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Hjørring Gymnasium og HF-kursus, 
Skolevangen, 9800 Hjørring.
Kontoret: telf. (08) 92 24 33* 

(kl. 10-14).
Lærerværelset: telf. (08) 92 16 96 

(bedst kl. 12).
Elevernes telefon: 92 19 49.
Pedel K. Klitt Jensen, Skolevangen 25, 

telf. 92 21 53.
Studievejledere ved HF-kursus: 

Adjunkt Niels Sandager. 
Adjunkt Fritz Tandrup.
Adjunkt Johs. Fabricius Hansen.



Impuls-leder

I samarbejde med det af elevrådet og 
lærerne nedsatte introduktionsudvalg 
har IMPULS »skabt« og redigeret 
dette blad. Til gengæld vil vi fortælle 
lidt om os selv:

IMPULS er HG’s elevblad, der ud
kommer hver måned og koster 50 øre, 
og det er en af grundene til, at vi kører 
med underskud (som bliver dækket af 
elevrådet). Vort oplag er ca. 375 stk., 
hvilket, hvis man begynder at filoso
fere lidt, egentlig ikke er nok, når man 
tænker på, at der går 850 elever på 
skolen (og lærerne køber det i stor 
stil). Det morsomste, men også vigtig
ste, er, at alle faktisk læser det.

Vi startede for et år siden, da KRA
TERET gik i graven. Det startede med 
at være meget tyndt, men før sommer
ferien var vi en overgang oppe på 2S 
sider.

Vi vil gerne - selv om det næsten er 
et skældsord - aktivere eleverne med 
vore artikler. Vi provokerer gerne for 
at få en debat i gang. Vi er oplysende 
og har normalt et par sider med læser
indlæg. De har bestået af angreb på 
vor digteside til forslag om nedlæggel
se af elevråd samt heftige rødstrømpe
angreb. En overgang, hvor vi syntes, 
at vi blev læst af for få, gjorde vi det 
lidt sensationspræget med bl. a. over
skriften: »Er matematikere analfabe
ter? Eller lig 0?!« Det lyder frygtelig 
diskriminerende, men matematikerne 

er faktisk ikke så »aktive« som sprog
lige - men for et par år siden var bil
ledet det omvendte.

Vi oplyser om DGS (se andetsteds i 
bladet), har en populær »psykokasse«, 
som er helt forrykt, vi anmelder, hvad 
der sker på skolen, har opfordringer til 
elevrådet samt elevrådsreferat i hvert 
nummer.

Efter den traditionelle skolekomedie 
lavede vi et ekstranummer med en stor 
fyldig anmeldelse og reportage samt 
med en masse billeder fra revyen. Der 
var stor rift om bladet, som vi økono
misk fik op at stå med annoncer. Der 
blev i alt solgt 750 eksemplarer - deraf 
60 i Brønderslev, hvor revyen også 
blev opført, samt 60 til den offentlige 
forestilling.

I hvert nummer har vi en leder, som 
kan handle om alt muligt angående 
HG, vi har skrappe kommentarer til 
elevrådsmøder; men det bedste, vi véd 
for anden gang, er at få indlæg fra 
læserne.

Vi har en åben redaktion, hvilket vil 
sige, at enhver kan blive »redaktør«, 
så hvis du lider af en uhelbredelig 
skrivekløe, kan du henvende dig hos os 
- nyt blod - nye ideer - et blad må 
forny sig. Hvis der til sidst kun sidder 
3. g’ere i redaktionen, får det samme 
skæbne som »Krateret«, og det er »Im
puls« trods alt for godt til.

I vinter kørte vi en stor artikelserie 
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om værelsesforhold i Hjørring, hvor
dan man bar sig ad med at flytte 
hjemmefra, de forskellige problemer - 
og vi fik svar fra den daværende borg
mester.

Enhver, som føler sig i humør til at 
lave en forside til »Impuls«, er vel
kommen. Vi er et fuldstændig ucensu- 
reret blad. Dog ønsker vi ikke anonyme 
indlæg, medmindre navnet opgives til 
redaktionen. Det gælder dog ikke for 
digtesiden, hvortil man kan indsende 
sit digt og få det anmeldt af forskellige 

dansklærere (det ku’ være skægt at 
prøve med matematiklærere i år!)

Nu har du nok en følelse af, hvad 
»Impuls« er, og om det er noget for 
dig - det er det for de fleste. Vil du 
følge med i, hvad der sker på Hjør
ring Gymnasium, må du også følge 
med i »Impuls«, og for tredje gang vil 
vi allerhelst se nogle indlæg fra dig. 
Som en læser engang skrev: Spis neon 
- og bliv selvlysende.

Henrik Winther.

Introduktions-bogen 1974

Velkommen til Hjørring Gymnasium 
og HF-kursus.

På de følgende sider bringer skolen 
oplysninger om sig selv. Vi håber, det 
bliver en hjælp for alle nye, som skal 
færdes her de næste to og tre år.

Læs heftet — brug heftet.
Megen usikkerhed kan forsvinde ved 

en fornuftig gennemlæsning.
Velkommen til en arbejdsplads.
Menneskene har brug for at vide: 

for at overleve og for at hæve sig over 

den blotte eksistens ved hjælp af fan
tasien og nysgerrigheden.

Menneskene har brug for at huske 
viden, for at bearbejde viden og for 
om muligt at forøge deres viden.

Det er skolens opgave at lære jer 
noget om at vide, men det sker ikke 
uden indsats fra jer selv.

At lære er at arbejde - at arbejde 
er at lære.

Husk det og god fornøjelse.
E. Fuglsang-Damgård.
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Forretningsudvalget

Et af de krav, som man må kunne stille 
til den voksne uddannelsessøgende af 
i dag, er, at han eller hun over for sig 
selv har formuleret sit formål med at 
søge en uddannelse, og at han har 
gjort sig klart, hvilke konsekvenser op
fyldelsen af dette formål indebærer, 
både for den enkelte og samfundet som 
helhed.

Der må efter denne erkendelse op
stå et ønske hos den uddannelsessøgen
de om at have et forum, hvor han eller 
hun dels kan sætte meninger under de
bat, dels har et værktøj til at fremme 
og så vidt muligt styre udviklingen 
inden for uddannelsessektoren.

Tanker og fornemmelser som disse 
danner basis for arbejdet i elevrådet.

Et forum eller organ, som effektivt 
og på en rimelig måde kan varetage 
800 elevers interesser og forsøge at på
virke udviklingen i overensstemmelse 
med 800’s vidt forskellige politiske 
holdninger, og opfattelsen kan kun op
bygges på et demokratisk grundlag af 
repræsentativ type. Nærdemokratiet 
med direkte beslutningsprocesser på 
store fællesmøder er måske mere rig
tige, set fra et ideologisk synspunkt, 
men står langt svagere set fra et effek
tivitetssynspunkt.

Til at varetage de daglige beslut
ninger findes elevrådet, bestående af 
en repræsentant fra alle klasser samt 
forretningsudvalget, hvis funktion er at 
føre de vedtagne beslutninger ud i 
livet og ligeledes varetage den daglige 
administration.

Der ligger mange opgaver og venter 
på at blive løst, for at HG kan tilpasses 
de krav, som stilles til en højere ud
dannelsesinstitution i dag og fremover. 
En af de vigtigste opgaver i år har 
været at føre det vedtagne undervis
ningsprojekt ud i livet. Et projekt, der 
indeholder planlægning af undervis
ning, integration af fagene og fagkri
tik. Så vigtige ting som disse kræver, 
at der bliver slået mange huller i over
leveret tankegang og opfattelsen af 
lærer/elev-roller.

Det er et arbejde, som kræver fuld 
opbakning og medvirken fra alle ele
ver.

