besøget ønskes.

For at komme i gymnasiet skal ansøgeren opfylde følgende betingel
ser:

1. Have afsluttet folkeskolens 9. klassetrin.

Betingelser for 
optagelse i gymnasie
afdelingen

2. Have haft tysk på 7.-9. klassetrin eller have fulgt et kursus, som 
forbereder til folkeskolens afgangsprøve i faget.
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3. Folkeskolen skal udtale som sin mening, at ansøgeren kan følge 
gymnasieundervisningen på tilfredsstillende måde og fuldføre på 
normal tid.

4. Ansøgeren skal have været til skriftlig eksamen i dansk og reg- 
ning/matematik og have fået en tilfredsstillende karakter samt 
have været til prøve i mundtlig dansk.

5. Sproglige ansøgere skal have været til prøve i mundtlig engelsk og 
mundtlig tysk samt have aflagt folkeskolens prøve i latin med 
tilfredsstillende resultat. Om latin se i øvrigt nedenfor.

6. Matematiske ansøgere skal have været til prøve i mundtlig 
fysik/kemi.

7. Ansøgninger om optagelse skal af den folkeskole, ansøgeren går i 
9. eller 10. klasse på, indsendes til den primært ønskede 
gymnasieskole inden 20. marts. Alle matematiske ansøgere skal 
på skemaet vælge mellem engelsk og tysk. Alle sproglige og 
matematiske ansøgere til 1 g på Aalborghus Statsgymnasium skal 
vælge mellem fransk og russisk. Begge fag er begynderfag i 1g.

Optagelse med 
eller uden 
optagelsesprøve

Amtets optagelsesudvalg bestemmer, om en ansøger kan optages på 
grundlag af folkeskolens udtalelse og resultatet af den skriftlige del af 
folkeskolens afsluttende prøver i dansk og regning/matematik, eller 
om ansøgeren først skal til en optagelsesprøve. Reglerne herom er 
følgende:

1. En elev, der af den afleverende skole er betegnet som »egnet«, 
optages normalt. I tilfælde, hvor resultatet ved den skriftlige del af 
folkeskolens afsluttende prøve i dansk og regning/matematik ikke 
er tilfredsstillende, kan optagelsen dog kun ske efter en optagel
sesprøve.

2. En elev, der af den afleverende skole er betegnet som »måske 
egnet«, optages normalt kun efter en optagelsesprøve. I tilfælde, 
hvor eleven har opnået et tilfredsstillende resultat ved den 
skriftlige del af folkeskolens afsluttende prøve i dansk og reg
ning/matematik, optages eleven dog uden optagelsesprøve.

3. En elev, der af den afleverende skole er betegnet som »ikke 
egnet«, kan normalt ikke optages. I tilfælde, hvor eleven har opnået 
resultater ved den skriftlige del af folkeskolens afsluttende prøver i 
dansk og regning/matematik, der skønnes væsentligt bedre end 
skolens standpunktsbedømmelse, kan eleven dog optages efter 
en optagelsesprøve.
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Optagelsen sker under forudsætning af, at de krævede mundtlige 
prøver aflægges, og hvis man bliver optaget uden optagelsesprøve, 
skal eleven på det gymnasium, han/hun kommer til at gå på, i 
begyndelsen af skoleåret dokumentere, at de mundtlige prøver i 
folkeskolen, der kræves for at komme i gymnasiet, er aflagt.

Hvis ansøgeren skal til optagelsesprøve, vil denne prøve finde sted 
på den gymnasieskole, som ansøgeren har anført som sit første ønske 
i sit ansøgningsskema.

Optagelsesprøverne afholdes normalt umiddelbart inden gymna
siernes årsafslutninger. Omkring den 20. juni vil ansøgerne få besked 
om, hvor de er optaget, og hvornår det nye skoleår begynder.

Placeringen af de kommende gymnasieelever på de enkelte gymna
sieskoler foretages af amtets fordelingsudvalg således, at det 
tilstræbes, at elevernes og hjemmenes ønsker imødekommes bl. a. 
under hensyntagen til geografiske forhold og transportmuligheder. Da 
ikke alle førsteønsker og i en del tilfælde muligvis heller ikke 
andetønskerne kan efterkommes, er det vigtigt, at elever og hjem så 
vidt muligt motiverer valget af gymnasium ved udfyldning af an
søgningsskemaet.

På side 00 finder man en skematisk oversigt over de enkelte linier og 
grenes fag og timetal.

Et par specielle muligheder ved Aalborghus Statsgymnasium er føl
gende:

1. Skolen har med tilladelse fra gymnasiedirektoratet en musik-mate
matisk gren på forsøgsbasis, således at også matematikere i 2. og 
3.g kan vælge musik som særfag.

2. På samme måde har skolen tilladelse til at etablere forsøgsunder
visning i datalære med elever i 2.g og 2. HF-klasse. De pågældende 
elever må da fravælge faget oldtidskundskab. Af praktiske grunde 
kan ikke alle elevønsker på området forventes opfyldt.

Opmærksomheden henledes på, at undervisning i musik eller form- 
ning/kunstforståelse i 2. og 3.g også beror på et valg. Man kan ikke få 
undervisning i begge dele. Musiksproglige og musikmatematiske 
elever kan ikke få undervisning i formning/kunstforståeise.

Fordeling af 
ansøgerne

Fagmuligheder 
i skolens gymna
sieafdeling
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NORMAL
TIMEPLAN
GYMNASIET

Religion ............  
Dansk ................  
Engelsk ............  
Tysk ................... 
Fransk/russisk 
Latin..................  
Græsk med old

tidskundskab
Oldtidskundskab 
Historie og sam
fundskundskab 
Samfundsfag 
Geografi ..........  
Biologi ..............  
Biokemi ............  
Kemi ................... 
Fysik................... 
Matematik ........
Musik, særfag

Legemsøvelser 
Fællestimer .. .. 
.. .. I max.Musik < I mm.
Formning og 

kunstforståelse

Sproglig linje Matematisk linje

Særfag Særfag

Fællesfag
Ny

sproglig 
gren

Musik
sproglig 

gren

Sam
funds- 
faglig 
gren

Klassisk 
sproglig 

gren

Fællesfag Mate
matisk 
fysisk 
gren

Sam
funds- 
faglig 
gren

Natur
faglig 
gren

i.g 2g 3g 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 1-g 2.g 3.g 2. 3. 2. 3. 2. 3.

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

4
3

61
5( 3 5 3 5 I 

/ 5 0 0

5 3 3 5 3 3
4 4 0 4 0 5 5

8 6
1 2 0 2 0 2 0 1 2 0

2 3 3 0 1 0 1
5 5

0 1 2 3 3 0 1
5 5

0> 1

2 3 2 3 0 3 2 3 2
0 0 3 0 3 0 3| 

i 3 7

2 3 0 1 0 3 0
3 3 5 2 2 2 2

2 3 0
4 6

5 5 6 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2

2 2 1 2 2 i
(2) I0) (0) (2) (0) (0)

(0) (2) (1) (0) I2) (1)

30 17 18 13 12 13 12 13 12 13 12 30 16 15 14 15 14 15 14 15

Klassisk-sproglig gren findes ikke på denne skole.

Grenvalget Forinden grenvalget efter 1 .g - og det vil sige i løbetaf sidste halvår i 
denne klasse - vil eleverne blive orienteret og vejledt med hensyn til 
grenundervisning i 2. og 3.g. Her medvirker gymnasiets studie- og 
erhvervsvejledende lærere, faglærere samt ældre elever. Orienterin
gen afrundes med et aftenmøde, normalt i løbet af marts måned, hvor 
forældre og elever er velkomne til at søge en sidste orientering om 
grenvalget ved samtaler med ovennævnte vejledere.
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Det er således på ingen måde nødvendigt at have valgt gren allerede 
ved indgangen til gymnasiet. På den anden side har ansøgere, der 
mener at have taget stilling til grenvalget, mulighed for at anføre dette 
på ansøgningsskemaet om optagelse i 1 .g.

Ansøgere skal være fyldt 16 år senest 31. januar det år, han/hun søger 
optagelse på HF-kursus. Principielt opnår man adgang efter 10 års fol
keskoleundervisning, som afsluttes med prøver med tilfredsstillende 
resultat i de fag, der anføres nedenfor.

Når der anføres 10 års folkeskoleundervisning, er det en beskri
velse af et niveau og ikke et formelt krav. Nogle års erhvervserfaring og 
lignende vil kunne give en modenhed og evne til selvstændigt arbejde, 
som kan være et lige så godt grundlag for HF-undervisningen som 
nyerhvervede skolekundskaber.

Man kan f. eks. også have fulgt aftenundervisning eller have været 
på højskole for at dygtiggøre sig i de pågældende fag.

I MATEMATIK, ENGELSK og TYSK kræves kundskaber svarende til, 
at folkeskolens afgangsprøve i de pågældende fag er aflagt med 
tilfredsstillende resultat.

I DANSK kræves forkundskaber svarende til, at folkeskolens 
udvidede afgangsprøve i faget er aflagt med tilfredsstillende resultat.

Hvis man vil have FYSIK/KEMI som tilvalgsfag på HF, skal man 
endvidere have forkundskaber i fagene svarende til, at folkeskolens 
udvidede afgangsprøve er aflagt med tilfredsstillende resultat.

Ansøgningsskemaer fås ved henvendelse til det kursus (gymna
sium), hvor ansøgeren primært søger optagelse, og det udfyldte 
skema afleveres - helst personligt - inden 1. april. Der kan blive tale 
om, at ansøgere senere vil blive bedt om at komme til samtale med 
studievejlederne.

Da det ikke kan garanteres, at egnede ansøgere altid kan optages 
på det kursus, hvor de primært søger optagelse, er det vigtigt, at de 
alternative muligheder på ansøgningsskemaet udfyldes.

Meddelelse om optagelse eller afslag kan forventes i sidste halvdel 
af maj måned.

Der er intet til hinder for, at man samtidig kan søge optagelse i 1. 
HF-klasse og 1.g. I så tilfælde må man angive på skemaerne, hvilket 
ønske der er ens primære.

Betingelser for 
optagelse i 
HF-afdelingen
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Fagmuligheder Hvert år opdeles i 2 semestre, således at undervisningen strækker sig
i skolens 
HF-afdeling

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

over i alt 4 semestre efter følgende plan:

Antallet af ugentlige timer
1.se- 2. se- 3. se- 4. se

mester mester mester mester
3 3 4 4 Biologi....................

Antallet af ugentlige timer
1. se- 2. se- 3. se- 4. se
mester mester mester mester

. . 0 0 4 4
Religion................ 0 0 3 3 Matematik........... . . . 0 0 6 6
Historie.................. 3 3 3 3 Engelsk...................... 0 1 3 3
Biologi.................. 3 2 0 0 Tysk .................... . . 0 0 5 5
Geografi................ . 3 2 0 0 Samfundsfag......... . . . 0 0 3 3
Matematik........... 5 5 0 0 Musik .................. ... . 0 0 4 4
Engelsk.................. 4 3 4 4 Formning................, . 0 0 4 4
Tysk .................... 3 3 0 0 Idræt .................... . . 0 0 4 4
Samfundsfag......... . 2 2 0 0 3. fremmedsprog . .. . 0 3 4 4
Musik/ 

Formning........ . 2 2 0 0
Fysik ....................
Kemi ....................

. . 0
. 0

3
0

6
5

5
5

Idræt.................... . 2 2 0 0 Psykologi................. . 0 0 3 3

Som det fremgår af skemaet, omfatter HF dels fællesvalg ( valget 
mellem formning og musik skal træffes, inden kurset begynder), dels 
tilvalgsfag, der kan være enten visse fællesfag grundigere behandlet 
eller andre fag, som er nye. Tilvalgsfagene skal sammensættes efter 
eget valg og ud fra evner og interesser i et omfang svarende til mindst 
20 points.

De forskellige tilvalgsfag har følgende pointstal:
Udvidet biologi 8, udvidet matematik 12, udvidet engelsk 7, udvidet 

tysk 10, udvidet samfundsfag 6, udvidet musik 8, udvidet formning 8, 
udvidet idræt 8, 3. fremmedsprog (fransk, russisk) 11, fysik 14, kemi 
10 og psykologi 6.

På HF gives ikke årskarakter, og der afholdes eksamen i de enkelte 
fag ved udgangen af det semester, hvor undervisningen i faget 
afsluttes. Der er ikke eksamen i fællesfagene musik, formning og 
idræt.

Man kan fritages for undervisning og prøve i religion, hvis man 
tilhører et trossamfund uden for folkekirken.

HF-kursisterne modtager ikke officielle standpunktsbedømmelser, 
men kun eksamenskarakterer. Se i øvrigt nedenfor under »Evalu
ering«.

Gymnasiale 
Supplerings
kursus (GSK)

Kursus her på stedet omfatter grundkursus i matematiske fag: 
matematik (12 timer om ugen), fysik (10 timer), kemi (4 timer), bio
logi (3 timer), geografi (3 timer). For alle fem fags vedkommende 
afsluttes kursus med eksamen på matematisk-fysisk studentereksa
mensniveau.
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Kursus er åbent for studerende, der har bestået realeksamen eller 
anden eksamen på tilsvarende niveau, og som ønsker at fortsætte 
uddannelsen på en af de højere læreanstalter eller ved den teknisk
naturvidenskabelige basisuddannelse ved Aalborg Universitetscen
ter.

Også studerende med sproglig studentereksamen, HF-eksamen 
eller Højere Handelseksamen kan optages på kursus i nogle af 
fagene, hvis der foreligger ønske om en uddannelse som antydet i 
forrige afsnit. For HF-eksamens vedkommende er det ikke nødvendigt 
at have haft tilvalg i matematik, fysik og kemi.

Det er muligt for kursisterne - mod begrundelse i hvert enkelt 
tilfælde - at nøjes med at følge undervisningen og indstille sig til 
eksamen i visse af fagene. Man bør dog være opmærksom på, at 
fravalg af fag naturligvis svækker den brede kompetence, som fuldt 
kursus giver.

Undervisningen gives i dagtimerne og er så krævende, at deltagerne 
næppe kan påregne at kunne passe et erhvervsarbejde ved siden af i 
videre omfang.