En organisation står parat til de nye 
lever på Hjørring Gymnasium, som 
skal føre arbejdet videre.

Måtte de have held med det!

Frans.

Elevrådsstatus

Som fhv. skoleelev og gymnasieelev 
in spe véd du jo nok en del om elev
råd. Højst sandsynligt er din indstil
ling til den slags enten neutral eller 
negativ, idet elevråd på en folkeskole 
sjældent er særlig effektive eller aldrig 
opnår at udrette noget særligt på grund 
af hindringer fra lærer- og/eller elev
side.

For at du fra starten kan vide, hvad 
elevrådet på Hjørring Gymnasium fo
retager sig, og at du derved muligvis 
får en positiv indstilling til dets ar
bejde, har vi udarbejdet en overskue
lig, ikke alt for udtømmende status over 
det forløbne års aktiviteter.

Da forretningsudvalget blev valgt, 
publicerede vi vor arbejdsplan, og det 
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er ud fra den vi gennemgår de forskel
lige punkter. Der må gøres opmærksom 
på, at rækkefølgen ikke er prioriteret.
Pkt. 1. Undervisningsprojektet.
I et halvt år har et af elevrådet nedsat 
udvalg forhandlet med lærerne. Pro
jektgruppen skriver selv i sin rapport:

»Udvalgets tanke er, at første del af 
den første uge forløber som normalt 
med præsentation og drøftelse af pla
nen for undervisningen, evt. start af 
undervisningen. Udvalget har udarbej
det nogle punkter, der kan tages under 
overvejelse i denne forbindelse. - Det 
drejer sig om:
1) Drøftelse af bekendtgørelsen.
2) Formulering af undervisningsmål.
3) Muligheder for vurdering af under

visningens resultater.
4) Fagenes samfundsrelevans.
5) Arbejdsformer.
6) Muligheder for repetition«.

(Se i øvrigt andetsteds i bladet).
Pkt. 2. Introduktionsarrangementet.
Elevrådet håbede, at et lejrskoleophold 
ville være starten for dig på gymna
siet, men på grund af mangel på til
strækkelige bevillinger er det foreløbig 
en ønskedrøm. I stedet har vi arrange
ret en introduktionsuge for dig på 
gymnasiet i samarbejde med lærerne - 
om dens udfald må især du dømme. 
Udvalget står også, sammen med »Im
puls«, for dette hefte.
Pkt. 3. DUS-ordning.
Elevrådet samarbejder med de andre 
uddannelsesinstitutioner samt DUS i 
Ålborg om oprettelsen af et DUS i 
Hjørring. DUS står for De Uddannel
sessøgendes Samarbejdsudvalg. (Se i 
øvrigt andetsteds i bladet).
Pkt. 4. Boligudvalg.
Det var meningen, at elevrådet skulle 
nedsætte et boligudvalg, som skulle op
rette en boligregistrering med kartotek 

over værelser og lejligheder til benyt
telse af alle uddannelsessøgende i 
Hjørring. Siden har vi indset, at ar
bejdet med det ville blive så stort, at 
det ville kvæle alt andet elevråds
arbejde. Derfor vil dette projekt blive 
et evt. DUS i Hjørrings første opgave. 
Pkt. 5. Koordination af transportmid
lernes afgangstider og skolens 
ringetider.
Skolens ringetider blev sendt ud til de 
forskellige busselskaber, som afviste 
ideer på grund af oliekrise og at vi 
ikke var et stort nok publikum.

Pkt. 6. Morgensamling.
Fra og med efteråret vil morgensam
ling forsøgsvis blive genindført 1-2 
gange om ugen. Det vil vare ca. 15 
minutter, og alle slags meddelelser fra 
kontoret og elevrådet vil dér blive 
bekendtgjort.
Pkt. 7. Emnedage.
Elevrådet har hvert år et vist antal 
skematimer til rådighed, mindst 8. De 
kan benyttes på flere måder. Ønsker 
man nogle af dem slået sammen, kan 
det også gøres. Sidste år havde vi f. 
eks. 4 timers valgdag den 4. dec.

Pkt. 8. Kantine.
Sammen med skolen undersøger vi mu
lighederne for oprettelsen af en kan
tine. Det er dyrt, men udsigterne er 
forholdsvis lyse.
Pkt. 9. Skolefest.
Elevrådet står for den traditionelle 
skolefest om foråret med bespisning, 
lanciers m. m. Derudover har vi ret til 
at arrangere skolefester, »når vi sy
nes«, men det synes vi ikke særlig tit - 
det overlader vi helst til »Thule«.

Pkt. 10. Låneudvalget.
Sidder du i store økonomiske vanske
ligheder, er det hos dette, du skal hen- 
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vende dig. (Se i øvrigt andetsteds i 
bladet).
Pkt. 11. Avisudvalget.
Vi begynder i år at abonnere på 4-5 
forskellige aviser. - I øjeblikket (før 
sommerferien altså) arbejdes der på at 
få stablet et reolsystem på benene samt 
nogle nicher, hvor man så kan hengive 
sig til granskning af artiklerne - med 
andre ord: vi diskriminerer frygteligt 
analfabeterne!
Pkt. 12. Kulturudvalget.
Kulturens højborg i Hjørring er natur
ligvis gymnasiet, og ypperstepræsterne 
tilhører endnu mere naturligt vores 
kulturudvalg. (Læs i øvrigt deres præ
diken andetsteds i bladet).
Pkt. 13. Mælkeudsalget.
I spisefrikvarteret bliver der i frokost
stuerne solgt mælk af alle arter til for
delagtige priser (det var helt annonce- 
agtigt). Bag salget og administrationen 
står et år ad gangen en hel klasse. Før 
i tiden var det arveligt, men ved sidste 
elevrådsmøde røg den gamle tradition, 
og nu vil der blive trukket lod blandt 
interesserede klasser (30 kr. pr. mand 
om ugen). Overskuddet går til elev
rådet.
Pkt. 14. Kaffeautomaten.
Vort dyrebareste aktiv er vor automat, 
hvorfra man kan købe kaffe, te, kakao 
og suppe. Den bliver skiftet ud i som
merferien med en ny og bedre.

Pkt 15. »Impuls«.
»Impuls« er et (foreløbig) frit og ucen- 
sureret elevrådsblad. Det eneste, elev
rådet i øjeblikket har med det at gøre, 
er at betale dets underskud samt at 
have 6-7 medlemmer i redaktionen.

Til sidst er kun at nævne forretnings
udvalget (FU). Det bliver valgt på et 
elevmøde midt i januar hvert år. En
hver elev på HG kan lade sig stille op, 
og de 7 personer, der opnår højest 
stemmeantal, er valgt. Derefter konsti
tuerer FU sig selv som henholdsvis 
elevrådsformand, kasserer, sekretærer 
m. m. FU tager sig af elevrådets prak
tiske arbejde. I elevrådsforfatningens 
par. 7 står følgende: »Formanden ind
kalder til elevrådsmøde, enten når han/ 
hun finder det påkrævet, eller når ele
verne forlanger det«.

Sådan ser det nuværende FU ud, 
som blev valgt i januar 1974: 
Elevrådsformand: Frans Thorstensen,

2. hf ø.
Kasserer: Henrik Winther, 2. chu. 
Sekretærer: Borghild Larsén, 3. bhm.

Janne S. Madsen, 2. chu.
Observatør DGS: Margrethe Gade,

3. bhm.
Observatør LAK: Søren M. Andersen, 

2. hf p.
Menigt medlem: Per Møller Jensen,

3. bhm.
Henrik Winther, 

kassererpadde i elevrådet.
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Samarbejdsorganer på Hjørring Gymnasium
Elevrådet har valgte repræsentanter i 
følg, samarbejdsorganer: samarbejds
udvalget (2 HF-elever og 3 gymnasie
elever), skolenævnet (2 repræsentanter) 
og observatører i lærerrådet (2 repræ
sentanter).