Der kan søges om uddannelsesstøtte efter de sædvanlige regler. 
Det vil sige, at der er en grænse for, hvor mange fag man kan fravælge, 
hvis man skal kunne opnå støtte.

Tilmelding til kursus bedes foretaget så tidligt på året som muligt og i 
hvert fald inden 1. august på skemaer, der kan afhentes på skolen eller 
hos erhvervsvejlederen på arbejdsformidlingskontorerne. De tilmeld
te vil få meddelelse om undervisningens start, som forventes at finde 
sted ca. 15. august.

Elever, der optages i 1. gymnasieklasse på den sproglige linie, skal 
have bestået folkeskolens afgangsprøve i latin tilfredsstillende. 
Normalt aflægges prøven ved en eksamensberettiget skole, der har 
latin på læseplanen. Har man ikke bestået latinprøven og ønsker man 
alligevel at blive optaget på den sproglige linie, kan man følge et 
latinkursus i sommerferien. Et sådant kursus foranstaltes i sommeren 
1978 af Aalborghus Statsgymnasium, men betales ikke af skolen. 
Kursus begynder omkring 19. juni og slutter med en prøve ca. 1 uge 
efter det nye skoleårs begyndelse. Henvendelse om kursus kan ske til 
skolens kontor. Bestås denne prøve ikke, kan eleven indstille sig til 
fornyet prøve inden udgangen af oktober. Ingen kan indstille sig mere 
end 3 gange til prøven.

Ved den »lille latinprøve« kræves kendskab til det elementære 
ordforråd, sikkerhed i den del af formlæren, der er nødvendig på 
begynderstadiet: regelmæssige bøjninger (af substantiver, adjekti-

Latinprøve
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ver, verber, adverbier og hyppigst forekommende pronominer) samt 
de hyppigst forekommende uregelmæssige bøjninger. Desuden kræ
ves færdighed i analyse af sætninger og sætningsled.

Til prøven opgives ca. 20 sider sammenhængende tekst. Der prø
ves i oversættelse og grammatisk analyse. qj

Mødepligt For såvel gymnasieelever som HF-kursister gælder det, at der er 
mødepligt til undervisningen, således at kun dokumenteret sygdom 
normalt er akceptabel grund til fravær. I andre tilfælde bør tilladelse til 
at forsømme indhentes forud. Det anbefales elever og kursister altid at 
benytte sig af deres ret til at indgive forsømmelseserklæring både om 
forsømte hele dage og om enkelttimer, ligesom det er en betingelse for 
indstilling til eksamen, at der ikke udvises forsømmelighed med 
udarbejdelse og aflevering af forlangte og obligatoriske skriftlige 
opgaver og rapporter. Det er pålagt skolerne af ministeriet at føre 
nøjagtig statistik time for time over forsømmelser og forsømmelighed.

Hvis skolen finder det nødvendigt at overveje at tage forbehold over 
for elevens/kursistens mulighed for indstilling til eksamen på grund af 
forsømmelser og/eller forsømmelighed, vil sagen - efter en mundtlig 
og skriftlig procedure - blive oversendt til direktoratets endelige afgø
relse. Ved den lejlighed er det elevens/kursistens ret at medsende en 
redegørelse for årsagerne til den opståede situation. Man bør være 
opmærksom på, at mange forsømmelser blot i et enkelt eller et par fag 
kan føre til fratagelse af retten til at gå til eksamen på normale vilkår i 
samtlige fag.

Evaluering Indtil for ret få år siden nøjedes man med at anvende de gammelkendte 
betegnelser »karakterer og vidnesbyrd« om de gængse kvartals
mæssige eller halvårlige vurderinger af elevernes præstationer og 
standpunkter indenfor de forskellige fag. I dag bruger man hyppigere 
fremmedordet »evaluering« om denne vurderingsproces med blandt 
andet følgende begrundelse:

Med den nyere skolelovgivnings ønsker og krav om et tættere 
samrbejde mellem lærere og elever opstår der ganske naturligt et 
behov for det, man med et andet moderne begreb kalder en 
»to-vejs-kommunikation« mellem parterne, hvor den gammeldags ka
raktergivning i det store og hele afspejlede en kommunikation kun den 
ene vej, nemlig fra lærer til elev.

Karaktergivning bør ikke anskues som en belønnings- eller et 
straffemiddel, men som et led i en selverkendelses- og selvvurderings
proces, der har til formål at formidle oplysning parterne imellem om de 
mange forhold, som indvirker positivt eller negativt på kundskabs
tilegnelsens omfang og kvalitet.
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Denne holdning indebærer, at de par gange om året, hvor information 
om elevernes karakterer og standpunkter tilgår elever og hjem, nødig 
skulle fremtræde som dramatiske, måske ligefrem chokerende højde
punkter i en ellers - forhåbentlig - nogenlunde afslappet skole
hverdag.

Det bør tværtimod tilstræbes som en naturlig sag, at man løbende, 
d.v.s. på passende tidspunkter i undervisningsforløbet, tager spørgs
målet om, hvad man nu har fået ud af arbejdet med et stof (en roman, en 
række fysiske forsøg, en serie skriftlige opgaver), op til diskussion 
med klassen, gruppen eller den enkelte elev.

På den måde får læreren en bedre baggrund for den vurdering af 
elevstandpunktet, han/hun skal foretage ifølge gældende bestem
melser, ligesom eleven/kursisten får dels større muligheder for at 
påvirke denne proces, dels en fyldigere baggrund for at forstå sin egen 
undervisningsmæssige situation og lærerens fortolkning af denne.

Ifølge undervisningsministeriets bekendtgørelse af 30. august 1974 
ydes der befordringsgodtgørelse til visse grupper af uddannelsessø
gende. Det er amtskommunen, der skal yde godtgørelsen til gymna
sieelever og HF-kursister.

Befordringsgodtgørelse ydes, hvor elevens samlede skolevej bereg
net fra bopæl til skole og tilbage er 14 km eller derover. Der skal i videst 
muligt omfang benyttes offentlige befordringsmidler; eget befordrings
middel kan dog benyttes i undtagelsestilfælde, hvor dette af amts
rådet godkendes som mest hensigtsmæssigt.

Ved offentlig befordring ydes godtgørelsen for faktisk afholdte ud
gifter. Befordringen skal foretages på den efter de stedlige forhold 
billigste og mest hensigtsmæssige måde, og der skal, hvor dette måtte 
være formålstjenligt, anvendes abonnementskort, henholdsvis klip
pekort til jernbane, rutebil eller bus. Anvendes eget befordringsmiddel, 
ydes befordringsgodtgørelse svarende til DSB's takst for måneds
abonnement til den pågældende for den omhandlede strækning.

Til brug for ansøgning om befordringsgodtgørelse udfylder eleverne 
et ansøgningsskema, der udleveres gennem skolen og afleveres til 
det pågældende trafikselskab snarest muligt efter undervisningens 
begyndelse. Elever, der forlader undervisningen i løbet af et skoleår, 
skal aflevere måneds- eller årskort til skolen.

I skoleåret 1977/78 blev der ydet støtte til uddannelsessøgende efter 
følgende regler: 18-22 årige kan tildeles stipendium på maximalt 7300 
kr. årligt for hjemmeboende og 10.430 kr. årligt for udeboende. 
Stipendiernes størrelse er afhængig af forældreindtægten. Uddannel-

Befordrings- 
godtgørelse

Statens uddan
nelsesstøtte
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sessøgende, der er fyldt 23 år, støttes, uafhængigt af forældreindtæg- 
ten, med et stipendium på 7300 kr. årligt. Til uddannelsessøgende, der 
er fyldt 18 år, kan der ydes statsgaranti for studielån i bank eller 
sparekasse. Lånet må højst være på 13.900 kr., og summen af lån og 
stipendium må ikke overstige 18.630 kr.

Uddannelsesstøtte søges gennem skolens stipendienævn.
Bm, Ni

Yderligere 
orientering

Yderligere orientering om skolen vil blive givet eleverne i skriftlig form i 
årets løb, f. eks. oplysninger om lærerråd, lærerforsamling, samar
bejdsudvalg, eksamensordning, karaktergivning, forsømmelser, ud
dannelsesstøtte og befordringsgodtgørelse. Eleverne vil ligeledes 
blive gjort bekendt med de gældende bestemmelser for undervis
ningen og fordringerne ved eksamen.
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Eksaminer
1977

Med nysproglig studentereksamen dimitteredes 34 elever: Lene 
Andersen, Laila Bjerregaard-Pedersen, Karin Hansen, Lena Jep
pesen, Joan Skriver Larsen, Lene Ann Rasmussen, Suzanne Kjær 
Andersen, Lis Danmark Bonde, Marianne Brink, Lilly Emilie Brøndum, 
Ann Heidemann, Kirsti Sonnenburg Jensen, Jette Kallehauge, Inge 
Margr. D. Nielsen, Pia Kaastrup Nielsen, Inger Nørgaard, Elisabeth 
Overgaard, Ingrid Marie Sørensen, Allan Chor, Helle Christensen, 
Karin Jensen, Vibeke Jensen, Bodil Birgitte Juel, Jette Hedegaard 
Jørgensen, Solveig Hedegaard Knudsen, Gitte Lone Nielsen, Inger 
Birgitte Nielsen, Dorte Klosterskov Nørgaard, Hanna Berith Pedersen, 
Lis Friis Pedersen, Britta Vejen Rasmussen, Helle Suurballe, Inge 
Wiberg, Marianne Würtz.

Med samfunds-sproglig studentereksamen dimitteredes 13 elever: 
John Andersen, Karsten Gullach, Ulla Linné Hansen, Anne-Marie 
Ruggaard Jensen, Helen Jensen, Peter Karnøe, Maria Susanne 
Nautrup Olsen, Lars Søltoft, Zita Hvid Jensen, Maj-Britt Vejby Olesen, 
Lene Sejersen, Anette Skipper-Jørgensen, Birthe Vinther Sørensen.

Med musik-sproglig studentereksamen dimitteredes 14 elever: 
Lisbeth Frandsen, Helle Jensen, Dorte Studsgaard Nielsen, Inge 
Nielsen, Helle Susanne Rosenørn, Maj Haslund Thomsen, Susan 
Jensen, Henrik Larsen, Bodil N. Melgaard, Marianne Tranholm, Agnete 
Bjerre Hanghøj, Tine Lilholt Kristensen, Ole Lundegaard, Lili Bøgh 
Svinth.

Med matematisk-fysisk studentereksamen dimitteredes 35 elever: 
Maybritt Andersson, Susanne Hallengren Bengtson, Dorte Storgaard 
Christensen, Helle Eskildsen, Jørgen Leismann Hansen, Gitte Hag- 
gren Jensen, Hanne Lolholm Jensen, Einar Wolfgang Karlsen, 
Mogens Yde Knudsen, Dennis Møller Kragh, Helle Holm Pedersen,
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Lene Rahbech Pedersen, Carl Johan Sørensen, Randi Bundgaard 
Sørensen, Ole Thiel, Vivi Hass Andersen, Jann Christensen, Christian 
Gylling, Jette Kinch, Jens Erik Kristensen, Orla Kristensen, Thorkild 
Bülow Nissen, Ole Aaen, Jon Buus, Jens Hugger, Søren Jørgensen, 
Henrik Huse Nørgaard, Jørgen K. K. Petersen, Jette Poulsen, Joan 
Rundh Steffensen, Bruno E. F. Winther, Lars Anthon Worsøe-Peter- 
sen, Birgitte Schjellerup Wulff, Steen Smed Andersen, Lars Jakobsen.

Med matematisk-naturfaglig studentereksamen dimitteredes 32 
elever: Eydun Askham, Bjarne Dalgaard, Mads Hansen, Henrik Elsøe 
Yde, Birthe Pors Andersen, Birthe Bach, Jane Brask-Pedersen, Karin 
Mortensen, Lis Nielsen, Stig Søgaard Andersen, Per Wedel B. Jensen, 
Henrik Krogh, Anders Lystrøm, Annette Drud K. Nielsen, Jan Helge 
Nielsen, Lars Henrik Pedersen, Hanne Schmith, Ellen Jytte Sørensen, 
Thomas Bjerno, Leif Kjær Buus, Palle Hove Christensen, Niels 
Mølgaard Christiansen, Knud Christensen Dal, Michael Buus Jensen, 
Per Kristian Kruhøffer, Henrik Damsgaard Mikkelsen, Henrik Nielsen, 
Michael Friis Nielsen, Per Michael Højgaard Nielsen, Jan Brødslev 
Olsen, Jan Allan Pedersen, John Simoni.

Med matematisk-samfundsfaglig studentereksamen dimitteredes 
20 elever: Lisa Fleckner, Birthe Jensen, Kim Thorsgaard Jensen, 
Vibeke Ladefoged Knudsen, Kristian Thomsen, Susanne René Al
gren, Kim N. Arildskov, Susanne Christensen, Susanne Vinther 
Hansen, Per Frank Jensen, Steen Henning Jensen, Palle Jean 
Jørgensen, Steen Kabel, Kirsten Jæger Christensen, Kirsten Dahl, 
Bent Ole Froulund, Ole Gregor Hansen, Bjarne Jensen, Kirsten Røgild 
Knudsen, Pernille Friis Madsen.

Med musik-matematisk studentereksamen dimitteredes 5 elever: 
Flemming Holm Mikkelsen, Poul K. Lauridsen, Lars Pavia Jakob Kr. 
Nielsen, Sanne Sørensen, Bente Sørensen.