Følg, elever er valgt til disse orga
ner:
Samarbejdsudvalget: Margrethe Gade, 

Jo Søndergård Madsen, Frans Thor- 
stensen, Jørn Sørensen og Per 
Møller.

Skolenævnet: Jørn Sørensen og Per 
Møller.

Observatører i lærerrådet: Frans Thor- 
stensen og Per Møller.
Samarbejdsudvalgets funktion er i 

følge undervisningsministeriets be
kendtgørelse »gennem gensidig infor
mation og forhandlinger at fremme 
samarbejdet mellem lærere og elever, 
fremskynde sagers løsning og koordi
nere læreres og elevers bestræbelser«. 
Det betyder i praksis, at forslag, rejste 
problemstillinger m. m. behandles i 
dette udvalg og derefter sendes til ved
tagelse eller forkastelse i henholdsvis 
elevrådet og lærerrådet. Af behandlede 
emner i det forløbne skoleår kan næv
nes: fremlæggelse af nye grene og for
søgsordninger, oprettelse af kantine, 
undervisningsprojekt (behandlet andet

steds i bladet), udbygning af gymna
siet, nedsættelse af introduktionsud
valg, genindførelse af morgensamling, 
hovedistandsættelser og afholdelse af 
fællesarrangementer.

Ved fremlæggelse og behandling af 
forslag i lærerrådet har de elevrepræ
sentanter, der overværer mødet, lejlig
hed til dels at overvære drøftelsen af 
det pågældende forslag og dels på op
fordring fra medlemmer af lærerrådet 
mulighed for at ytre sig. Derved opnår 
vi fra elevside, at de forskellige for
slag bliver belyst med argumenter fra 
eleverne og at eventuelle mistolknin
ger af forslagenes indhold bliver af
klaret og ikke giver anledning til for
kerte beslutninger.

For elevrepræsentanterne i skolenæv
net gælder, at de dér sammen med 
rektor og lærerrådsformanden frem
fører deres synspunkter over for for
ældre og ikke mindst amtsrådets re
præsentanter. De har mulighed for at 
argumentere for den samlede elev
masses synspunkter og derigennem at 
arbejde for bedring af elevernes situa
tion og arbejdsvilkår.

Således skulle det fremgå, at vi fra 
elevside tillægger det stor betydning, 
at vi i disse organer har lejlighed til at 
fremføre vore synspunkter, og at vi 
derigennem har kunnet undgå kon
fliktsituationer, der har kunnet for
ringe mulighederne for en udvikling 
baseret på ønsker både fra lærer- og 
elevside og til alles bedste.

Velkommen på Hjørring Gymna
sium! Per Møller, 2bh.

Efter at der i henhold til undervis
ningsministeriets bekendtgørelse nr. 40 
af 28. januar 1974 om valg af skole- 
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kommissioner og skolenævn uden for 
København har været afholdt valg til 
skolenævn ved Hjørring Gymnasium, 
er nedennævnte valgt til medlemmer 
af skolenævnet:
Amtsrådsmedlem, gårdejer Jakob Ris

ager.
Amtsrådsmedlem, banemester Svend 

Aage Nielsen, Hjørring.

Amtsrådsmedlem, lærer fru Jonna 
Pedersen, Hjørring.

Fru Ruth Nabe-Nielsen, Tversted.
Overlærer Knud Glønborg, Hirtshals.

Skolenævnet fungerer fra 1. juni 
1974 og indtil nyt skolenævn vælges 
i 1978.

Undervisningsministeriets bekendtgørelse
nr. 338 af 12. juli 1972

3. Samarbejdsudvalget.

§ 14. Samarbejdsudvalgets opgave er 
gennem gensidig information og for
handlinger at fremme samarbejdet 
mellem lærere og elever, fremskynde 
sagers løsning og koordinere læreres 
og elevers bestræbelser.

Stk. 2. Samarbejdsudvalget træffer 
inden for de bevillingsmæssige rammer 
afgørelse vedr. fællestimer og studie
kredse samt i følg, sager, der vedr. ele
vernes trivsel: faciliteter, praktiske 
forhold, fritidsaktiviteter og fælles
arrangementer, såsom skolefester, sko
lekomedier, sportsstævner m. m.

Stk. 3. Samarbejdsudvalget affatter 
desuden skolens/kursets ordensregler. 
Kan der ikke opnås enighed herom i 
samarbejdsudvalget, træffer rektor af
gørelse i sagen. Denne afgørelse kan af 
ethvert af samarbejdsudvalgets med
lemmer forelægges for skolens/kursets 
styrelse, hvis afgørelse kan indbringes 
for undervisningsministeriet, direkto
ratet for gymnasieskoler og højere for
beredelseseksamen.

Stk. 4. Samarbejdsudvalget kan ikke 
udtale sig om eller på dagsordenen op

tage sager, som vedrører skolens/kur
sets fag- og timefordelingsplan eller 
den enkelte lærers forhold eller under
visning. Sager vedr. enkelte elever kan 
kun behandles, hvis den pågældende 
elev er indforstået hermed.

Samarbejdsudvalget pr. 1. febr. 1974:
Elevrepræsentanter:
Frans Thorstensen, 1. HF ø.
Jørn Worning Sørensen, 1. HF ø.
Jo Søndergård Madsen, 2cN.
Per Møller, 2bHM.
Margrethe Gade, 2bHM.

Lærerrepræsentanter:
Lektor Per Engeli Christensen.
Adjunkt Jørgen Bentsen.
Adjunkt Helge Reinhardt.
Rektor: E. Fuglsang-Damgård.
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Fra ide til virkelighed
I elevrådet har der gennem de seneste 
år været snakket en del om at »gøre 
noget ved« undervisningssituationen på 
gymnasiet, men det blev ved snakken 
indtil slutningen af 1973, hvor der blev 
fremsat forslag til et program for den 
første uge af skoleåret. De forskellige 
instanser: elevråd, samarbejdsudvalg 
og lærerråd syntes, at der burde ar
bejdes med spørgsmålet, og en projekt
gruppe med deltagelse af lærere og ele
ver har midt i maj sendt et materiale 
ud til diskussion i klasserne og blandt 
lærerne. I skrivende stund kan der ikke 
siges noget om, hvad der bliver til vir
kelighed, for klasserne har det til over
vejelse, og afprøvningen af ideen fin
der først sted i den første uge efter 
sommerferien.

At gå på gymnasiet kan være at op
nå nogle færdigheder inden for for
skellige fag samt at få nogle flere kam
merater. Det kan også være mere end 
»blot at gå i skole«, og det er det, der 
nu vil blive gjort forsøg med. Skole
tiden kan ofte være en beskyttet tilvæ
relse, hvor eleverne overlader meget 
ansvar og initiativ til lærerne, men der 
kommer en tid efter gymnasiet, hvor 
der vil blive stillet store krav til den 
enkeltes evne til at arbejde selvstæn
digt.

Projektgruppen har lavet en rapport,

der kan betegnes som et tilbud til læ
rere og elever. Det er et tilbud, fordi 
det er op til lærer og klasse, om de vil 
benytte materialet.

I rapporten peges der på, hvad lære
ren kan gennemgå ved skoleårets start, 
og eleverne får en »huskeliste« i hån
den, som de kan bruge, når klassen skal 
drøfte, om lærerens redegørelse er til
fredsstillende. En række ting i under
visningen er uomgængelig, og det er 
især efter undervisningsministeriets be
kendtgørelser at læreren er leder af 
undervisningen samt at gymnasiets 
bibliotek og bogbudget ikke kan opfyl
de alle krav. Der er altså en del faste 
rammer, men det må være væsentligt, 
at eleverne arbejder med de mulighe
der, der nu én gang er inden for disse 
rammer. Hvis eleverne sørger for at 
blive godt informeret om lærerens pla
ner og om et givet fags muligheder, og 
hvis eleverne regelmæssigt drøfter un
dervisningens form og resultater med 
læreren, så er der en god mulighed for, 
at eleverne kan få en personlig udvik
ling, der bl. a. kan gå i retning af, at 
eleverne bliver mere selvstændige, for
di de vil opleve en nær sammenhæng 
mellem deres indsats og resultaterne i 
undervisningssituationen. Det magelig
ste for eleverne vil være at lade være 
med alt det besvær, men så kan man 
sige, at 2-3 år af tilværelsen ikke bli
ver brugt bedst muligt.

2 . og 3. g’erne samt 2. HF’erne får 
muligheden for at afprøve projekt
gruppens rapport, og elevrådet kan få 
meget travlt med at følge resultaterne 
rundt i de forskellige klasser. I. klas
serne er holdt uden for, især fordi 
dette arbejde kan stille store krav til 
en klasse, og da er det nødvendigt, at 
klassen kender sig selv.

10



Kulturudvalget og skolekomedie
Et kulturudvalg har nu eksisteret på 
Hjørring Gymnasium i næsten to år, 
men først det sidste halve år har ud
valget kørt tilfredsstillende, idet der 
nu er kommet en vis idé og planlæg
ning i vort arbejde.

Vore arbejdsopgaver ligger på føl
gende tre felter:
1) Fællesarrangementer.
2) Arrangementer udenfor skoletiden. 
3) Udstillinger, information m. m.

Fællesarrangementerne må nok be
tragtes som vor vigtigste opgave. Disse 
består enten i enkelte timer eller hele 
dage, hvorunder et emne behandles på 
tværs af klasseskel.

Vi har på det sidste forsøgt at kom
me uden om den traditionelle fore
dragsform, hvor man (i de fleste tilfæl
de) går ind for at høre om et emne 
uden at have beskæftiget sig med det 
forinden, dvs. uden baggrundsviden, og 
derfor ofte uden nogen egentlig inter
esse for sagen. På denne måde kommer 
et foredrag let til at virke umotiveret 
og uinteressant. Selv om det kan være 
svært at undgå denne traditionelle 
form, når det gælder aktuelle og pres
serende spørgsmål, idet der let bliver 
for kort forberedelsestid, har vi som 
sagt forsøgt at køre fællesarrangemen
terne på en anden og mere spændende 
måde ved at arbejde med emnet i for
vejen.

I forbindelse med valget 1973 arran
gerede vi en såkaldt emnedag, hvor 
emnet var Folketingsvalget 1973. Da
gen startede med to timers gruppe
arbejde, hvor elever og lærere i for
skellige grupper studerede partipro
grammer og på grundlag heraf udfor
mede spørgsmål til de enkelte partier. 
Herefter samledes man i festsalen til 
paneldiskussion mellem de lokale fol

ketingskandidater, og man rundede af 
med svar på - og diskussion udfra de 
spørgsmål, grupperne forinden havde 
udformet. Arrangementet - og skole
dagen - sluttede med et prøvevalg 
blandt gymnasiets elever.

Som eksempel på en fællestime kan 
nævnes et foredrag med rødstrømpen 
Bente Hansen. Anledningen til dette 
arrangement var dette års skolekome
die, »Hr. mand«, der handlede om 
kvindens undertrykkelse i mandssam
fundet. Som introduktion til foredra
get, der behandlede kvindebevægelsen 
og Bente Hansens forhold hertil, fik 
alle klasser forinden udleveret et du
plikat med et uddrag fra hendes bog: 

som man 
diskuterede igennem på klassen og ud
formede spørgsmål til. Det var vort 
indtryk, at mange på denne måde fik 
virkelig udbytte af timen.

Hvad angår arrangementer udenfor 
skoletiden har vi i år lagt vægt på et 
samarbejde med »Thule« - skolens 
elevforening. Foreløbig har dette sam
arbejde resulteret i en række fælles 
filmaftener.

Desuden arbejder kulturudvalget og
så med planer om en række aftener 
med digtere og forfattere, der fortæller 
om deres arbejder.

Et andet større samarbejde er så 
småt under udvikling på Helge Rein
hardts initiativ (musiklærer på HG). 
Musiklærere, kulturudvalget og »Thu
le« planlægger i fællesskab en række 
hyggeaftener i vise-vers-hus-stil, hvor 
skolens elever hygger sig sammen og 
selv skaber stemning ved egen under
holdning. Disse aftener nærer vi store 
forvetnninger til.

Hvert år kører kulturudvalget en del 
udstillinger på gymnasiet. Sidst dreje-

11
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Skolens grundplan

Forklaring:
1. Bogdepot.
2. Kortrum.
3. Toiletter.
4. Redskabsrum.
5. Forrum.
6. Omklædningsrum.
7. Bad.
8. Instrumentrum til musik.
9. Bibliotek.

10. Samling og lærerlaboratorium.
11. Samling.
12. Lærerlaboratorium.
13. Boginspektorkontor.
14. Køkken.
15. Lærerværelse.
16. Adm. inspektor, sekretær.
17. Rektor.
18. Venteværelse.
19. Sygeværelse.
20. Stilretningsrum m. m.
21. Toilet, herrer.
22. Toilet, damer.
23. Garderobe.
24. Forhal.
25. Opslagstavler.
26. Toilet.
27. Nedgang til garderobe, frokoststue, 

toilet, mønttelefon og NB: Elev
rådslokale.

NB: Nogle klasser benytter Østre Skoles 
lokaliteter.

Fagenes fordeling på de »hvide« lokaler 
er på nuværende 
tidspunkt ikke fastlagt endeligt.



de det sig om en NOAH-udstilling om 
forurening, men vi har i øvrigt mange 
nye og forskelligartede udstillinger på 
programmet for det nye år. - Til at 
orientere om og introducere til vore 
arrangementer (igen vores idé med at 
skabe interesse ved at give en slags 
baggrundsviden) har vi brugt opslags
tavlerne rundt omkring til ophæng af 
udklip, artikler og andet godt. I frem
tiden vil vi satse endnu mere på denne 
form for information. Derfor: hold øje 
med opslagstavlerne, ikke blot i denne 
forbindelse selvfølgelig, men i det hele 
taget.

Til slut et par bemærkninger om 
kulturudvalgets fremtid. Det er klart, 
at et kulturudvalg kun kan fungere, 
hvis det har opbakning blandt elever
ne. Får vi ingen reaktion fra eleverne 
- jer -, vil vi ikke have noget arbejds
grundlag. Lad os derfor slå fast: kul

turudvalget er et åbent udvalg, hvilket 
vil sige, at man er velkommen til at 
arbejde sammen med os til enhver tid. 
Måske for at få egne ideer gennemført 
eller blot for at give kritik eller gode 
ideer, som vi kan arbejde ud fra.

Altså: vel mødt efter sommerferien.
På kulturudvalgets vegne:

Elin P. Stride.

En skolekomedie,
som er valgt af nogle elever og instruk
tøren, opføres hvert år til skoleballet 
torsdag og fredag før fastelavn.

Prøverne begynder i november og 
foregår altid efter skoletid. Elever på 
alle klassetrin kan deltage. - Når og 
hvor de, der ønsker at være med, på 
scenen eller bag ved scenen, kan melde 
sig, vil blive meddelt engang i oktober.

Hej stakler!

Velkommen på Hjørring Gymnasium!

Formålet med dette indlæg er, inden I 
sover ind, at fortælle jer, at vi blandt 
mange andre »aktiviteter« på skolen 
har en politisk interessegruppe.