Med højere forberedelseseksamen dimitteredes 97 elever: Karen 
Margrethe Ankersen, Sanne Anette Dioderichsen, Anette Sonder
gaard Fischer, Mariann Hansen, Ellen Marie Hedegaard, Elsa Hen- 
richsen, Anette Ry Jensen, Gitte Jensen, Henrik Lynggaard Jensen, 
Inge Marie Jensen, Jens Troels Vinther Jensen, Jan Jørgensen, Annie 
Conny Larsen, Johnny Schou Nielsen, Lise-Lotte Nielsen, Ulla Kjær 
Nielsen, Esther Vestergaard Pedersen, Lene Pedersen, Susanne 
Sondergaard Pedersen, Kirsten Poulsen, Lars Kristian Rasmussen, 
Ulla Roelsgaard, Ida Karitha Bukh Thøgersen, Anne Marie Troelsen, 
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Lene Voigt Bjerregaard, Susanne Ladefoged Christensen, Stefan 
Christiansen, Helle Gitte Gadegaard, Bente Hjelm Hansen, Anne- 
Mette Henriksen, Karin Højer Holdensgaard, Anne Marie Jacobsen, 
Anne Kiel Jensen, Lis Jensen, Mariann Jensen, Annette Kristensen, 
Birgit Kristensen, Helle Laursen, Poul Ostergaard Lindhardtsen, Birgit 
Klitgaard Madsen, Anne Nielsen, Ida Kristine Nielsen, Marianne 
Frejmann Olesen, Birte Pedersen, Lena Elbæk Pedersen, Ruth 
Træholt Pedersen, Marianne Schultz, Carsten Straarup, Jan Søren
sen, Susanne Ost Andersson, Helle Blenstrup, Susanne Brinkmann, 
Jytte Hansen, Karin Lindholm Henriksen, Mona Irene Holm, Anni 
Jensen, Susanne Jensen, Vita Elton Jensen, Iben Normann Bugge 
Klitgaard, Kirsten Lundsgaard Kristensen, Else-Marie Kyvsgaard, 
NielsJakob Larsen, Ole Michael Just Madsen, Kate Lill Monrad, 
Susanne Morell, Inge-Marie Zinck Møller, Søren Gregersen Nielsen, 
Susanne Melgård Pedersen, Lone Svendsen, Finn Ullits Sørensen, 
Per Vinther Sørensen, Poul-Erik Vinkler, Dorthe Kirstine Winther, Pia 
Bengtson, Erik Peter Bro, Lise-Lotte K. Byrresen, Annemarie Chri
stensen, Susanne Schroll Christensen, Vita Christensen, Karen M. 
Foldbjerg, Peter Emil Frederiksen, Grethe Hansen, Karen Thorn 
Iversen, Ketty Jørgensen, Dorthe Mai Kristensen, Jane Dahl Larsen, 
Lisa Margrethe Larsen, Hanne Lauridsen, Mona Bang Møller, Frank 
Ehlers Nielsen, Lena Dollerup Nielsen, Mogens Linde Mou Nielsen, Pia 
Kildegaard Nielsen, Aage Juhl Nielsen, Birthe Niilonen, Svend Olesen, 
Flemming Rothmann.
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Elever og 
kursister

Bogstaverne efter elevens navn, evt. hjemsted, giver oplysninger 
vedrørende den gren, eleven har valgt, idet følgende forkortelser er 
anvendt:
N = nysproglig og naturfaglig gren på henholdsvis den sproglige og 

den matematiske linie i 2. og 3.g.
M = musiksproglig gren med engelsk eller tysk på den sproglige linie i

2. og 3.g og på matematisk linie med musikspeciale ifølge 
forsøgsordning i 2. og 3.g.

F = matematisk-fysisk gren i 2. og 3.g.
S = samfundsfaglig gren på sproglig og matematisk linie i 2. og 3.g. 
Om klassebetegnelserne se i øvrigt indledningen til afsnittet »Med
arbejderne«.

3a
1. Anni Birgitte Andersen, Sejlflod, N
2. Kirsten Brandt-Pedersen, Skørping, N
3. Peter Holm Christensen. M
4. Ann Britt Dissing, Skørping, N
5. Lotte W. Gøttler, M
6. Eva Elfrida Heising, Brovst, N
7. Karin Holm-Kristensen, M
8. Lisa Pinstrup James, Støvring, S
9. Annette Jensen, N

10. Marianne Linddal Jensen, Støvring, N
11. Frank Allan Johansen, Sejlflod, S
12. Lone Hedegaard Jørgensen, S
13. Ole Juel Thiis Knudsen, Brovst, S
14. Hanne Kristensen, Støvring, S
15. Birgit Larsen, M
16. Susanne Rask Larsen, Støvring, M
17. Annette M. Mortensen, Skørping, N
18. Margith Nielsen, Aabybro, M
19. Susanne Tødsø Nielsen, N
20. Henny Nørgaard, Støvring, N
21. Lilli Lundby Pedersen, Sejlflod, N
22. Kr. Agerlin Petersen, N
23. Birgit Doch Simonsen, N
24. Birgitte Ostergaard, Sejlflod, N

3b
1. Lars Agerhus, S
2. Marianne Andersen, M
3. Per Christensen, M
4. Jonna Hammer, M
5. Birgit Nørgård Hansen, S
6. Jens Ole Wacherhausen Hansen, S
7. AnnetteRosengren Jensen, N
8. Hanne Klitgaard Jensen, N
9. Susanne Jensen, S

10. Astrid Johansson, M
11. Hanne Laustsen, S
12. Lars Henrik Ludvigsen, S
13. Inge Lise Lundbo, N
14. Frans Kr. Randlev Mikkelsen, N
15. Søren Nyrup Mortensen, S
16. Anne-Marie Nedergaard, S
17. Inge Bitten Nielsen, S
18. Lisbeth Grubbe Nielsen, N
19. Birgitte Otte, N
20. Palle Otte, N
21. Helle Hegaard Pallesen, S
22. Ina Marianne Svendsen, N
23. Helle Margrethe Winther, S
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3c
1. Jane Skriver, S
2. Birgitte Holmgren Brunø, Skorp., N
3. Annemarie Christensen, Skørping, N
4. Annemarie Dalsgaard, S
5. Anette Gjøderum, M
6. Gitte Gregersen, N
7. Bente Helenius, S
8. Agnete Vang Jensen, N
9. Anne Marie Jensen, N

10. Britta Jensen, N
11. Jens Erik Dahl Jensen, S
12. John Kjær, S
13. Svenning Knudsen, S
14. Lars Brøndum Kristiansen, S
15. Mette Kondrup Olsson, N
16. Jette Hovalt B. Pedersen, N
17. Lisbeth Hjelm Pedersen, N
18. Pia Schnack Pedersen, Skørping, M
19. Finn Petersen, Skørping, S
20. Lars Højvang Rasmussen, S
21. Birgitte F. Schrøder, N
22. Inger Birgitte Schultz, S
23. Lisbeth Winther Sørensen, S
24. Henriette Würtz, M

3x
1. Helle Bech Andersen, N
2. Marianne Drevsen Bach, S
3. Bo Bentsen, F
4. Per Christensen, F
5. Steen Hansen, N
6. Henrik C. Hjalager, Skørping, N
7. Peter Isager, Skørping, F
8. Mogens Jacobsen, F
9. Lars Bak Jakobsen, S

10. Charlotte Jensen, F
11. Finn Jørgensen, F
12. Flemming Høgh. Jørgensen, S
13. Christian Nils Kofoed, F
14. Gurli Buus Larsen, Støvring, F
15. Hans Jørn Larsen, S
16. Laurids Rolighed Larsen, S
17. Poul Lund Mikkelsen, Korup, F
18. Poul Møller, F
19. Kim Egh Nielsen, F
20. Claus Stensgaard Pedersen, S
21. Jan Skøt Pedersen, N
22. Kim Bendt Petersen, F
23. Benthe Schou, N
24. Annette Munk Sørensen, F
25. Helle Friis Tolstrup, Arden, N
26. Karsten Vestmar, F

3y
1. Kim Thordal Andersen, F
2. Søren Thorhauge Andersen, N
3. Franz Michael Balogh, N
4. Claus Christensen, F
5. Poul Dahl, S
6. Lone Christine Dam, N
7. Gitte Duus, S
8. Hans Aage Frost, F
9. Ole Gjøderum, F

10. Peter Gundersen, S
11. Bennie Holmager, F
12. Christian Høeg, N
13. Marianne Klingberg, M
14. Lars Knudsen, N
15. Jens Ole Lunen, N
16. Per Mølgaard, M
17. Per Allan Nielsen, M
18. Lone Pedersen, N
19. Marianne Pedersen, Skørping, N
20. Anne Lang Sørensen, Skørping, M
21. Annemette M. Sørensen, Skørping, S
22. Claus Bach Sørensen, N
23. Henriette Lang Sørensen, Skørping, N
24. Jimmy Torp Thomsen, N

3z
1. Hanne Dyrendom Andersen, N
2. Morten Boutrup Christensen, N
3. Anne Mette Dahl, N
4. Keld Duus, S
5. Jan Dettmann Gerhardt, S
6. Finn Guldbæk, S
7. Gorm Vognsen Jensen, F
8. Kristian Jensen, Skørping, F
9. Lars Grue Jensen, F

10. Peter C. Roboz Kristensen, Skørp.,F
11. Torben Lorentzen, N
12. Peter Lykke, S
13. Uffe Nedergaard, N
14. Lars Richter Nielsen, F
15. Vibeke Abelone Nielsen, S
16. Anne-Mette Barth. Olesen, N
17. Birgitte Pedersen, M
18. Jens Brusgaard Petersen, S
19. Steen Berg Royberg, F
20. Jens Rasmus Thomasen, Brsl., M

2a
1. Helle Andersen, N
2. Bent Baisgaard, N
3. Mette Bjerregaard, Terndrup, M
4. Karin M. Bundgaard, Skørping, N
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5. Michael B. Bundgaard, M
6. Helle Christensen, N
7. Vibeke Christensen, N
8. Inga Marie Ernst, N
9. Margrethe Grønbæk, N

10. Pia Hensel, N
11. Anette Holt, Skørping, N
12. Poul Abildgaard Jensen, Gåndrup, S
13. Birgitte Margrethe Jørgensen, N
14. Lena Kiilerich, Mou, N
15. Lena Susanne Kops, N
16. Vivi Kristiane Roer Kristensen, S
17. Peter M. Kristiansen, M
18. Jette Kronborg, N
19. Inge Mette Rømer Madsen, M
20. Helle Kruse Nielsen, N
21. Pernille Friis Nielsen, N
22. Annie Marian Ovesen, Skørping, S
23. Ann Lund Pedersen, Terndrup, N
24. Claus René Pedersen, S
25. Bjarke Poul Skou, Skørping, M
26. Hanne Spliid, S
27. Peter Sørensen, S
28. Berit Tordrup, N

2b
1. Bente Balling-Olesen, N
2. Pia Møller Christensen, N
3. Birgitte Trier Jensen, M
4. Erik Gyde Jensen, N
5. Jette Grue Jensen, S
6. Susanne Anita Jensen, Sejlflod, N
7. Gitte Engelbrecht Jeppesen, S
8. Susanne Elisabet Johansen, M
9. Susanne Johnsen, N

10. Lis Kristensen, N
11. Eva Kveine, N
12. Annemette Larsen, Hadsund, N
13. Anne Grete Nielsen, Støvring, M
14. Anne Lykke Nielsen, Hadsund, S
15. Helle Bak Nielsen, N
16. Henrik Beck Nielsen, S
17. Lene Tødsø Nielsen, N
18. Lone Franciska Nielsen, N
19. Bente Pedersen, Sejlflod, N
20. Klaus Juul Pedersen, N
21. Sanne Rasmussen, S
22. Karsten Boriths Riis, S
23. Anette Neustrup Simonsen. Godth., N
24. Jan Stausgaard, N
25. Marianne Tellefsen, N
26. Elin Vestergaard, Hadsund, N
27. Bente Villumsen, S
28. Torben Vilmar, S

2c
1. Vivian Charlotte W. Andersen, N
2. Lis Hjortshøj Bach, Støvring, M
3. Anne Bang, S
4. Birgit Christensen, N
5. Kirsten Rønholt Christensen, N
6. Eva Dam, N
7. Niels Fink-Jensen, Gistrup, N
8. Sanne Noe Kristensen, Støvring, M
9. Jakob Magid, S

10. Anne Mette Mervig, M
11. Claus Lutzhøft Nielsen, S
12. Inger Margrethe Buus Nielsen, M
13. Lisbeth Skjøttgaard Nielsen, S
14. Anne Dorthe Bülow Nissen, S
15. Britta Pedersen, N
16. Hanne Rikke Pedersen, N
17. Inge Møller Pedersen, S
18. Anne Karin Radish, M
19. Ane Bach Rasmussen, Støvring, S
20. Lise Kofoed Rasmussen, M
21. Mette Rigö-Petersen, S
22. Michael Riis, S
23. Annette Schmith, S
24. Birgitte Søltoft, S
25. Birgitte Thomsen, Arden, M
26. Ulrik Verner, S
27. Susanne Caroline Sjørup Vester, S
28. Anne Merethe Viereck, S

2x
1. Tommy Knøs Andersen, F
2. Maj-Britt Christensen, N
3. Niels Kåre Christensen, S
4. Jens Christiansen, F
5. Anita Gregersen, N
6. Inge Kate Hansen, Arden, N
7. Steffen Hjerrild Hansen, S
8. Lars Christian Hassing, F
9. Susanne Jacobsen. F

10. Finn Hejlesen Jakobsen, N
11. Bodil Ostergaard Jensen, N
12. Per Lolholm Jensen, N
13. Søren Guldbæk Karlsen, F
14. . Finn Louis Larsen, Støvring, N
15. Helle Nedergaard, F
16. Ann Berit Nielsen, F
17. Jørgen Nielsen, F
18. Lisbeth Hedegaard Nielsen, N
19. Peter Kjærgaard Nielsen, S
20. Claus-Gordon Pedersen, S
21. Aksel Poulstrup, S
22. Nikolai Fr. Schmit, Kongerslev, M

22



23. Anne-Mette Svendsen, N
24. Jess Svendsen, F
25. Lennart Rask Vendelbjerg, M

2y
1. Jørn Smed Andersen, F
2. Lars Andersen, F
3. Jens Andresen, N
4. Lis Meiersen Bach, F
5. Bo Biering, Skørping, S
6. Eva Holm Carstensen, Vadum, M
7. Helle Christensen, F
8. Kim Holm Christensen, M
9. Anette Ørts Hansen, F

10. Henrik Rossen Hansen, F
11. Bjarne Holst, F
12. Lars Iversen, N
13. Ulla Toft Jacobsen, F
14. Birgit Jørgensen, F
15. Inger Karlsmose, M
16. Lilli Hasselgren Larsen, Terndrup, F
17. Inge Broberg Nielsen, S
18. Dorthe Frese Olsen, S
19. Kurt Lehmann Pedersen, F
20. Jørn Raaberg, F
21. Bruno G. Rasmussen. Skørping, N
22. Michael Schnoor, S
23. Tommy Schøn, F
24. Torben Nick Sørensen, F

2z
1. Preben Ammitzbøll, S
2. Steen Bruun Andersen, N
3. Nina Andreasen, F
4. Ulla Bruhns, S
5. Gitte Kvist Christensen, N
6. Pauli Bjerrum Christensen, N
7. Martin Dahl, F
8. Thomas Fog, S
9. Lise Kierkemann Hansen, N

10. Maj-Britt Iversen, S
11. Kim Jensen,S
12. Birgit Graves Kristensen, F
13. Helle Brønden Kristensen, F
14. Lone Kristensen, S
15. Mette Kristoffersen, S
16. Hanne Mortensen, F
17. Michael Valentin Mortensen, F
18. Finn Berg Nielsen, M
19. Flemming Pedersen, S
20. Glenn Knøsgaard Pedersen, F
21. Lars Kjems Petersen, S

22. Mads Pii, F
23. Elisabeth Krautwald Rasmussen, F
24. Jens Skipper-Jørgensen, F

2u
1. Kim Buje Andersen-Bach, M
2. Klaus Bøgeholt-Laursen, Skørping, F
3. Jette Christensen, F
4. Jan Fanøe, N
5. Jens-Erik L. Gundersen, Terndrup, F
6. Jens Hvidberg, F
7. Jonna Hede Jakobsen, N
8. Birgitte Rosenb. Jensen, Skørping, F
9. Eva Juul Jensen, Skørping, S

10. Flemming Både Jensen, Arden, M
11. Niels Anker Johnsen, Bælum, F
12. Søren Langkjær, S
13. Inger Lunen, F
14. Søren Løkkegaard, F
15. Anne-Dorte Manstrup, F
16. Lau Meng, N
17. Birgitte Charl. Mikkelsen, Terndrup, F
18. Kate Marianne Møller Nielsen, F
19. Nina Irene Rasmussen. N
20. Lars Rathke, N
21. Dorthe Sørensen, Terndrup, F
22. Jesper Ørberg, M

1a
1. Dorthe Bach
2. Tine Jeanette Biering, Terndrup
3. Anne Brandborg
4. Dorthe Brix
5. Anne Brøgger, Gistrup
6. Birthe Marie Frandsen, Terndrup
7. Ole Bak Jakobsen
8. Carin Anette Juul
9. Helle Kjærager Kanstrup, Terndrup

10. Merethe Kristoffersen
11. Anette Mortensen
12. Hanne Marie Myrhøj
13. Dorthe Buschmann Nielsen
14. Evy Lyhn Nielsen, Hadsund
15. Lotte Nielsen
16. Grethe Ogstrup
17. Anne Dorte Ohrt
18. Hanne Pedersen, Pandrup
19. Inge Marie Pedersen, Gistrup
20. Lisa Kjems Petersen, Gistrup
21. Mette Dam Poulsen
22. Lone Skovgård-Petersen
23. Anne-Grete Stoffersen, Gistrup
24. Jane Kirstine Vandborg, Gistrup
25. Nina Hassing Viese, Gistrup
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1b
1. Flemming Albrektsen
2. Helle Andersen
3. Marianne Glavind Bo
4. Susanne Agger Christensen, Gistrup
5. Anette Sejr Christoffersen, Gistrup
6. Jeppe Rødbro Dalgaard, Gistrup
7. Solveig Bjerre Hanghøj
8. Vibeke Hansen, Gistrup
9. Christian Kordt Højbjerg

10. Kim Jakobsen
11. Susanne Jakobsen
12. Henrik Jensen
13. Helle Rygaard Jepsen
14. Lene Krogh, Gistrup
15. Henrik Kaagaard
16. Anne-Marie Larsen
17. Helle Borris Mikkelsen
18. Peter Morell
19. Anette Bengaard Nielsen
20. Anni Nielsen
21. Lis Rønnest Nielsen
22. Mette Pehn, Bælum
23. Jette Merete Rasmussen
24. Per Højvang Rasmussen
25. Marianne Ravn, Farstrup
26. Dorte Rohde, Gistrup

1C
1. Laila Andersen
2. Henrik Kusk Christiansen
3. Susanne Kjeldsen Jensen, Klarup
4. Søren Jensen
5. Mikael M. Johansen, Gudumholm
6. Karsten Johansson
7. Ann Johnstad-Møller
8. Hanne Kirch
9. Peter Knudsen

10. Marianne Koch, Mou
11. Bjarne Kyneb
12. Birgit Larsen, Klarup
13. Helle Larsen
14. Rita Grünewald Madsen, Klarup
15. Susanne Mikkelsen
16. Annette Kam Nielsen
17. Hanne Egede Nielsen
18. Lene Klosterskov Nørgaard
19. Annette Olsen
20. Ghita Olsen
21. Gitte Petersen, Klarup
22. Grete Simonsen
23. Jørgen Grønning Simonsen

24. Vini Sørensen, Klarup
25. Mette Thorsdal, Gudumholm
26. Thomas Thorsdal, Gudumholm

1x
1. Per Krogh Andersen
2. Peter M. Behrend
3. Hanne Elkjær
4. Lone Hein
5. Tine M. Hermann
6. Max Holm, Gistrup
7. Mikael Winther Jensen
8. Morten Lundby Jensen
9. Brian L. Jeppesen

10. Kim Jørgensen, Svenstrup
11. Peter Jørgensen
12. Susanne Sølvhøj Knudsen
13. Helle Kriegbaum
14. Bente Højmose Kristensen
15. Lene Susanne Kristensen, Gistrup
16. Helle Linne Larsen
17. Marianne Lundbo
18. Bo Asbjørn Muldbak
19. Ture Nesgaard, Støvring
20. Jesper Møller Pedersen
21. Poul Vineke Pedersen
22. Michael Pilgård
23. Lene Kofoed Rasmussen
24. Mikael Kreutzfeldt Rasmussen
25. Jesper Svensson

1y
1. Leif Andersen
2. Ingeborg Bjerno
3. Peter Bruun
4. Birte Wøldike Gade
5. Bent E. Guldbæk, Gistrup
6. Dorte Sondergaard Hansen
7. Niels H. Thorn Iversen
8. Claus Jørn Jespersen, Gistrup
9. Peter Lass Johansen, Gistrup

10. Carl Henrik Jørgensen. Gistrup
11. Lone Guldbæk Karlsen
12. Jan Knudsen
13. Michael Larsen
14. Ole V. Larsen
15. Michel Mignon
16. Jan Giehm Mikkelsen
17. Kim Nielsen, Klarup
18. Lars Dalgård Nielsen
19. Marian Højgård Nielsen
20. Bent H. Fruensgaard Pedersen, Klarup
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21. Tom Petersen
22. Mogens Ravn, Gistrup
23. Carsten Grøndahl Sørensen
24. Steffen Thiel
25. Jens V. Velling, Gistrup
26. Per Anders Wulff
27. Jens Würtz

1z
1. Peter Bach Andersen, Gistrup
2. Jens Baj Bech
3. Henning B. Christensen, Terndrup
4. Jørgen Boe Christensen, Åbybro
5. Thomas Als Egebo, Gistrup
6. Claus Jul Eriksen
7. Michael Gottlieb, Gistrup
8. Jette Hansen, Arden
9. Kirsten Hansen, Terndrup

10. Marianne Hansen
11. Jesper Hau, Gistrup
12. Tinna Højbjerre
13. Anders Chr. Haahr
14. Arne Jakobsen
15. Kathe Bernat Jensen, Dronninglund
16. Lene Faber Jensen
17. Steen Solvang Jensen, Gistrup
18. Anne Yde Knudsen
19. Thomas Konradsen
20. Helle Winther Larsen
21. Claus Nielsen
22. Flemming Vestergård Nielsen, Gistrup
23. Lita Kofod Nielsen
24. Lone Spliid
25. Christian Vardinghus-Nielsen
26. Helle Holm Viborg
27. Suzanne Thomsen

15. Karsten Pedersen
16. Kirsten Margr. Pedersen, Gistrup
17. Palle Libak Pedersen
18. Lars Poulsen, Gistrup
19. Klaus Udengärd Rasmussen
20. Jesper Skov
21. Helle Sørensen, Gistrup
22. Rene Nyborg Sørensen
23. Lars Henrik Aagaard, Terndrup

2p
1. Anne-Grete Back
2. Birgit Christensen, Sejlflod
3. Lone Cordes
4. Hanne Wøldike Gade
5. Ann Hjære Hansen
6. Per H. F. Ibsen, Sejlflod
7. Jess Poul Jensen
8. Susanne Kirsten Jensen
9. Ulla Lyhne Kjær

10. Birgith Høgaard Knudsen
11. Karen Margrete Kranz
12. Inge Lis Møller Kristensen, Ry
13. Bente Møller
14. Brigitte L. Nielsen, Hadsund
15. Finn Wibe Nielsen
16. Jane Nielsen
17. Susanne Bundgaard Nielsen
18. Bente B. Pallesen, Sejlflod
19. Ingeborg Buus Pedersen
20. Margit Rams, Støvring
21. Elizabeth Rasmussen
22. Jesper Roed
23. Susanne Møller Thomsen
24. Ivan N. Underlin
25. Rolf Wieck-Hansen
26. Tove Aagaard

1u
1. John Smed Andersen
2. Lars Andersen, Gistrup
3. Else-Marie Christensen, Terndrup
4. Lene Duus, Gistrup
5. Peter Bak Frigaard, Gistrup
6. Per Juel Hansen
7. Jenna Salling Ibsen
8. Marian Strandbaek Knudsen
9. John Kragelund, Gistrup

10. Solveig Kroer
11. Anne-Mette Larsen
12. Jan Mathiasen
13. Per Klaus Nielsen, Gistrup
14. Claus Erik Pedersen

2q
1. Søren Risgaard Dahl, Aars
2. Anders Fink-Jensen
3. Winni L. Frost
4. Anne Helbo, Pandrup
5. Lisbeth Scharling Jacobsen
6. Vibeke Jensen
7. Helle Vivian Jessen
8. Gitte Karlsen
9. Helle Kirk, Aabybro

10. Rigmor Kirkeby
11. Stig Korgaard
12. Birgit Larsen
13. Henrik Lau Larsen
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14. Lisbeth Rejnholt Larsen
15. Vibeke Larsen, Skørping
16. Susanne Damm Madsen
17. Tove Michelsen
18. Anette Riber Nielsen
19. Pia Nørgård-Larsen
20. Dorte Løgsted Paulsen
21. Jørgen Ingemann Petersen
22. Annalene Rasmussen
23. Elisabeth Rasmussen
24. Janne Roed, Skørping
25. Lene Sang Uttrup
26. Jytte Vester

2r
1. Anne Mette Bundgaard, Dronninglund
2. Brita Christensen, Skørping
3. Nina Christiansen
4. Vivian Dam
5. Helle K. Dyhr
6. Frank P. Frederiksen
7. Helle Erfurt Hansen
8. Marianne Watson Hansen
9. Laila Borup Jensen, Arden

10. Tina Møller Jensen
11. Mette K. Korsgaard, Støvring
12. Gitte Ladefoged, Arden
13. Heidi Wammen Larsen
14. Karin Odgaard Mortensen
15. Birthe Munkholt
16. Kai Flou Nielsen. Storvorde
17. Lene Rytter Nielsen
18. Niels Ole Nielsen
19. Niels Chr. Norup, Terndrup
20. Charlotte Nyborg
21. Birthe Paulsen
22. Laila B. Ribe
23. Jonna Schmidt
24. Michael Staggemeier
25. Britta Sørensen, Skørping
26. Lone Falck Sørensen
27. Annemette T. Toft, Skørping 

lp
1. Ann Hass Andersen
2. Anne-Marie Andersen
3. Peter Gert Christiansen
4. Hanne Frederiksen
5. Harry Rysgaard Frøkjær
6. Bolette Rottbøll Hansen
7. Marid Ingrid Højgaard
8. Mariann Jakobsen

9. Helle Bang Jensen
10. Mari-Ann Jensen
11. Jytte Kirkeby
12. Lone Lauritsen
13. Henriette Mathiasen
14. Per Bødker Mortensen
15. Finn Pedersen
16. Flemming Schou Pedersen
17. Lene Pedersen
18. Susanne Buch Petersen
19. Marianne Rasmussen
20. Hanne Schiellerup
21. Ulla Skovrup
22. Jørgen Smidstrup
23. Bodil Haslund Thomsen
24. Inge Annette Tøttrup
25. Dorthe Vangsgaard

iq
1. Nina Andrea Andersen
2. Hanne Christensen
3. Gitte Davidsen
4. Helle Bach Hansen
5. Hanne Hermansen
6. Birgitte Søe Jensen
7. Klaus Rosenkilde Jensen
8. Susanne Jørgensen
9. Kirsten Kanstrup

10. Finn Karlsen
11. Henriette Knudsen
12. Bitten Helsing Larsen
13. Nauja Lynge Laursen
14. Kim Madsen
15. Anni Wulff Nielsen
16. Frank Nielsen
17. Lisbeth Grønvald Nielsen
18. Lone Nielsen
19. Sten Kofod Nielsen
20. Jenserak Lars Olsen
21. Jette Mie Poulsen
22. Pia Remmer
23. Jane Samuelsen
24. Cort Ebbe Skov
25. Lotte Huus Sørensen
26. Eva Susanne Zimmer

1r
1. Tenna Worbech Christensen
2. Pia Glerup
3. Randi Hammer
4. Birthe Jensen
5. Finn Theilmann Jensen
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6. Jette Jensen
7. Jonna Jensen
8. Lone Vestergaard Jensen
9. Ninna Nørgård Jensen

10. Susanne Jensen
11. Dorthe Jespersgaard
12. Conny Hedegård Kristensen
13. Ann-Dorte Munkholm
14. Hanne Nielsen
15. Benny Phen Olsen
16. Jørn Olsen
17. Lena Sørensen
18. Annette Thorsøe
19. Karin Vestergaard

GSK
1. Jørn Christensen
2. Kirsten Christensen, Hobro
3. Lise Gammelgaard, Hjørring
4. Jørgen Frits Holm
5. Peter Nielsen
6. Maria Susanne Nautrup Olsen
7. Jan Pedersen
8. Lars René Pedersen
9. Erik Rösenbeck

10. Morten Strand
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Medarbej
derne

I nedenstående fortegnelse over skolens lærere angives i parentes 
lærernes initialer, året for ansættelsen ved skolen samt den klasse, 
den pågældende er klasselærer for.