Gruppen startede sidste år og har bl. 
a. lavet en rundspørge blandt eleverne, 
hvori vi søgte at få svar på en række 
spørgsmål. - Spørgeskemaet blev dog 
ikke af alle udfyldt så grundigt og 
samvittighedsfuldt, som vi kunne have 
ønsket, men vi opnåede dog et nogen
lunde resultat. Desuden har gruppen 
beskæftiget sig med en række andre 
problemer som f. eks. kvindesagen.

Ideen med gruppen er (foruden at 
danne rammen om et hyggeligt sam

vær), at man her kan komme og få for
øget sin viden om politiske og sam
fundsmæssige problemer og eventuelt 
få sine synspunkter konfronteret med 
andres. Vi håber derfor, at den nuvæ
rende bredde af forskellige politiske 
(og andre) synspunkter også efter fe
rien vil være at finde i gruppen.

Arbejdsgangen i gruppen fastlægges 
af alle dens medlemmer, og vi behand
ler (dvs. skaffer oplysninger om og 
gennemdebatterer) alle de emner, som 
medlemmerne foreslår.

Gruppens aktivitetsniveau har des
værre hen mod slutningen af året, der 
svandt, bl. a. på grund af svigtende 
fremmøde, været temmelig lavt, men vi 
glæder os alle meget til næste år at få 
mindst 10-20 initiativrige, veloplagte, 
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videbegærlige og kritiske 1. g’ere og 
HF’er med i arbejdet!?!

Med ønsket om mindst 2-4 gode år 
på Hjørring Gymnasium:

Venlig hilsen.
Interessegruppen.

PS: Henvend jer allerede den første 
dag (dog også gerne senere) til en eller 
flere af nedennævnte:

Thule

Jo Søndergård Madsen, 3.sc.
Janne Søndergård Madsen, 2.chu.
Jytte Graarup, S.sbhm.
Jens Kjeldsen Kragh, S.mfz.
Jens Møller-Lee, S.mfz.
Verner Thomsen, 3.mæh.
Torben Mikkelsen, 3.mæh.

P.F.H. Tak!
På Ineressegruppens vegne:

Torben Mikkelsen, 3.mæh.

er en forening, der har virket på Hjør
ring Gymnasium gennem lange tider.

Dens formål er at varetage elevernes 
interesser i kulturel henseende. I det 
forløbne år har vi afholdt følgende 
arrangementer: Thuleballer, hypnose
aften, filmaften samt vise-verse-aften 
i samarbejde med kulturudvalget og 
Helge Reinhardt. Efter sommerferien 
vil der blive solgt medlemskort, og vi 
vil afholde lignende arrangementer.

Hvis du ønsker at vide mere eller 
komme med gode ideer, så henvend dig 
til et af bestyrelsesmedlemmerne:

Susanne Ottesen, 3.bh.
Hanne Færch, 3.bm.
Jens Henrik Lindrup, 3.a.
Vibeke Nielsen, 3.bh.
Ane Ursin Nielsen, 2.b.

Hilsen. 
»Thule«.

Frisport

I 2x2 timer er skolens idrætsanlæg re
serveret frisports-aktiviteter. Sidste år 
dyrkede drenge og piger atletik og vol
leybal], et fælles basketballhold svedte 
også bravt i nogle måneder. Samme 
discipliner vil givetvis også blive til
budt i år. Et terrængående hold, evt. 
et orienteringshold, kunne det være 
sjovt at oprette. Hvem siger, holdet 

skal beskæftige sig med samme ting 
hver gang. Et »trim-hold« med mange 
overraskende gøremål var måske også 
en idé.

Men i sidste ende er det op til inter
esserede selv - evt. over et sports
udvalg - at fylde rammen ud med no
get fornuftigt. - De nævnte ting skal 
absolut kun betragtes som forslag.

Thorkild Tønnsen, gymnastiklærer.

Låneudvalget

Henvend dig til elevrådsrepræsentanten desangående.
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DUS (De Uddannelsessøgendes Samarbejdsudvalg)

Vi har i længere tid arbejdet med 
ideen om at oprette et DUS i Hjørring. 
Et sådant DUS vil komme til at bestå 
af repræsentanter fra alle uddannelses
søgendes organisationer i Hjørring, så
vel lærlinge som skolesøgende.

Indtil nu har vi holdt et par møder, 
hvor vi bl. a. gennem repræsentanter 
fra DUS-Ålborg har fået orientering 
om DUS’ arbejdsopgaver og praktiske 
tips. I øjeblikket arbejder et udvalg 
med forslag til vedtægter, og vi håber 
at komme i gang i september. I så fald 
vil vore første konkrete arbejdsopgaver 
være at få oprettet en værelsesanvis
ning. Der er mange uddannelsessøgen

de i Hjørring, og der er behov for en 
sådan ordning. Endvidere har vi tænkt 
os at kontakte de handlende for at få 
dem til at gå med i en rabatkøbsord
ning, således at de mennesker, der er 
tilsluttet DUS-Hjørring, kan få rabat 
i de pågældedne forretninger.

Der er selvfølgelig en bunke ting, et 
DUS kan tage sig af, f. eks. holde sig 
orienteret om, hvad der foregår på det 
uddannelsespolitiske område og for
midle det til medlemmerne, evt. af
holde aktioner osv. Det er blot vigtigt, 
at vi kommer godt i gang og får en 
masse friske arbejdsvillige folk.

Margrethe Gade.

Region Vendsyssel

blev oprettet i oktober 1973 og er et 
organ, som skal formidle kontakten 
mellem Hjørring, Brønderslev og Fre
derikshavn gymnasier.

Regionens arbejdsopgaver falder i 
tre afdelinger: For det første skal den 
virke som et »erfaringsudvekslings
organ«, hvor man kan udveksle ideer 
og på den måde hjælpe hinanden i det 
daglige arbejde. F. eks. afholdt regio
nen i foråret et elevrådskursus, og på 
dette kursus diskuterede man, hvordan

elevindflydelsen i de forskellige sam
arbejdsorganer kan forbedres, og hvor
dan elevrådene kan styrkes. For det 
andet holder regionen sig underrettet 
om, hvad der foregår indenfor amtet. 
Således har vi nøje fulgt sagen om
kring Ålborg Universitetscenter, og vi 
har rettet henvendelse til amtets un
dervisnings- og kulturudvalg om opta
gelse i byggeplansudvalget. For det 
tredje udgiver regionen et blad »Nord
pilen«. Dette blad behandler emner, 
som har interesse for eleverne på alle 
tre gymnasier, det være sig uddannel
sespolitik, oplysninger om AUC eller 
forholdene på gymnasierne.

Regionen har næste år tænkt sig at 
udgive seks numre af »Nordpilen« og 
at holde endnu et kursus i elevråds
arbejde, specielt med henblik på de 
nye elevrådsmedlemmer, samt selvføl
gelig at holde sig orienteret om, hvad 
der foregår på uddannelsesområdet.

Margrethe Gade.
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Løst og fast om Hjørring Gymnasium
Vi er ca. 850 elever på Hjørring Gym
nasium (HG) og omkring 60-70 lærere. 
Det betyder, at vi er Danmarks største 
gymnasium.

Selv om man i et år har gået på 
gymnasiet, ser man hver dag et nyt 
ansigt, og selvfølgelig har du ikke en 
chance for at lære alle disse 850 per
soner at kende - på den måde går du 
glip af en masse! - Derimod har du 
bedre muligheder for at lære de fleste 
af vore lærere at kende, især hvis du 
går her fire år.

I undervisningen vil der blive stillet 
større krav til det personlige initiativ, 
end du nok normalt er vant til, dog 
påstår nogle alligevel frivilligt, at det 
er at gå i l.g som i en slags 4. real.