I højre spalte gives oplysning om de fag og klasser/grupper, læ
reren har undervist i.

Det nævnte tal er et årgangstal, og de nævnte bogstavers betyd
ning læses af følgende:

Sproglige klasser betegnes 
med a, b eller c:
N = nysproglig gren 
M = musiksproglig gren
S = samfundsfaglig gren

Matematiske klasser betegnes 
med x, y, z eller u:
F = matematisk-fysisk gren
N = naturfaglig gren
M = musik-matematisk gren
S = samfundsfaglig gren

HF-klasser betegnes med p, q, r.
HF-tilvalgshold fra de nævnte klasser med hhv. P, Q, R.
Holdnumre betegnes med I, II.
Gymnasiale Suppleringskursus betegnes GSK.
1) betyder 1. semester (indtil 1. januar) og
2) betyder 2. semester (fra 1. januar).

Ole Ahlgren (OA) 
adjunkt (1977)

fysik: GSK, 1 y, 2mN, 2xyzS.

Helge Bechmann (Bm) 
studielektor (1958, 2r)

religion: 2b, 2c, 2x, 3y, 3z, 2r.
historie: 2x, 3z, 1p.

Erik Busse (Bu) 
adjunkt (1971, 3x)

dansk: 1x, 1 z, 3x.
historie: 1b, 1y, 3y.

Jonna Bystrup (By) 
timelærer (1967)

idræt: 1a, 1bx (assistent), 1cy, 2a, 2b, 2c, 2xy, 
2zu, 3b, 3c, 1 p, 1 q, ir.

Hans J. E. Christensen (HG) 
adjunkt (1972, 3y)

dansk: 3y, 1q, 2p, 2q.

Annette Fryland (Fr) 
adjunkt (1977)

fransk: 1b, 1 y, 2y.
idræt: 1bx, 1zu, 3a, 3xyz, 2PQR.

Gunnar Hanghøj (Hj) 
lektor (1958, 1y)

matematik: 1y, 2a, 2mN, 3yzF.
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Erik Møldrup Hansen (M) 
adjunkt (1977)

Flemming Hansen (FH) 
adjunkt (1975)

Kirsten Lykke Hansen (LH)
adjunkt (1976, 2x)

Torben Hansgaard (TH) 
adjunkt (1976, 2p)

Bent Havn (BH) 
cand. mag. (1977, 2y)

Niels Hellerup (Hl) 
adjunkt (1968, 2q)

Thorkild Husum (Hu)
adjunkt (1971, 2a)

Merete Høgsbro (MH) 
adjunkt (1968)

Johan Højbjerg (Hb) 
lektor (1962)

Erik Winther Jacobsen (WJ) 
cand. scient (1977)

Jutta Abildg. Jensen (AJ) 
lektor (1961,3a)

Kjeld Jensen (KJ) 
adjunkt (1967)

K. Gunnar Jensen (GJ) 
lektor (1959, 1c)

Inge Jonsen (Jo) 
lektor (1959, 1p)

Inge Leth Jørgensen (Le) 
adjunkt (1972)

Kund Hede Jørgensen (Jø) 
cand. mag. (1976)

Lene Jørgensen (LJ)
adjunkt (1972)

Poul Erik Jørgensen (J)
adjunkt (1965, 1 r)

Bodil Faursk. Kundsen (FK) 
adjunkt (1966-71, 1973, 3b)

Jørgen Kragh Knudsen (KK) 
studielektor (1959-71, 1973, 1b)

engelsk: 2bcN.
musik: 1a, 1 y, 1z, 2smM, 1p.

geografi: 2cS, 2xyF, 2zuF, 2mN, 2mS, 3abS, 
3mN, 3mS.

dansk: 2x, 2y.
musik: 1b, 1c, 1x, 2ac, 2m, 3ab, 3cyz,3x.

historie: 1c, 1 r, 2p.
geografi: GSK, 2abS, 3cS, 1 p, 1q.

religion: 2a, 2y, 2z, 3b, 3c.
historie: 1z, 2y.

historie: 1 u, 1 q, 2q.
idræt: 1ax, 1y, 1bz, 1cu, 3cz, 1 pqr, 2PQR.

religion: 3a, 3x.
historie: 2a, 2b, 2z, 3a, 3x, 2r.

engelsk: 3aN, 3bMS.
russisk: 1ax, 3ax.

geografi: 1r.
biologi: 3a, 3c, 1 p, 1 q, 2PQR.

geografi: 1a, 1b, 1c, 2mM.

dansk: 3a, 3c.
fransk: 1z, 2b, 3b.

tysk: 3aN, 1 q.
musik: 3smM, 1 q, 2PQR.

fransk: 1c, 3x.
russisk: 2ax.
latin: 1b, 2bNM.
oldtidskundskab: 1b, 1x, 1 y, 2b, 2c.

tysk: 2bcNMS, 3bcNMS, 1 p, 2PQR.

samfundsfag; 2mS, 3bcS.
studievejleder: 3GY.

samfundsfag: 1 p, 1 r, 2PQRII.

engelsk: 1a, 2aN, 1 p' 1PQR2, 2qr.

tysk: 1a, 1b, 1x, 2aNMS, 1 r.
fransk: 1PQR2.

dansk: 1c, 2u, 3b.
engelsk: 1z.

engelsk: 1b, 3bcN, 2QR.

29



Axel Ove Kristensen (AK) 
adjunkt (1976)

Fl. Ring Kristensen (RK) 
adjunkt (1968)

Ingeborg Larsen (IL) 
lektor (1965)

Ivar Lyhne (Ly) 
adjunkt (1970, 1 x)

Eigil Marcussen (EM) 
adjunkt (1976)

Kamma Martens (KM) 
lektor (1958)

Tom Mowinckel (Mo) 
adjunkt (1975, 1u)

Anders Munk-Nielsen (MN) 
adjunkt (1966)

Jørgen Damg. Nielsen (JD) 
cand. scient. (1977)

Jørn Kræmmer Nielsen (Kr) 
adjunkt (1968, 1 z)

Leif John Nielsen (Ni) 
adjunkt (1967)

Poul A. Nielsen (PN) 
studielektor (1970) 
Torkil Sten Nielsen (TN) 
adjunkt (1974)
Karen Margr. Ottosen (Ot) 
adjunkt (1977, 1a)

Lars Persson (LP) 
adjunkt (1977 indtil 1/10)

Mogens W. Rasmussen (WR) 
adjunkt (1973)

Christian Roesdahl (Rs) 
adjunkt (1974)

Peter Rousing (R) 
lektor (1958)

Grete Saxtorff (Sx) 
adjunkt (1967)

Henrik P. Seedorff (Se) 
lektor (1967)

matematik: 1b, 2zuF, 2mMuS, 3xzNM, 2PQRI1.

engelsk: 1c, 1x, 1y 1q.

fransk: 2c, 2z, 3a, 3c, 3z.
latin: 2aNM.

fysik: GSK, 1x, 2uSmM, 3xF.
studievejleder: HF.

engelsk: 2cMS, 3acMS, 1r.
tysk: 1c.

biologi: GSK, 3mN.

matematik: 1u, 3yNM.
fysik: 3xzNM, 3yzF.

biologi: 2mN, 3b, 3xF, 3yzFM, 3mS, 1r.

matematik: 1x, 1r.

matematik: 1z.
fysik: 2xyF.
kemi: GSK, 1z, 2yFNM,

matematik: 2b, 2xF, 1p.
fysik: 1u.

fysik: 2zuF, 3yNM, 3mS, 1PQR3, 2PQR.

samfundsfag: 2abS, 2cS, 3amS.

dansk: 1a, 1y.
formning: 2bc, 2x, 2y, 2z, 2u, 1 r, 1 qr.

engelsk: lu, 2PQR.
latin: 1a.
oldtidskundskab: 1a, 1z, 2x, 2y.

dansk: 2c, 2r.
fransk: 1a, 2x, 2PQR.
studievejleder: 3GY.

matematik: GSK, 1c.
fysik: 1z.

engelsk: 2abMS, 2pq.
idræt: 2ax, 2by, 2cz, 2u, 3ax, 3by.

matematik: 2xyF, 2xyzS, 2PQRI.
datalære: 2xu.

dansk: 1u.
latin: 1c, 2cNM.
historie: 1a, 1x.
oldtidskundskab: 2a, 2z, 2u, 1z, (fra 1/10).
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H. Skovgaard-Petersen (SP) 
adjunkt (1963, 2u)

historie: 2c, 2u, 3b, 3c. 
samfundsfag: 1 q, 2PQRI. 
oldtidskundskab: 2y (fra 1/10). 
studievejleder: HF.

Rita S. Sparle (S) 
adjunkt (1975, 2z)

religion: 2u, 2p, 2q.
dansk: 1b, 2z, 1p.

Lilly Staal (St) 
adjunkt (1968, 3z)

dansk: 2a, 3z.
fransk: 1x, 3y.

Sten Stenbæk (SS) 
cand. mag. (vikar fra 1/10)

engelsk: 1u, 1 p2, 2PQR. 
latin: 1a.

Jens W. Sørensen (WS) 
cand. psyk., timelærer

psykologi: 2PQRI, 2PQRII.

Niels Erik Sørensen (NS) 
adjunkt (1973)

kemi: 1x, 1 y, 1u, 2xFNM, 2zFNM, 2uFNM, 
2mS, 2PQR.

Finn Thomassen (T) 
lektor (1965, 2b)

dansk: 2b, 1r.
fransk: 1 u, 2a, 2u.
oldtidsk.: 1a (fra 1/10) 1c, 1u, 2x (fra 1/10)

Carl Willum Hansen (WH) 
rektor (1958)

musik: 1 u, 2b.

Carlo Wognsen (CW) 
lektor (1963)

formning: 2a, 3ab, 3c, 3xy, 3z, 1 p, 2Qr.

Vibeke Volf (VV) 
adjunkt (1976, 1q)

matematik: 1a, 2c, 3mS, 1q. 
datalære: 2abcPQR, 2yz.

Undervisere i instrumentalmusik i 2PQR: 
musikpædagog Inge-Lise Bjørnvig, 
musikpædagog Inge Fog, 
musikpædagog Holger Laumann, 
stud. mag. Jens Rømer Madsen.

Skolens pedel: Erik Larsen (1958), 
pedelmedhjælper: Tage Hein (1959), 
gartnermedhjælper: Jørgen Jensen (indtil 1/10).

Skolens sekretærer.
Herdis Gregersen (1966).
Ellen N. Sørensen (1967).
Elisabeth Skriver (1976).
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Administration Rektors stedfortræder: Ivar Lyhne.
og inspektion ,

Regnskabsfører: Gunnar Hanghøj.

HF-studievejledere: Ivar Lyhne.
H. Skovgaard-Petersen.

3GY-studievejledere: Inge Leth Sørensen.
Mogens Winther Rasmussen.

Boginspektion: Poul A. Nielsen (indtil 1/2).
Flemming Hansen.
Christian Roesdahl (fra 1/2).

Indre inspektion: Kamma Martens.
Niels Hellerup.

Bibliotekstilsyn: Torben Hansgaard.

Fysik- og kemisamling: Poul A. Nielsen.
Ivar Lyhne.
Niels Erik Sørensen.

Biologisamling: Johan Højbjerg.

Erhvervsorientering 
og studieteknik: Flere kolleger har undervist bl. a. 

Le, WR, Ly, SP og TH.

Lærerrådsformand: Gunnar Jensen.
GL-tillidsmand: Torkil Sten Jensen.

Ansættelser Den 1. august 1977 ansattes cand. mag. erne Annette Fryland (fransk 
og idræt), Erik Møldrup Hansen (musik og engelsk), Karen Margrethe 
Ottosen (kunsthistorie og dansk) og Lars Persson (latin/oldtidskund- 
skab og engelsk) samt cand. scient. Ole Ahlgren (fysik) som 
adjunkter.

Samme dato ansattes cand. psyk. Jens Winther Sørensen som 
timelærer og cand. mag erne Bent Havn, Erik Winther Jakobsen og 
Knud Hede Jørgensen samt cand. scient. Jørgen Damgaard Nielsen 
på kvotavilkår for et år.

Pr. 1. august 1977 udnævntes adjunkt Poul A. Nielsen som studie
lektor.

Fra og med indeværende skoleår har adjunkt Inge Leth Jørgensen 
og adjunkt Mogens Winther Rasmussen påtaget sig hvervet som gym- 
nasiestudievejledere.
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Under lektor Ingeborg Larsens sygdom har cand. phil. Gurli Braad 
vikarieret, og under lektor Carlo Wognsens sygdom har cand. mag. 
Christian Gade Nissen vikarieret i en del af timerne, medens adjunkt 
Karen Margrethe Ottosen har læst den resterende del. Cand. scient. 
Hans Helmer Kristensen vikarierede under adjunkt Anders Munk-Niel- 
sens sygdom.

Under adjunkt Lars Perssons aftjening af værnepligt fra 1. oktober 
1977 og resten af skoleåret vikarierede cand. mag. Sten Stenbæk i 
fagene engelsk og latin, medens timerne i oldtidskundskab blev læst 
ved kollegial hjælpsomhed.

Cand. mag. Knud Hede Jørgensen har fungeret som vikar for adjunkt 
Torkil S. Nielsen i de tre ugentlige timer, TN har undervist på SEL.

Skolen bringer alle kvotaansatte og vikarierende kolleger sin 
bedste tak for interesseret og samvittighedsfuld hjælp.

Direktoratet for gymnasieskolerne og højere forberedelseseksamen 
har i årets løb henvist nedennævnte kandidater til at gennemgå kursus 
i undervisningsfærdighed ved skolen:

Cand. phil. Gunhild Kindberg Boysen, cand. scient. Henning 
Hansen, cand. mag. Liselotte Edler Hansen, cand. mag. Eskil Irminger, 
cand. mag. Erik Kaptain, cand. mag. Jane Kristensen, cand. pæd. 
Grethe Damtoft Nielsen og cand. mag Peter Linde Thormann. 
Endvidere har stud. mag. Per Ørvad Kristensen gennemgået oven
nævnte kursus.

I forbindelse med pædagogiske prøver har skolen haft besøg af 
lektorerne Knud V. Dybdahl (dansk og tysk), Ilse Hansen (tysk og 
engelsk), N. Falk Hansen (danskog fransk), Ida Kjeldsen (fransk), Kn. 
Bæk Kristiansen (engelsk og dansk), Thorkild Skjeldborg (fysik, 
matematik, datalære), Ib Juhl Søndergaard (engelsk) og Hans 
Henning Tersbøl (samfundsfag og religion).

Endvidere har fagkonsulent, lektor Poul Arndal besøgt skolen.

Ved slutningen af forrige undervisningsår måtte skolen tage afsked 
med adjunkterne Ingegerd Forsberg (engelsk og musik) og Flemming 
Forsberg (fransk, oldtidskundskab og italiensk), som begge drog 
tilbage til Århus efter kun tre års ansættelse her ved skolen. Vi savner 
de to dygtige og initiativrige kolleger og medgiver dem vor bedste tak 
og gode ønsker for fremtiden.

Ved nytår 1978 måtte vi tage afsked med lektor Ove Martens, der 
trak sig tilbage på grund af sygdom. Ove Martens havde været ansat 
ved skolen siden dens oprettelse og var ikke alene en engageret 
underviser i sine fag geografi og biologi, men samtidig en helt 

Vikarer

Kursus i praktisk 
undervisnings
færdighed

Afsked med 
medarbejdere
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usædvanlig hjælpsom og imødekommende kollega på talrige områder 
uden for det egentlig faglige. Skolen bringer ham en varm tak for godt 
kollegaskab og håber, at fremtiden vil bringe en god helbredsmæssig 
fremgang.

Også gartnermedhjælper Jørgen Jensen har forladt os i det 
forgangne år, og til ham rettes ligeledes en hjertelig tak for godt 
samarbejde.
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Fra undervis
ningsåret

Årsafslutningen 1977 fandt sted fredag den 17. juni og var som 
sædvanlig indrammet af sang og musik. Dimissionstalen var et forsøg 
på at vurdere forholdet mellem de rent faglige og de bredere, mere 
almene sider af undervisningen under det daglige samvær mellem 
elever og lærere.

I efteråret holdtes orienterende møder for de nye klassers elever og 
forældre. I januar-februar arrangeredes de årlige samtalemøder for 
elever, forældre og lærere, og i marts holdtes grenvalgsmøde for 
1 .g-eleverne med forældre. I forbindelse med optagelsen af nye elever 
i 1 .g og 1 .HF indbød skolen interesserede til et offentligt orienterings
møde efter jul, ligesom møder og anden orientering for folkeskolens 
elever og lærere har været arrangeret dels her på skolen, dels på de 
omliggende folkeskoler.

Lærerrådet øver indflydelse på skolens gang gennem 16 faste og 
nogle midlertidige udvalg. De faste udvalg nedsættes af LR for et år ad 
gangen, andre udvalg nedsættes til løsning af foreliggende opgaver, 
hvorpå de igen kan opløses. Mange af udvalgene samarbejder med 
elevrepræsentanter. Udvalgene er ansvarlige over for LR.

Selve LR har fra august 1977 til april 1978 holdt 13 møder. Der har til 
møderne været indkaldt elevrepræsentanter, når det gjaldt sager, som 
også elevernes forsamling skal varetage. Der har på LR-møder været 
behandlet: emneuge (gennemført for 2.g), ændring af ringetider 
(gennemført på forsøgsbasis med 20 minutters morgensamling, 10 
minutters 13-frikvarter), forslag om afskaffelse af marts-evalueringen 
(bortfaldet efter afstemning blandt eleverne), etablering af skolens 
10-års fond (»jubillefonden«). Der forhandles for tiden om introduk
tionsdage i 1978 og mulighed for vinterferie i 1979, samt kontakt til 
andre skoleformer.

LR har endvidere godkendt forskellige ansøgninger om forsøgs
undervisning, fordelt skolens bevillinger til læremidler og inventar. 
Derudover er LR blevet hørt om principper for elevoptagelse, antal 
grenhold, byggesager, ekskursioner og årsprøver.

Formand: GJ - Næstformand: St - Sekretær: TH.
GJ.

Møder og andre 
sammenkomster

Lærerrådet
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Lærer
forsamlingen

Lærerforsamlingen har i indeværende skoleår afholdt syv møder, hvor 
elevernes faglige standpunkter og oprykningsmuligheder i en højere 
klasse har været drøftet i henhold til de givne bestemmelser. Karak
ter- og vidnesbyrdblade udstedes til gymnasieeleverne to gange 
årligt, normalt december og marts, samt for 1. og 2. gymnasieklasse 
efter årsprøven.

Samarbejds
udvalget

Samarbejdsudvalget har holdt en halv snes møder i årets løb, normalt 
første onsdag i hver måned, med afbrydelse fra november til januar, 
i hvilket tidsrum elevrepræsentationens rekonstruktion fandt sted 
(overgang fra elevråd til elevforsamling). Af de spørgsmål, udvalget 
har beskæftiget sig med, kan nævnes: lokale- og byggeproblemer, 
fællestimer, studiekredse, vinterferie, evaluering, skolefester, ud
valgsproblemer især omkring jubille-, foredrags- og morgensamlings- 
udvalgene, frikvarterernes længde. Ved årets udgang er Bjarke Skou 
og Marianne Rasmussen permanente medlemmer af SAU, mens to 
elever skifter fra sag til sag. Valgte af lærerrådet er J, MN og Ly med 
AK, St, AJ og TH som suppleanter. GJ deltager som lærerrådsformand 
og CWH som rektor (formand). Ordstyrerhvervet går på skift mellem 
elever/kursister og lærere.

Skolenævnet Skolenævnet består for perioden 1976-78 af sognepræst Ole Brandt- 
Pedersen, tandlæge Claus Schmith, fru Nanny Lykke og fru Ida 
Johansson med skolepsykolog Hans F. Petersen, fru Hanne Juul-Ny- 
holm, landmand Ernst Winther og udskrivningschef Kaare W. Schmit 
som suppleanter. Lærerrådets repræsentanter: AJ og KK. Formand 
WH.

Skolenævnet afholdt møde den 9.11. 1977, hvor man drøftede 
evalueringsproblemer, forsømmelser, vinterferie og Jubillefond. Alle 
disse emner gav anledning til en engageret og livlig debat.

Studievejledning Medens der i en årrække har været individuel studievejledning for 
HF-eleverne, har man ikke tidligere kunnet give gymnasieeleverne en 
tilsvarende vejledning. Det er imidlertid blevet indført for ß.g'erne i 
indeværende skoleår.

Vejledningen omfatter-i lighed med HF's-dels de problemer, som 
kan opstå i gymnasietiden vedrørende uddannelse, økonomi, person
lige forhold med mere, dels uddannelses og erhvervsmuligheder efter 
gymnasietiden.

Ordningen er blevet indført, fordi man fra politisk hold erkendte et 
stigende behov for vejledning i en tid med adgangsbegrænsning,
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ungdomsarbejdsløshed og forringede muligheder for økonomisk støt
te til uddannelsessøgende. Det har da også i det forløbne år vist sig at 
være problemer omkring uddannelses- og erhvervsvalg samt dertil 
knyttede spørgsmål vedrørende bolig, økonomi, miljøskift med mere, 
som eleverne fortrinsvis har henvendt sig om.

At det i lidt mindre grad har været problemer vedrørende selve 
gymnasietiden, vi har skullet hjælpe med, skyldes sandsynligvis, at 
ordningen i år kun omfatter 3.g, hvor de rent gymnasieprægede 
problemer nok er mindre påtrængende end i 1. og 2.g. Dette billede vil 
formentlig ændres, når vejledningen fra skoleåret 1978/79 udstræk
kes til et klassetrin mere, formentlig 1 .g. Fra skoleåret 1979/80 skal 
ordningen udvides yderligere, så alle skolens elever får tilbudt den vej
ledning, de måtte have brug for.

Det skal bemærkes, at alle klasser fortsat får kollektiv orientering i 
studieteknik og i gren- og tilvalgsproblemer i 1.g og 1.HF samt i 
uddannelses- og erhvervsorientering i 2.HF og 2. og 3.g.

Le.

Året 77/78 har på Aalborghus i høj grad været præget af de interne 
problemer, vi har stået overfor.

Allerede i året 76/77 blev der udarbejdet to forslag til ændring af 
elevrådets struktur. Kort fortalt gik de begge ud på at decentralisere 
arbejdet og beslutningsprocessen. Forskellen på de to forslag var, at 
det ene plæderede for en gradvis decentralisering, mens det andet 
krævede fuld decentralisering omgående. Målene for begge for
slagene var imidlertid at omdanne det bestående elevråd, der bestod 
af 15 på årsmødet valgte elevrepræsentanter, til en elevforsamling, 
hvor alle skolens elever havde stemmeret. Jeg havde forventet, at 
disse to forslag ville blive fremsat på årsmødet i begyndelsen af 
skoleåret 77/78. Fordi tiden ikke slog til, skete dette ikke. Der blev i 
hast nedsat et elevråd svarende til det gamle, både hvad angår struk
tur og elevrepræsentanter.

Dette elevråd prøvede nu af al kraft at arbejde videre med de 
problemer, der er opstået på grund af den økonomiske krise såsom 
adgangsbegrænsningsproblemer, de studerendes økonomiske og 
boligmæssige forhold samt med de mere interne problemer på 
skolen. En stor del af elevrådet var på kursus i efterårsferien om 
nedskæringerne af SU, boligforhold og om, hvordan man lokalt bedst 
kunne støtte elever, der havde hjælp behov. Vi havde en mængde gode 
ideer med hjem samt meget materiale at arbejde videre med, men på 
trods af referaterne på morgensamlingen samt indtrængende opfor
dringer fra elevrådets side til vore kammerater om at kigge på og tage 

Personligt 
tilbageblik over 
skoleåret 77/78
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stilling til materialet, fik vi slet ingen reaktion. Dette var kun et af mange 
eksempler på den nærmest blokadeagtige inaktivitet, der var omkring 
elevrådet.

På grundlag af dette besluttede vi i elevrådet for en gangs skyld 
virkelig at tvinge vore kammerater til at tage stilling og være aktive. Vi 
arrangerede en fællestime, hvor vi kort meddelte, at vi på grund af 
manglende opbakning så os nødsaget til at træde tilbage, og vi havde i 
sinde helt at overlade til vore kammeraters eget initiativ at få en ny 
elevrepræsentation op at stå. Da det viste sig, at der ikke var 
kandidater nok til et nyt elevråd på 15 kandidater - for det gamle 
elevråd stillede selvfølgelig ikke op igen - kom forslaget fra 76/77 om 
en hurtig decentralisering atter frem. Fællestimen endte med, at der 
blev nedsat et udvalg på 30 frivillige elever fra salen til at undersøge og 
foreslå en løsning af de mange problemer, der måtte komme i for
bindelse med overgangen fra et elevråd til en elevforsamling. I det 
originale forslag vedr. elevforsamlingen skulle det, der før hed 
elevrådsmøderne, holdes på morgensamlingerne, sådan at alle kunne 
komme til orde og stemme. Her opstod imidlertid det problem, at 
morgensamlingen var for kort til, at både de traditionelle aktiviteter og 
åbne debatter om forskellige problemer kunne afholdes inden for 
tidsrammen. Derefter foreslog 30-mands udvalget, at morgensam
lingen skulle forlænges med fem minutter. Disse fem minutter skulle 
tages af 13-frikvarteret. Dette blev vedtaget af såvel lærere som 
elever. Efter yderligere en afstemning om, hvorvidt man kunne tilslutte 
sig en decentraliseret elevrepræsentation eller ej, var forsamlingen et 
faktum.

Imidlertid var der endnu mange problemer, der skulle løses. Hvem 
skulle stå for morgensamlingerne? Hvordan skulle kontakten mellem 
lærere og elever fortsat fungere? Hvem skulle sidde i samarbejds
udvalget o.s.v. Problemet om, hvem der skulle administrere morgen
samlingerne, blev løst sådan, at hver klasse i en uge af gangen skulle 
stå for morgensamlingen. De nærmere bestemmelser desangående 
samt proceduren ved sagsbehandlingen på morgensamlingerne er 
endnu ikke færdigt udarbejdet. Dog er der fremsat forslag, som 
forhåbentlig en gang til næste år vil kunne løse de fleste problemer 
omkring ovennævnte.

Således fungerer morgensamlingen og elevforsamlingen på nuvæ
rende tidspunkt lidt på fornemmelser, fordi alle de tekniske problemer 
endnu ikke er løst. Dog vil jeg sige, at skiftet har ført med sig, at langt 
flere tager stilling til problemerne og giver deres mening til kende end 
før. Dog er det stadig nogle ganske faste, der formidler kontakten til 
lærerrådet og administrationen - nemlig de, der sad i det gamle 
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elevråd. Jeg tror imidlertid, at dette problem vil blive løst med det 
lovforslag om morgensamlingsstrukturen, som er fremsat, og som 
samarbejdsudvalget anbefaler. Som endnu en positiv ting ved skiftet 
kan jeg nævne, at fremmødet på morgensamlingen er større end 
tidligere. Dermed har vi også forbedret kontakt- og debatmulighe
derne på skolen.