Hvis du ser nogle besynderlige per
soner komme vadende hen ad gangen, 
talende et sprog, du ikke forstår, er det 
bare vore fransklærere - de taler af 
princip altid fransk indbyrdes (hvad 
mon de har at skjule?) Tysk-, engelsk-, 
latin- og russisklærerne har ikke sam
me vane med deres sprog - men sikke 
nogle kommunikations-vanskeligheder, 
man så ville ha’ haft på lærerværelset.

Kontorpersonalet er nok Hjørrings 
flinkeste, i hvert fald bliver de aldrig 
særlig vrede, selv om de altid bliver 
forstyrret af forvirrede elever og læ
rere.

Vores elevrådsformand er ikke sådan 
at overse, men det erfarer du nok selv.

Vi har to frokoststuer, og den ene er 
lidt besværlig at finde, men den er 
også forbeholdt 3.g’erne, så det skal du 

ikke bekymre dig om. Den anden, som 
også er den største, ligger under fest
salen. Du må ikke spise i klasseloka
lerne, medmindre der er eksamen eller 
andre forstyrrende ting i frokoststuen.

Når man har fødselsdag, bestiller 
man en kagemand til klassen og én til 
elevrådet!! - Nå, men Elsborg vil nok 
gerne ha’ et stykke (latin- og tysk
lærer, som sidste år blev udnævnt til 
»den 2. dårligst klædte, men smukke
ste herre på HG«).

I forhallen hænger en kasse, hvorpå 
der står »Elevrådet« (som selvfølgelig 
ikke skal have nogen kagemand - i 
hvert fald ikke så stor!) I kassen kan 
du nedlægge dine eventuelle forslag til 
elevrådet, og hvis du har et indlæg til 
»Impuls« og ikke kan finde en »redak
tør« (der er ellers 10-12 stk.), skal det 
også derned.

I folkeskolen er der tit temmelig 
stor forskel på I. og 3. real - det sam
me forhold spiller ikke ind på gymna
siet - mange I.g’ere kender flere 2. og 
S.g’ere end I.g’ere.

Rygning er tilladt på gangene, men 
ikke i klasselokalerne. Sidste år var 
der ellers en stor kampagne fra især 
nogle 3.g’eres side for at få indført 
rygeforbud på gangene. Det lykkedes 
imidlertid ikke, men kampagnen fort
sætter nok i år igen.

Anyway (som vi sproglige jo så poe
tisk udtrykker os), du overlever nok dit 
ophold på HG - hvis du ikke gør, er 
der vel ikke sket den store skade.

hw.

Lærere ved Hjørring Gymnasium
(A) Lektor Hans Ahiers, Bjergby, (CA) Adjunkt Christian Andersen, 

9800 Hjørring, Stavangervej 3, Hjørring,
telf. 97 12 37. telf. 92 57 56.
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(KA) Adjunkt Knud Andersen, Breg
nevej 3, Hjørring, telf. 92 34 71.

(PA) Adjunkt Poul E. Andersen, Ful
lasvej 16, Hjørring, telf. 92 03 70.

(Ax) Lærer Dora Axelsen, Idræts 
Allé 44, Hjørring, telf. 92 21 29.

(B) Lektor Anders Bager, Akeleje
vej 5, Hjørring, telf. 92 24 83.

(NB) Adjunkt Niels Bak, Karlsvej 4, 
Hjørring, telf. 92 49 65.

(JB) Adjunkt Jørgen Bentsen, Heim- 
dalsvej 39, Hjørring, telf. 92 51 84.

(Br) Lektor Martin Broch, Islandsvej 4, 
Hjørring, telf. 92 11 25.

(KB) Kunstpædagog Knud E. Bøjer, 
Østervrå.

(CC) Adjunkt Carl Fr. Caspersen.
(C) Lektor Per Engeli Christensen, Set. 

Annavej 4, Hjørring, telf. 92 22 31.
(RC) Adjunkt Ragnhild Engeli Chri

stensen, Set. Annavej 7, Hjørring, 
telf. 92 22 31.

(BC) Adjunkt Bodil F. Christensen.
(Cu) Adjunkt Ivan Cuhra, Møllevan

gen 3, Horne, 9850 Hirtshals, 
telf. 94 93 27.

(JE) Lektor Jørgen Elmue, Kerava- 
vej 452, Hjørring, telf. 92 60 61.

(E) Adjunkt Jørgen Elsborg, Højde
draget 9, Hjørring, telf. 92 35 39.

(KE) Adjunkt Knud Eriksen, Mimers
vej 20, Hjørring.

(NF) Adjunkt Niels W. Fræmohs, Kri- 
stiansandvej 332, Hjørring.

(F) Rektor Erik Fuglsang-Damgård, 
Ranunkelvej 3, Hjørring, 
telf. 92 21 52.

(Gs) Pastor Poul W. Glasius, Borger
gade 34, 9740 Jerslev, telf. 83 10 12.

(FH) Adjunkt Johs. Fabricius Hansen, 
P. Freuchensvej 13, Hjørring, 
telf. 92 36 61.

(RH) Timelærer Kaj Rosendal Han
sen, Nordbovej 9R.

(Cl) Adjunkt Chr. A. luul, Dronnin- 
gensgade 20, Hjørring, telf. 92 61 97.

(WJ) Adjunkt Winnie Jelsager, Høj
dedraget 12, Hjørring, telf. 92 35 29.

(AJ) Adjunkt Anna Jensen, »Bækdal«, 
Holskovbæk, 9320 Hjallerup, 
telf. 28 42 78.

(BJ) Adjunkt Bjarne Jensen, H. F. 
Bjørnsvej 26, Hjørring, tlf. 92 05 49.

(J) Lektor Holger Jensen, Løkkens
vej 36, Hjørring, telf. 92 49 60.

(TM) Adjunkt Tage Moestrup Jensen, 
Vejbyvej 93, Sdr. Harritslev.

(Jø) Lektor Harald Jørgensen, Rosen
vej 4, Hjørring, telf. 92 17 96.

(HJ) Adjunkt Niels Hove Jørgensen, 
Damhusvej 30, Tårs.

(HK) Timelærer Hanne Kjeldsen, 
Bøgegade 6, 8200 Århus N.

(Kj) Timelærer Jens Kjeldsen, Bøge
gade 6, 8200 Århus N.

(JK) Adjunkt Hans Jørgen Krogh, Søn- 
dervang 50, Hjørring, telf. 92 29 32.

(AL) Adjunkt Aksel E. Larsen, Mylius 
Eriksensvej I, Hjørring.

(GL) Adjunkt Lissa Gram Larsen, 
Høj vangen 36, Hjørring, 
telf. 92 34 93.

(BL) Adjunkt Folmer Blume Leide, 
Lundhøj vej 32, Hjørring, 
telf. 92 01 07.

(Ld) Lektor Chr. Leimand, Sønder- 
vang 18, Hjørring, telf. 92 06 43.

(Li) Timelærer Arne Lilholt, Håsen- 
vej 50, 9830 Tårs, telf. 95 40 27.

(JL) Adjunkt Jørgen Lorenzen, Vagt
høj vej 17, Bjergby, Hjørring, 
telf. 97 11 26.

(LL) Adjunkt Lone Lorenzen, Vagthøj - 
vej 17, Bjergby, Hjørring, 
telf. 97 11 26.

(Lz) Lektor Mogens S. Lorenzen, Græs
vangen 3, Hjørring, telf. 92 21 63.

(TL) Pastor Th. Bjerre Lundby, Smid- 
strupvej 12, Vrå.

(BM) Adjunkt Bent Madsen, Ring
vejen 3, Hjørring.

(N) Lektor Bjarne Nissen, Enghave
vej 11, Hjørring, telf. 92 54 54.

(MN) Timelærer Mette Nørgaard, 
V. Allé 20, Vrå.