Dog skal det siges, at den inspirationsfond, som udgøres af alle 
skolens elever og lærere, kunne udnyttes langt bedre. Vi har forsøgt at 
gøre dette ved at afholde nogle såkaldte »klassens timer«. Disse er 
fællestimer afholdt ude i de enkelte klasser, hvor eleverne kunne 
diskutere pædagogiske, psykologiske og sociale problemer i et 
mindre og mere trygt forum end det, der kan skabes i salen. De enkelte 
klassers diskussioner blev derefter refereret på morgensamlingen 
eller i skolebladet. Her viste det sig, at der kom en mængde problemer 
frem, som man burde arbejde videre med, og ønsket om fortsat at 
afholde disse klassens timer var stort. Også i forbindelse med 
overgangen fra elevråd til elevforsamling blev der afholdt adskillige 
fællestimer. Ind imellem alle disse »politiske« fællestimer blev der dog 
afholdt mange »kulturelle«. Således har der i år været arrangeret 
adskilligt flere fællestimer end det minimum på 8, som bekendtgørel
sen foreskriver. Dette ser jeg som noget yderst positivt, da fælles
timerne kan være en kilde til inspiration i det daglige arbejde, og 
hermed mener jeg både det politiske arbejde, der foregår på skolen, og 
undervisningen, hvis disse to ting overhovedet kan skilles ad.

Ind imellem disse forandringer på skolen bestod dog stadig intro
duktionsugen og studieugen. Jeg synes, det var meget spændende at 
arbejde problemorienteret i studieugen. Jeg ser også i den muligheder 
for at hente inspiration til arbejdet her på skolen, og jeg er derfor lidt 
ked af, at rapporterne fra de forskellige grupper ikke blev mangfol
diggjort, så de var tilgængelige for alle på skolen. Nu ved jeg godt, at 
dette ville være blevet for dyrt, men så kunne jeg forestille mig, at 
skolen havde oprettet et bibliotek, hvor et eksemplar af alle rappor
terne var at finde. Det ville også være mere tilfredsstillende, hvis man 
vidste, at de tanker, der er blevet behandlet i studieugen, og de 
resultater, man er nået frem til, kunne komme andre til gavn.

Som tidligere nævnt afholdtes der også en introduktionsuge for de 
nye 1 .g ere og 1 .HF'ere. Dog var denne ikke helt traditionel. Som noget 
nyt indførtes de såkaldte samværstimer, hvor vi forsøgte at praktisere 
noget dramatik for at få de nye elever rystet lidt sammen og gøre dem 
tryggere ved situationen. Det lykkedes nogle steder bedre end andre. 
Måske kunne udfaldet være blevet bedre, hvis dramatikinstruktørerne 
alle havde været lidt mere erfarne. Imidlertid er der her i det sidste 
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semester blevet oprettet en særlig dramatikgruppe, som med glæde 
vil være behjælpelig i den næste introduktionsuge, hvis det ønskes. 
Hermed skulle være sikret, at erfaringen i hvert fald i nogen grad er til 
stede.

Mange klasser tog efter introduktionsugen på hyttetur med deres 
tutorer, hvilket forøgede sammenholdet betydeligt, tror jeg. Mit skøn 
er, at sammenholdet i klasserne var bedre i begyndelsen af skoleåret, 
end det er nu. Midt i al skolearbejdet er der blevet mindre tid til at 
snakke om de problemer, der opstår for den enkelte elev. Desværre er 
dette ikke kun tilfældet hos 1.g erne og I.HF'erne. Tendensen til at 
isolere sig og koncentrere sig om sit eget bliver mere udpræget i de 
højere klasser - selvfølgelig på grund af den forestående eksamen. 
Dette har affødt mange problemer for den enkelte, og så vidt jeg kan 
mærke, er antallet af psykiske og sociale problemer stadigt stigende. 
Dette har man også været klar over fra lærer- og elevside, men vi har 
desværre endnu ikke fået ansat både en psykolog og en socialråd
giver ved skolen. Forhåbentlig kan vi ved fælles hjælp få bevilget 
penge til dette i næste skoleår, da behovet stadig bliver større.

Imidlertid har mange andre problemer end de interne gjort sig 
gældende. Sandsynligvis er vore indre problemer direkte aflæggere af 
de forandringer, der foregår uden for skolen. For eksempel er 
adgangsbegrænsningen jo blevet indført, og nedskæringerne på 
undervisnings- og socialsektoren er en realitet, men dette betyder 
ikke, at vi skal holde op med at tage stilling til disse problemer og give 
vores mening til kende for derigennem at påvirke politikerne til at 
gennemføre den udvikling, som vi ønsker. Således er det vigtigt, at vi 
igen optager samarbejdet med de andre nordjyske gymnasier, får vore 
forskellige udvalg til at fungere igen og i det hele taget kommer ud af 
den navlebeskuende selvfordybelse, som dette skoleår har været en
del præget af.

BJARKE SKOU.

Morgensam
lingsudvalget

Morgensamlingerne har i det forløbne år - som hidtil - været et af 
samlingspunkterne i skolens hverdag. Efter tilslutningen at dømme et 
særdeles populært samlingspunkt.

Mange emner er blevet bragt frem på morgensamlingerne, der har 
været debat, indlæg om aktuelle begivenheder og desuden informa
tion om forskellige praktiske forhold. Emner som Aalborg kommunes 
kulturpolitik, kondi, Frank Jægers forfatterskab, for og imod Frem
skridtspartiet viser spændvidden.

Musik og sang har været faste indslag ved morgensamlingerne, dels 
i form af den daglige morgensang, dels i form af fredagsmusikken, 
musik af vidt forskellig karakter, som regel fremført af skolens elever.
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At der er behov for morgensamlingen som et fælles, afvekslende 
indslag i skolens hverdag, viser den store tilslutning. Der har imidlertid 
i dette skoleår været røster fremme om, at for få elever er aktivt med i 
morgensamlingsarbejdet, måske på grund af nervøsitet for at skulle 
op på talerstolen. Fra elevside er der derfor blevet fremsat forslag om, 
at morgensamlingerne fremover ikke som hidtil skal tilrettelægges af 
morgensamlingsudvalget bestående af et mindre antal lærere og 
elever, men af de forskellige klasser efter tur, således at nye elever 
kommer ind i arbejdet.

Et færdigt forslag til en ny morgensamlingsstruktur ligger klar til 
behandling i lærerråd og elevforsamling. Nogle ugers forsøg med ny 
ledelse af morgensamlingerne, hvor 3,g-klasseme efter tur har 
planlagt en uge, tyder på, at den nye struktur vil kunne blive en succes, 
selv om der i begyndelsen har været nogle praktiske vanskeligheder.

LH.

I Pædagogisk Udvalg arbejder elever og lærere i fællesskab med 
hovedopgaverne: 1) temauge, 2) årsprøveform for 1. og 2.g samt 3) 
introduktionsdage.

Temaugen for 2.g blev afviklet i januar/februar i år. Som overordnet 
tema valgte vi »Det moderne Industrisamfund«, og vi formulerede en 
række delemner, der spændte lige fra »Energiforsyning« og »Forure
ning« til »Den fysiske Sundhedstilstand«, »Terrorisme« og »Alterna
tive Kommunikationsformer«. Eleverne i 2.g kunne herefter frit vælge, 
hvilket delemne de ville beskæftige sig med. Især var »Terrorisme« og 
»Den fysiske Sundhedstilstand« meget populære emner, medens 
andre emner, f. eks. »Uddannelsessystemet i Danmark« og »Arbejds
løsheden«, ikke kunne samle fornøden interesse til etablering af et 
hold.

Arbejdet i de enkelte hold var i stor udstrækning elevstyret. Dog var 
der til hvert hold knyttet en lærer som vejleder. Der blev udarbejdet 
rapporter med en sammenfatning af ugens arbejde. Rapporterne blev 
der endvidere givet udtryk for stor tilfredshed med de i temaugen 
anvendte arbejdsformer.

Der vil i indeværende år ske ændringer i årsprøveformen for 1. og 
2.g i forhold til de umiddelbart foregående år. Hver elev skal således 
deltage i 3 mundtlige prøver, hvoraf 1 eller 2 kan være studenter
eksamen. Den enkelte elev vælger selv sine prøvefag, så vidt de 
praktiske forhold tillader det. Forud for prøverne kan der eventuelt 
arrangeres repetitionskurser, ligesom der kan eksperimenteres med 
alternative prøveformer. Afgørelse herom træffes af de enkelte lærere i 
samråd med eleverne og under hensyntagen til de ofte ret snævre 
praktiske muligheder.

Fra Pædagogisk 
Udvalg
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1 skrivende stund er Pæd. Udv. beskæftiget med at udarbejde et 
forslag til et introduktionsarrangement for de nye elever i det kom
mende skoleår. ,PN.

Fællestimer 
77/78

Der har i skoleåret 77/78 været afholdt 10 fællestimer, hvoraf 5 blev 
brugt til interne diskussioner: evt. afskaffelse af marts-karakterer, ny 
elevrådsstruktur samt »klassens time«, hvor man klassevis diskute
rede forskellige emner vedrørende skolen som arbejdsplads. Diskus
sionerne blev refereret ved de følgende morgensamlinger, og eleverne 
var meget glade for arrangementet.

To fællestimer handlede om skoler, der hver på sin måde er meget 
forskellige fra vor egen. Den ene var en dobbelttime, hvor repræsen
tanter fra Tvindskolerne meget spændende og tankevækkende 
fortalte om deres arbejde. Den anden var en invitation fra vor nabo, 
Døveskolen. Her havde elever og lærere, i anledning af skolens 25-års 
jubilæum, sammensat et program med musik og teater. Desuden hørte 
vi om, hvordan der arbejdes på Døveskolen, og vort besøg var for alle 
parter en god oplevelse, som skabte kontakt mellem elever fra de to 
skoler.

Endelig har vi haft et par musikalske arrangementer: Niels Hausgård 
med sine nordjyske viser samt guitaristen Dan Ar Bras. yy

Studiekredse Der har været planlagt to studiekredse i indeværende undervisnings
år, hvoraf den ene blev udsat til næste år, nemlig jazzmusikeren Holger 
Laumanns studiekreds om rytmisk musik. - Gennemført blev en 
studiekreds i astronomi med anvendelse af skolens kikkert - desvær
re kun én aften, da de andre var overskyede. Under den teoretiske del 
blev følgende emner behandlet: 1) Stjernernes fødsel, udvikling og 
død, 2) Universet i kosmologisk målestok, 3) Sorte huller, quasarer, 
seyfert-galakser og »eksploderende« galakser, 4) Moderne under
søgelse af mælkevejens centrum, 5) Planetsystemets afstande i 
forhold til jordiske og interstellare afstande. , ,, ,„

LH/Rs.

Læremiddel- 
udvalget

Læremiddeludvalget, der består af repræsentanter for alle skolens 
fag, regnskabsføreren samt boginspektionen, har i det forløbne år 
varetaget fordelingen af læremiddelkontoens midler på følgende 
hovedområder: kopiering, papir og ringbind til eleverne samt bøger til ■ 
brug i undervisningen.

Medlemmer: PN (formand), Hj, FH, BH, Hb, KJ, Le, EM, Ot, Rs og T.

FH.
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De tre fester, som festudvalget ved ÅM blev pålagt at udføre, var: 
løvfaldsfesten i efteråret, julefesten i december og karnevallet i marts. 
De to første blev store succes'er, hvilket også må siges om de 
morgensamlingsuger, udvalget havde op til festerne. Karnevallet 
måtte vi desværre aflyse på grund af manglende interesse fra 
elevside, hvilket var synd, da karnevallet er årets absolut bedste fest. I 
fjor havde udvalget et lignende problem, og vi regner derfor med at 
skulle foretage visse justeringer i vort arbejde i det kommende år.

Alt i alt mener vi, at vi kan være godt tilfreds med indsatsen i det 
forløbne år, og vi håber at kunne fortsætte arbejdet i den samme ånd 
næste år. FESTUDVALGET.

Teknisk udvalg har i det forløbne skoleår varetaget den daglige drift af 
skolens tekniske apparatur og AV-midler. Med hensyn til nyanskaf
felser skal det oplyses, at skolen i år har fået bevilget TV-båndoptager 
og tilhørende TV-apparat. Udvalgets elevmedlemmer har bistået ved 
skolekomedie, revy, forårskoncert, diverse fællestimer og morgen
samlinger med såvel lyd- som lysanlæg. Elevernes frokostradio har 
været i funktion en kort tid, men pågrund af tyveri af grammofonplader 
har det været nødvendigt at ophøre med denne aktivitet.

Elevmedlemmer: Bjarne Kyneb 1 .c (formand), Jørgen Simonsen 1 .c, 
Karsten Johansson 1 .c samt (til nytår) Hans Aage Frost 3.y og Finn 
Guldbæk 3.z.

Hjælpere i sproglaboratoriet: Jan Fanøe 2.u og Per Mortensen 1 .p.
Lærermedlemmer: Hb (formand), OA, FH, LH, IL, Mo og LJ.

Biblioteket fungerer dels som håndbogsbibliotek for lærerne, dels ved 
udlån af faglitteratur til brug ved større skriftlige elevarbejder især i 
dansk og historie.

Af samlingskontoen er 27 % tildelt biblioteket, hvis indkøbspolitik 
bestemmes af biblioteksudvalget på grundlag af fagenes bogønsker. I 
finansåret 1977-78 er således anskaffet over 500 værker. Hoved
parten opstilles i selve biblioteket, en mindre del dog i særlige 
faglokaler. I tilknytning til biblioteket er der på mellemgangen anbragt 
en bogsamling bestående af såvel dansk som udenlandsk skønlitte
ratur på originalsprogene. Denne samling er baseret på selvbetjening. 
Trods stigende bogbestand må det imidlertid understreges, at 
skolebibliotekets kapacitet ikke kan klare spidsbelastningerne 
omkring især HFelevernes 2. semester- og 2. årsopgaver, hvorfor det 
er nødvendigt at frekventere folkebibliotekerne eller de videnskabe
lige institutioner, bl. a. AUC.

Udvalgets medlemmer. LJ (formand), OA, BH, Hb, J, GJ, AK, M, TN, 
Ot, NS og TH. TH.

Festudvalget

Teknisk udvalg

Biblioteket
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Ekskursions- 
udvalget

På baggrund af indkomne ekskursionsønsker foretager udvalget ved 
begyndelsen af hvert semester indstilling til lærerrådet om omfang og 
tidspunkter for ekskursioner i det pågældende semester.

Udvalget søger at koordinere afholdelsen af ekskursioner således, 
at den daglige undervisning mindst muligt generes.