(Nø) Adjunkt Kaj Nørholm, Pragt- 
stjernevej 5, Hjørring, telf. 92 38 70.

(Nt) Adjunkt Per Nørretranders, Inge- 
mannsvej 10, Hjørring.

(IO) Adjunkt Ida Overgaard, Græs
vangen 16B, Hjørring, telf. 92 59 09.
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(KR) Adjunkt Keld F. Rasmussen, 
Skelvej 34B, Fr.havn, telf. 42 21 22.

(WR) Lektor Otto Wæver Rasmussen,
Ifversensvej 7, Hjørring, 
telf. 92 14 36.

(R) Adjunkt Helge Reinhardt, Pile-
gårdsvej 124, Vrensted, 9480
Løkken, telf. 88 91 63.

(ER) Adjunkt Else M. Roed, Heim- 
dalsvej 19, Hjørring, telf. 92 29 20.

(Sa) Adjunkt Niels Sandager, Dalslug
ten 4, Hjørring, telf. 92 46 69.

(S) Lektor Carla Schou, Hyacintvej 43, 
Hjørring, telf. 92 27 74.

(Ta) Adjunkt Fritz Tandrup, Alders
højvej 18, Hjørring, telf. 92 20 45.

(T) Adjunkt Thorkild Tønnsen, Grøn
landsvej 4, Hjørring.

(W) Lektor Henning Worsøe-Ander
sen, Trymsvej 10, Hjørring, 
telf. 92 07 10.
Nedennævnte adjunkter og lektorer 

ved Hjørring Seminarium underviser 
som timelærere ved Hjørring Gymna
sium og HF-kursus i skoleåret 1974-75:

(AA) Sem.lektor A. R. Andersson, 
Hjørringvej 87, Bjergby, Hjør
ring, telf. 97 13 39.

(OC) Sem.adjunkt Ole Clausen, Jørg. 
H. Nielsensvej 6, Hjørring, 
telf. 92 53 46.

(Gw) Lærer J. K. Greenwood, Dalvæn
get 12, Bjergby, Hjørring, 
telf. 97 12 36.

(Pd) Sem.lektor Karl Pedersen, Fuglsig 
Hovedgård, Ilbro, Hjørring, 
telf. 96 30 95.

(ÄP) Sem.lektor Aage Pedersen, Tofte
gade 15, 9870 Sindal, telf. 93 52 25.

(HP) Sem.lektor Hermann Petersen, 
Søndervang 22, Hjørring, 
telf. 92 25 62.

(KS) Sem.lektor Karl Slemming, Kær
vej 26, Hjørring, telf. 92 05 20.

(JS) Sem.lektor Johs. V. Sørensen, 
Åkandevej 38, Hjørring, 
telf. 92 39 49.

(Wz) Sem.lektor H.J. Weitze, Hyacint
vej 19, Hjørring, telf. 92 21 47.

Kurser til højere forberedelseseksamen

er oprettet ved en række seminarier og Tilvalgsfag:
gymnasier samt ved et statskursus.

Biologi ..........Kurserne er 2-årige. . 0 0 4 4
Hvert år opdeles i 2 semestre, såle- Matematik ..... . 0 0 6 6

des at undervisningen strækker sig Engelsk ......... . 0 1 3 3
over i alt 4 semestre efter følg, plan: Tysk .............. . 0 0 5 5

Antallet af ugentlige timer Samfundsfag ..
Musik ............
Formning .....

. 0 0 3 3
b(Ellssfd^‘ i. se- 2. se- 3.se- 4. se

mester mester mester mester
. 0
. 0

0 4 4
0 4 4

Dansk ............ 3 3 4 4 Idræt .............. . 0 0 4 4
Religion .......... 0 0 3 3 3 frem.sprog.. . 0 3 4 4
Historie .......... 3 3 3 3 Fysik .............. . 0 3 6 5
Biologi ........... 3 2 0 0 Kemi .............. . 0 0 5 5
Geografi ......... 3 2 0 0
Matematik ...... 5 5 0 0

Psykologi ...... . 0 0 3 3

Engelsk .......... 4 3 4 4 Der holdes eksamen i de enkelte fag
Tysk ............... 3 3 0 0 ved udgangen af det semester, hvor
Samfundsfag ... 2 2 0 0 undervisningen i faget afsluttes. Der er
Musik/formning 2 2 0 0
Idræt .............. 2 2 0 0

ikke eksamen i fællesfagene musik, 
formning og idræt.
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Normaltimeplan

Fag

Religion......................
Dansk.........................
Engelsk......................
Tysk............................
Fransk (russisk) ......
Latin...........................
Græsk m. oldtids

kundskab...............
Oldtidskundskab......
Historie, samfunds

kundskab og 
psykologi...............

Samfundsfag............
Geografi.....................
Biologi........................
Biokemi......................
Kemi...........................
Fysik...........................
Matematik................
Musik, særfag..........

Legemsøvelser............
Fællestimer..................

Musik..................
min.

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

Sproglig linj e Matematisk linje

Fællesfag

1. 2. 3.

Særfag
Fællesfag

1. 2. 3.

Særfag
Ny

sproglig 
gren 

2. 3.

Musik
sproglig 

gren
2. 3.

Hist.- 
sproglig 

gren
2. 3

Klassisk 
sproglig 

gren
2. 3 .

Marema- 
tisk-fy- 
;isk gren 
2. 3.

Hisc.- 
matem. 

gren 
2. 3.

Natur
faglig 
gren 

2 3.

W
 

bi
 O

1 1 1 
. 1 1

W
 

Ü
S 

—
1 

1 
1

oo
 

4»
. r

o

4-6
3-5

4-0

3-5

4-0

3-5 1
1

5-5

0-1-2
3-3-4

5-0-0
5-3-3

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

1-2-0

2 - 3 - 4 3-4 8-8 3-4 2 - 3-4 8-8 3-4

2
0-0-3

3-2 3-0
0-3

3-2
0-3}

3-2

3-7

2-3-0
4-6

2 -
3 -
5 -

3-0
3-5
5-6

1-0
2-2
3-3

3-0
2-2
3-3

26-13-15 13-12 13-12 13-12 13-12 26-12-12 14-15 14-15 14-15

2-2-2 2-2-2

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

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

(0)-(2)-(l) (0)-(2)-(l)

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

Ordensregler
Formålet med dette ordensreglement er 
at skabe et gunstigt arbejdsklima for 
både lærere og elever.

§ 1. Alle har mødepligt til undervis
ningen og bør møde rettidigt. Skolen 
skal føre nøje regnskab over elevernes 
forsømmelser (cirk. 26.03.73).

§ 2. Til udeblivelse fra skolen af 
andre grunde end sygdom må der i 
forvejen søges tilladelse hos rektor.

§ 3. Hvis en elev har forsømt skolen, 
skal han, når han møder igen, med
bringe en skriftlig meddelelse fra 
hjemmet om grunden til udeblivelsen.
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Er eleven over 18 år, kan han selv 
udfærdige meddelelsen. Fravær udover 
1 uge dokumenteres ved lægeattest.

§ 4. Efter skriftlig anmodning fra 
hjemmet eller fra eleven selv, hvis han 
er over 18 år, kan han i sygdomstilfæl
de fritages for gymnastik indtil en må
ned; for et længere tidsrum kræves en 
lægeattest, der skrives på en dertil sær
lig indrettet blanket, som udleveres på 
skolens kontor. Udgiften til lægeattest 
afholdes af eleven.

§ 5. Cykler og knallerter skal parke
res i cykelskuret eller i stativerne over 
for skolen. Biler, motorcykler og scoo
tere må ikke parkeres på Skolevangen, 
men skal anbringes på de offentlige 
parkeringspladser.