Desuden er det udvalgets opgave at forestå en fordelingsnøgle i de 
tilfælde, hvor der er ekskursionsønsker til et beløb, som overstiger den 
bevilling, skolen har til rådighed.

Udvalgets medlemmer: Bu, FH, Ni, T. Ni.

Udvekslingsrejse 1.a havde i en uge i november 1977 besøg af en klasse fra Altes 
Gymnasium, Flensburg. - De tyske gæster, der alle talte noget dansk, 
var indkvarteret privat hos 1 .å erne. De skulle dels deltage i 1 .a s 
daglige undervisning og dels studere kulturelle forhold her i Nordjyl
land, hvilket bl. a. foregik ved museums- og teaterbesøg samt en 
heldagstur til Skagen og Vendsyssel.

I februar 1978 var 1 .a på genvisit i Flensburg. Begge arrangementer 
forløb til alle parters fulde tilfredshed, og man er fra begge sider 
indstillet på at holde kontakten vedlige, måske med mulighed for en 
senere gentagelse med andre klasser.

Udvekslingsrejsernes primære formål er naturligvis at styrke ele
vernes sprogfærdigheder i det fremmede sprog. Og også dette formål 
blev opfyldt. vvn.

Dramatik I år har eleverne fra skolens 2.g-klasser opført J. L. Heibergs »Aprils
narrene« - den 1., 2. og 3. marts. Stykket er en spøg, og de 
medvirkende har haft megen morskab af at arbejde med det. Det blev 
ikke ringere af, at den godt fyldte sal genlød af mange klap- og 
lattersalver alle tre opførelsesaftener.

Men det væsentligste udbytte for deltagerne var nok den belæring 
om samarbejdets glæder og problemer, som førte til, at en gruppe 
fortsatte med at mødes om emnet dramatik i videste forstand. Vi 
håber, at komedietraditionen hermed er blevet yderligere stimuleret 
på skolen.

På de medvirkendes vegne,
MERETE HØGSBRO, KIRSTEN LYKKE HANSEN 

LILLY STAAL.

Også revytraditionen blev videreført i år. Ansvaret var som sædvan
ligt afgangsklassernes, og resultatet blev revyen »Undskyld!«, der 
blev spillet to aftener i marts måned.
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Interessen for i øvrigt at arbejde med dramatiske udtryksmåder er 
vokset gennem de seneste år. Som eksempel herpå kan nævnes, at en 
gruppe 2.g'ere i studieugen arbejdede med dramatik som emne. -

WR.

Den musikalske aktivitet på skolen har - traditionen tro - været stor 
også i dette skoleår. Et stort antal sammenspilsgrupper har været i 
sving efter skoletid med eller uden assistance fra skolens musiklæ
rere, og koret har i det forløbne år været af en størrelse, der vist ikke er 
set tidligere.

I skolens dagligdag har de musikalske aktiviteter givet sig udslag i 
fredagsmusikken, hvor elever og lærere ved morgensamlingen har 
kunnet høre levende musik af vidt forskellig karakter. Ikke bare de 
specielt musikalsk rutinerede af skolens elever, men også adskillige 
hele klasser har her på kvalificeret vis fremført en mængde god musik. 
Bredden i musikarbejdet hørte vi også ved skolens juleafslutning i 
Budolfi Kirke, hvor et stort antal elever var med til at skabe den rette 
stemning med velklingende musik.

Ikke mindre end to jazz-orkestre, flere beat-grupper, en funk-grup
pe og et blokfløjteorkester har været i gang på skolen. Flere af disse 
har vist deres kunnen for et bredere publikum uden for skolen ved 
Amatørmusikfestival'en i Aalborghallen i januar og ved musikaftener 
på Multi Maren.

Den største musikalske oplevelse i skoleåret har dog utvivlsomt 
været den succesfulde genoptagelse af samarbejdet med Holte Gym
nasiums orkester. Et samarbejde, der mundede ud i opførelsen af to 
store værker, Handels »Kroningshymne« og Anders Öhrwalls »Maria
musik«, ved koncerter i Gunderup Kirke og Budolfi Kirke i begyndelsen 
af december og i Virum Kirke og på Holte Gymnasium 14 dage senere.

Ved forårskoncerten midt i april havde interesserede lejlighed til at 
høre resultaterne af årets arbejde. Et alsidigt udbud af musik blev 
fremført først i festsalen, senere sideløbende i flere af skolens andre 
lokaler, og hermed blev der på festligste vis sluttet af for skoleårets 
musikalske aktiviteter.

LH.

Agapegruppen (agape betyder kristen kærlighed) er en gruppe, som 
består af kristne elever og studerende fra skolen. Vi kommer fra 
forskellige kirkesamfund og samles, fordi vi mener, at der også på et 
gymnasium er behov for et kristent fællesskab.

På skolen mødes vi hver onsdag i konferencetimen, hvor vi bl. a. 
læser og diskuterer stykker fra Bibelen. Derudover samles vi også i 
fritiden til bl. a. bibelstudier, hvor vi enten har læst bestemte tekster 

Musik

Agapegruppen
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eller foretaget emnestudier over f. eks. samlivsformer, bønnens 
betydning, vækst m. m. Vi håber, at vi også næste skoleår kan 
fortsætte gruppen, og alle interesserede er velkomne.

Kærlig hilsen AGAPE

Idræt

Redaktions
udvalget

Faget idræt har i nogle år fristet en kummerlig tilværelse med for få 
lektioner, for store holdstørrelser og for dårlige faciliteter. Der synes 
dog nu at være håb om en gradvis forbedring af fagets stilling, bl. a. 
arbejdes derfra flere sider på en forøgelse af timetallet. Lokalt håber vi 
meget på lokalemæssige forbedringer, i første omgang i form af 
motionsrum. Dernæst håber vi inden for en overskuelig fremtid at få 
bevilget en hal, som vil forbedre undervisningsforholdene betydeligt.

I den frivillige idræt har vi, dels på eget område, dels i lejede og lånte 
lokaler, kunnet tilbyde: atletik, fodbold, håndbold, baskerball, volley
ball, badminton, gymnastik og svømning. Vi kan fortsat glæde os over, 
at en del elever, især mange piger, tager idrætsmærker i atletik.

Skolehold i de forskellige idrætter har deltaget i de turneringer, som 
arrangeres mellem gymnasieskolerne. Holdene har gjort sig pænt 
gældende, men også i år må vi fremhæve håndboldholdenes indsats. 
Drengene nåede således helt frem til finalestævnets finalekampe, 
hvor Helsingør Gymnasium dog gik af med sejren.

By/Fr og R/HI.

På et sted som Aalborghus er der egentlig ikke brug for et skoleblad, 
da nyhederne spredes hurtigt blandt de ca. 700 mennesker, der 
færdes her. Dermed er det imidlertid ikke sagt, at skolebladet er 
overflødigt. Det ville man aldrig få os i redaktionen til at indrømme. Der 
er gået tradition i, at der er et skoleblad. Der findes ikke et gymnasium i 
dette land uden et skoleblad. Derfor skulle der gerne 6 gange årligt 
udkomme et foldet A-4 ark, som udgør Aalborghus skoleblad. Det 
bærer, ved en ukendt tildragelse, navnet Le Cadavre. Det hentyder 
naturligvis ikke til det ofte antydede dødbideri, der måtte finde sted i 
bladet, ej heller til kadaverdisciplinen, der måtte findes på Aalborghus. 
Næeh, det er nærmere bladets læsere, der her tænkes på.

En forskel fra folkeskolens skoleblade er, at dette blad fuldt og helt 
styres af elever. Ingen lærer har endnu siddet i redaktionen. Bladet er 
elevernes eget. Derfor skal der konstant være nye elever i redaktionen 
for at opveje tabet af afgangsklasserne. Hvis du har tid eller lyst, skal 
du blot spørge dig for. Du kan ikke undgå at finde os.

PETER SØRENSEN.
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Foreninger 
for forældre og 
gamle elever

Bestyrelsen: tandlæge Claus Schmith (formand), adjunkt Poul A. 
Nielsen (kasserer), adr. G. C. Amdrupsvej 15, 9210 Aalborg SØ, 
girokonto nr. 4 53 57, Ida Johansson, Jytte Nielsen, kiropraktor Harald 
Gade, lektor Inge Jonsen (sekretær). Rektor er født medlem.

Revisorer: redaktør E. Wang Christensen og salgschef M. Basballe.
Foreningens hovedformål har i lighed med tidligere år været at yde 

støtte til ellers vanskeligt gennemførlige opgaver, da skolen ifølge sin 
status som statsskole kun råder over få økonomiske midler. Den 
ydede støtte gjaldt først og fremmest Velkomstskriftet, der er af stor 
betydning for elevernes introduktion til skolen. Traditionen tro gav 
foreningen eleverne appelsiner på skolens fødselsdag, ligesom den 
har ydet lån og tilskud til arrangementer af forskellig art.

Bestyrelsen konstaterer med glæde, at der i indeværende år har 
været en lille økonomisk fremgang, men slår samtidig fast, at en fortsat 
øgning af foreningens indtægter er nødvendig, hvis den ydede støtte til 
skolen skal kunne fortsætte i samme omfang som hidtil.

Generalforsamlingen fandt sted den 14. april i tilknytning til 
forårskoncerten med efterfølgende fest for eleverne med deres 
pårørende. Efter aflægning af beretning og forelæggelse af det 
reviderede regnskab fandt det lovbefalede valg til bestyrelsen sted. 
Som afløser for kommunebogholder Arne Andersen valgtes kiro
praktor Harald Gade. Redaktør E. Wang Christensen genvalgtes som 
revisor.

Den af bestyrelsen foreslåede kontingentforhøjelse til kr. 30,00 som 
minimumsbeløb blev vedtaget. Generalforsamlingen tilsluttede sig 
ligeledes forslaget om at optage en repræsentant for eleverne i 
bestyrelsen.

Da skolen i indeværende skoleår fylder 20 år, besluttede man, at der 
- under en eller anden form - skal finde en indsamling sted blandt 
forældrene til en gave til »skolen«.

Til sidst rettede rektor en hjertelig tak til medlemmerne og 
bestyrelsen for deres interesse for skolen.

Jo.

Aalborghus 
Statsgymnasiums 
Venner
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Regnskab for året 1977

Indtægt Udgift
Kontingent - årligt ........................... 7.000,00

- livsvarigt...................... 700,00 7.700,00
Renter ............................................... 615,79
Ydelser:

Rådighedsbeløb............................. 1.000,00
Støtte til koret............................... 1.000,00
Velkomstskrift ............................... 5.819,00
Appelsiner...................................... 1.125,00
Bidrag til koncert......................... 350,00 9.294,00

Administrationsudgifter .................. 412,50
Driftsunderskud pr. 31. dec. 1977 1.390,71

9.706,50 9.706,50

STATUS PR: 1. JANUAR 1977

Aktiver Passiver
Kassebeholdning.............................. 80,00
Provinsbanken konto nr. 70682-5 .. 158,27
Provinsbanken konto nr. 80168-7 .. 6.055,65
Provinsbk. checkkonto nr. 10351-6 354,64
Girokonto nr. 64 453 57 .................. 271,46
Formue pr. 1. jan. 1977 ... 8.310,73
Driftsunderskud 1977 .... 1.390,71 6.920,02

6.920,02 6.920,02

AALBORG, den 2. januar 1978.

POUL A. NIELSEN

Ovenstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse 
med de foreliggende bilag og kvitteringer. Bankkonti og girokonto er 
afstemt.

AALBORG, den 5. april 1978.

E. WANG CHRISTENSEN M. BASBALLE

48



Foreningen Aalborghus-veteranerne blev stiftet i 1964 med det formål 
at søge at opretholde kontakten mellem tidligere elever og mellem 
disse og skolen. Dette gøres ved udsendelse af en årlig adresseliste til 
medlemmerne og ved afholdelse af en festlig sammenkomst i jule
ferien. Yderligere oplysninger om foreningen er ikke indløbet til dette 
årsskrift, men skolen formidler gerne kontakter.

Aalborghus- 
veteranerne
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Ordensregler 
og praktiske 
meddelelser

1. Mød i god tid, så trafik og parkering kan foregå forsvarligt.

2. Skolens arbejde kræver ro. Derfor må støjende adfærd undgås, og 
samtale og anden underholdning uden for frikvartererne henvises 
til opholdsområder og friarealer.

3. Beskadigelse af inventar og undervisningsmateriel, bortset fra 
almindeligt slid, medfører erstatningsansvar.
Bøger skaL forsynes med solidt omslag, transporteres forsvarligt 
og mærkes med lånerens navn og klasse.

4. Rygning er forbudt i festsalen af sikkerhedsmæssige grunde, i 
klasserne af hygiejniske grunde. Ved prøver gives særlige regler. 
Det er en selvfølge, at askebægre altid bør benyttes og affald 
lægges i papirkurve.

5. Eleverne må ikke opholde sig i faglokaler, før læreren kommer.

6. I alle forhold: VIS HENSYN. Bemærk brandvæsenets opslag.

7. Specielt om biblioteket og læsesalene:
Undgå højrøstet samtale og anden støjende adfærd.
Rygning er ikke tilladt.
Det er ikke tilladt at anvende andre bøger end dem, der udtryk
keligt er sat frem til elevernes brug. Ønsker man at anvende andre 
bøger, må man henvende sig til faglæreren eller bibliotekaren. 
Hjemlån af bøger kan ske fra den bogbestand, der er fremsat på 
mellemgangen. Normalt kan bøger ikke hjemlånes fra biblioteket. 
Ønskes bøger hjemlånt til opgaveskrivning, må man henvende sig 
til faglæreren.
Udlånstid for elevudlån: kl. 13,10 til 13,25.
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Arsafslutningen

Meddelelse om de mundtlige afgangs- og årsprøver udsendes 
særskilt. Forældre og andre pårørende samt alle, der interesserer sig 
for skolen, indbydes til at overvære prøverne.

Dimissionen (studentereksamen og højere forberedelseseksa
men) afholdes i skolens festsal fredag den 16. juni kl. 10. Dimitten
dernes pårørende er velkomne. Adgangskort udleveres efter nærmere 
meddelelse.

Aalborg, maj 1978.
C. WILLUM HANSEN.

Det nye skoleår begynder mandag den 7. august kl. 1o.
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