§ 6. Samtlige elever har rygetilla- 
delse. Rygning er dog ikke tilladt i 
klasseværelserne. Tændstikker, skod m. 
V. skal anbringes i askekummerne. An
det affald anbringes i affaldskasser og 
papirkurve.

§ 7. Alle, der har tilknytning til sko
len, kan frit benytte opslagstavlerne. 
Dog er hele opslagstavlen nærmest 
kontoret forbeholdt meddelelser fra 
rektor eller kontoret. Alle opslag for
synes med opsætterens navn og med 
dato og fjernes senest 14 dage efter 
opsættelsen.

§ 8. Bøger og andet undervisnings
materiel, der stilles til rådighed for 
eleverne, er skolens ejendom. Bøger 
skal forsynes med omslagspapir og ud
fyldt navneseddel. Hvis en elev ved 
grov uagtsomhed ødelægger eller be
skadiger de udleverede undervisnings
midler eller skolens materiel eller sam
linger, skal vedkommende erstatte det 
ødelagte eller beskadigede efter sko
lens skøn.

§ 9. Alle, der bemærker skader eller 
mangler ved inventar og installationer, 
skal anmelde dette på kontoret.

§ 10. Indre inspektor fører tilsyn 
med, at ordensreglerne overholdes.

Skolens afgangs- og årsprøver for 1974-75

Gymnasieklasserne 1. og 2.g: ca. fra 
den 25. maj til slutningen af skole
året.

Studentereksamen: ca. fra den 15. maj 
til slutningen af skoleåret.

1. HF: ca. fra den 1. juni til slut
ningen af skoleåret.

2. HF: ca. fra den 1. maj til slut
ningen af skoleåret.

Cirkulære om reeksamination
I henhold til undervisningsministeriets 
bekendtgørelse af 12. marts 1973 om 
eksamensordningen og karaktergivnin
gen m. v. ved studentereksamen og i 
gymnasiet, § 4, fastsættes følgende 
bestemmelser:
1. a. En gymnasieelev, der i et fag ved 

slutningen af 1. eller 2. gymnasie

klasse har opnået årskarakteren 5 
eller derover, og som ved den af
sluttende nrøve til studentereksa
men i faget ved udgangen af 1. 
eller 2. gymnasieklasse har fået 
karakteren 00 eller 03, kan forlan
ge at blive underkastet ny prøve 
i faget i august-september.
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b. En gymnasieelev, der i et fag ved 
slutningen af 1. eller 2. gymnasie
klasse, hvor undervisningen i faget 
afsluttes, har fäet årskarakteren 
00 eller 03, kan, hvis faget ikke er 
udtaget til prøve til studentereksa
men, forlange at blive underkastet 
prøve i faget i august-september.

2. Rektor skal inden 1. juli meddele 
direktoratet, hvilke elever der i hen
hold til 1) ønsker sig prøvet i august
september.

3. For en elev, der ønsker sig under
kastet ny prøve, er eksamenskarak
teren den ved reeksaminationen op
nåede. For en elev, der i henhold til 
l.b. ønsker sig prøvet, medtæller 
prøven i faget blandt de ti prøver, 
der kræves aflagt, for at man kan 
bestå studentereksamen.

4. Elever, der ved sygeeksamen bliver 
berettiget til den under l.a. nævnte 
prøve eller som af sygdom forhin

dres i at aflægge den prøve i aug.- 
sept., som de i henhold til l.a. eller 
l.b. var berettiget til, kan underka
stes prøve i faget ved den efterføl
gende maj-juni eksamenstermin.

5. Bestemmelserne nævnt under 1-4 
finder tilsvarende anvendelse for 
elever på studenterkursus ved slut
ningen af 1. kursusklasse.

6. Ovenstående bestemmelser finder 
første gang anvendelse for de elever, 
der afslutter undervisning i et fag 
ved udgangen af 1. eller 2. gymna
sieklasse/!. kursusklasse sommeren 
1973.
Omgængere i fag, der afsluttes efter 

1. kursusklasse, må normalt indstille 
sig til ny eksamen i et eller flere af 
disse fag i maj-juni ved afslutningen 
af anden kursusklasse.

I øvrigt: kontakt studievejlederen. 
Rikard Frederiksen.

/Henning Nielsen.

Ferieplan

For skoleåret 1974-75 er der for sta
tens gymnasieskoler, studenterkursus 
og Statens Kursus til HF fastsat følg, 
fridage og ferier (de nævnte dage med
regnes) :

1974:
Mandag den 14. okt. til fredag den 18. 

okt.: Efterårsferie.
Mandag den 23. dec. til fredag den

3. januar: Juleferie.

ISaUCT. ■

1975:
Mandag den 24. marts til tirsdag den 

1. april: Påskeferie.
Onsdag den 16. april: Dronningens 

fødselsdag.
Torsdag den 5. juni: Grundlovsdag.
Mandag den 23. juni til fredag den

8. august: Sommerferie.

Foranstående ferieplan kan ikke fra
viges, med mindre der foreligger tilla
delse fra direktoratet, og en sådan til
ladelse vil kun kunne forventes opnået 
i ganske særlige tilfælde.
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Legater
Hjørring Gymnasium råder over følg, 
legater til eleverne: Hjørring Gymna
siums Venners Understøttelsesfond, 
Hjørring højere Almenskoles Under
støttelsesfond, De to Elevers Legat, 
Hjørring Gymnasiums Jubilæumsfond, 
hvorfra der årligt tildeles renterne til 
ubemidlede, dygtige studenter og HFer 
fra Hjørring Gymnasium og Studen
terkursus, der studerer videre.

I lovene for Hjørring Gymnasiums 
Venner står i al korthed:

§ 1. Foreningens navn er: Hjørring 
Gymnasiums Venner.

§ 2. Foreningens formål er gennem 
kontingentet at støtte Hjørring højere 
Almenskoles Understøttelsesfond.

§ 3. Som medlemmer kan optages 
skolens nuværende og forhenværende 
elever og lærere, elevernes forældre og 
andre, som kan ønske at støtte for
eningens formål - etc.

Der uddeles ca. 18.000 kr. årligt til 
ca. 15 elever til deling. Legatmassen 
er for tiden på henved 250.000 kr.



Introduktionsugen for 1. g og 1. HF 1974

Mandag den 12. august kl. 9:
a) Velkomst ved rektor i festsalen,
b) Rundvisning på skolen i små

grupper.
c) Velkomst ved elevrådet med trak

tement i frokoststuen.
d) Samling af de enkelte klasser til 

skemaskrivning.
e) Derefter fælles folkedans 

fra alle lande.

Tirsdag den 13. august kl. 8:
6 timers undervisning med et gen
nemgående emne hos forskellige læ
rere i forbindelse med deres fag. Vi 
kalder det for en »faglig dynamisk 
dag«.

Onsdag den 14. august kl. 8:
a) En times orienteringsløb.
b) De ældre elever orienterer

i en time om SU.
c) Debat med repræsentanter fra 

3bh med henblik på de sociale 
forbedringsmuligheder internt 
og eksternt.

d) 2 skematimer (normal undervis
ning) og klassevis bogudleve
ring.

Torsdag den 15. august kl. 8:
Normale skematimer hele dagen.

Fredag den 16. august kl. 8:
a) De fire første timer er normale 

skematimer.
b) Derefter SU - skemaskrivning.
c) Dans af kædedanse og lanciers 

til festen om aftenen.
Kl. 19,30: Fest under titlen: 

»Vise-Vers-huset«.

Mandag den 19. august kl. 8:
Udfyldelse af skemaer i forbindelse 
med introduktionsugen.
Derefter og fremover normale 

skematimer.
Vi håber, at ugen vil blive interes

sant og kontaktgivende.

Med hilsen fra
Introduktionsuge-udvalget.


