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Forord
Sidste år forsøgte vi at kombinere årsskrift og introduktionsskrift i
samme hæfte. Det synes imidlertid ikke at fungere særlig godt på én
gang at pege bagud og rette blikket fremad, hvorfor vi i år hermed ud
sender et egentligt årsskrift, der koncentrerer sig om, hvad der her på
skolen er sket i skoleåret 1974/75.
Der vil til alle nye elever blive fremstillet et specielt introduktions
hæfte, der orienterer dem om det nye skoleårs start med introduktions
ugen samt giver dem de mange nødvendige praktiske oplysninger, der
skulle lette dem overgangen til den nye skole.
Det er tanken, at de specielle sider i introduktionshæftet med prak
tiske oplysninger også skal udleveres til skolens øvrige elever ved skole
årets begyndelse.
Når dette årsskrift bliver beskedent af omfang og har mistet farverne
på omslaget, skyldes det stram økonomi.
Vi håber, at årsskriftet opfylder sin mission som et historisk skrift, og
skolen vil gerne takke de medarbejdere, der har været behjælpelige
med udarbejdelsen af årsskriftet.
THOMAS JØRGENSEN
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De amtskommunale skolemyndigheder
Hasseris Gymnasium ejes og drives fra 1. april 1973 af Nordjyllands
amt. Skolen sorterer under undervisnings- og kulturudvalget.
Den 3. maj 1974 blev der på skolen afholdt valg af forældrerepræsen
tanter til det nye skolenævn.

Skolenævnet:
FORÆLDREVALGTE:

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

UDPEGET AF NORDJYLLANDS AMTSRÅD:
Amtsrådsmedlem, landsretssagfører Ingv. Pedersen, Aalborg
Amtsrådsmedlem, assistent Erik V. Thuesen, Svenstrup J.
Amtsrådsmedlem, gårdejer Thomas Elholm, Klokkerholm
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Karakterer og vidnesbyrd
Enhver bedømmelse af eleverne skal udtrykkes ved en af følgende
karakterer: 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 0. De hovedinddeles i tre trin, der
er karakteriseret ved ordene udmærket (13, 11, 10), middel (9, 8, 7) og
usikker (6, 5, 3, 0).
Det forudsættes, at yderkaraktererne 13 og 0 kun undtagelsesvis be
nyttes. De resterende 8 trin bør anvendes således, at elever i løbet af
skoleåret forholdsvis let kan rykke et trin op eller ned. Karakteren 8
betegnes som den karakter, omkring hvilken gennemsnittet bør ligge,
når der er tale om et stort antal beståede elever.
For at bestå studentereksamen skal følgende to betingelser være
opfyldt:

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

»Undervisningen skal løbende evalueres«, hedder det i de nye be
stemmelser for studentereksamen.
Ordet »evaluering« oversættes bedst ved »vurdering« eller »bedøm
melse«. Man må skelne mellem to former: ekstern og intern evaluering.
Den eksterne evaluering er gammelkendt i form af karakterer og vidnes
byrd. Disse standpunktskarakterer med vidnesbyrd skal gives mindst én
gang om året, og her på skolen har vi vedtaget, at dette skal ske i decem
ber. For elever under 18 år underskrives karakterlisten af forældrene.
Elever over 18 år eller elever, der har indgået ægteskab, kan selv
underskrive. Den interne evaluering sker mellem lærer og elev og består
i en vurdering af den pædagogiske situation, de befinder sig i under
undervisningsforløbet. Det er hensigten med de nye bestemmelser, at
eleverne i højere grad skal lære at vurdere deres eget standpunkt og
sammen med læreren vurdere undervisningens planlægning, form og
effekt. Den interne evaluering er en følge af bekendtgørelsens påbud
om, at lærer og elev i fællesskab planlægger arbejdet. De hidtil brugte
former for intern evaluering kan selvfølgelig fortsætte. Det drejer sig
om skriftlige opgaver og om samtale mellem lærer og elev i mange
variationer.
Omkring den 1. maj gives årskarakterer, og der afholdes derefter
årsprøver og eksaminer.
Ved skoleårets afslutning afholdes et møde i lærerforsamlingen, hvor
elevernes oprykning til næste klasse behandles. Forhandlingerne på
dette møde, der indkaldes og ledes af rektor, foregår efter de af under
visningsministeriet herom fastsatte regler.
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Såfremt lærerforsamlingen vedtager, at en elev ikke bør fortsætte i
næste klasse, skal lærerforsamlingen drøfte, hvad man skal tilråde
eleven. Dette råd meddeles skriftligt til eleven og forældremyndighedens
indehaver, der derefter træffer afgørelse, om eleven skal følge lærer
forsamlingens råd.
En gymnasieelev, der i et fag ved afslutningen af 1. eller 2.g har opnået
årskarakteren 5 eller derover, og som ved den afsluttende prøve til stu
dentereksamen i faget ved udgangen af 1. eller 2.g har fået karakteren
00 eller 03, kan forlange at blive underkastet en ny prøve i faget i august
september.
En gymnasieelev, der i et fag ved afslutningen af 1. eller 2. gymnasie
klasse, hvor undervisningen i faget afsluttes, har fået årskarakteren 00
eller 03, kan - hvis faget ikke er udtaget til prøve til studentereksamen
- forlange at blive underkastet prøve i faget i august-september.
Skolen skal inden 1. juli meddele Direktoratet for Gymnasieskolerne
og HF, hvilke elever der ønsker at indstille sig til reeksamination i august
september.
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Eksaminer 1974
Nysproglig studentereksamen:
Helle llberg Christensen, Vivi Christensen, Aksel Emborg, Jonna Hyldgaard Jensen, Niels Bjørn Jensen, Lone Jespersen, Pernille Jørgensen,
Vinnie Mathiesen, Elsebeth Trommelholt Nielsen, Birgit Poulsen, Lisbeth
Rasmussen, Henning Rønn, Karin Dorrit Thiesen, Aase Thomsen, Torben
Lilholt Andersen, Anne Elise Nygaard Christensen, Inge Friis Christensen,
Lise Dreisler, Inger Jerning Hansen, Birgit Hyldahl Jensen, Ida Agnete
Gert Jensen, Marianne Jølck, Vibeke Kjærsgaard, Lene Vibeke Nielsen,
Mette Elisabeth Næsby, Henrik Olsen, Kirsten Chalmer Rasmussen, Leo
Kielgast Andersen, Anine Frisk Christensen, Lene Eriksen, Helene Flendt,
Anna Marie Gregersen, Leif Bregnedal Hansen, Anne-Mette Jensen,
Grethe Kristine Jensen, Per Viggo Larsen, Peter Kjær Lauridsen, Mads
Møllgaard, Bente Bo Nielsen, Bodil Hedegaard Nielsen, Michael WestenJensen, Hans Henrik Aasted.

Samfundssproglig studentereksamen:

Birgitte Fristrup, Inge-Lise Jensen, Jonna Lund Jensen, Inger Iversen
Nielsen, Uffe Steen Pedersen, Kirsten Qvist, Elsebet Skov, Anette Falk
Andersen, Christian Arentoft, Susanne Blegvad, Jens Frode Fogt, Helle
Hansen, Kirsten Bøgelund Jensen, Annette Kortsen, Kirsten Sandborg
Nielsen, Niels Christian Idskov, Ebbe Paamejer Jensen, Annette Junget,
Søren Justesen, Susanne Nørgaard Kristensen, Kim Petersen, Arne
Remmen.

Matematisk-fysisk studentereksamen:

Anne Birgitte Jensen, Bo Gunnar Juul Jensen, Else Krægpøth, Jess
Pilgaard, Gitte Tvedeskov Rasmussen, Povl Laurits von Spreckelsen,
Inger Christiane Stenbakken, Charlotte Bock, Hanne Christensen, Holger
Walther Fogh Christensen, Winnie Ehlers, Lars Johan Frahm, Ole Henrik
sen, Kim Wærn Jensen, Per Birger Jensen, Per Johannsen, Poul Johann
sen, Ib Nygaard-Pedersen, Palle Stensbæk Schrøder, Erik Toppenberg.

Samfundsmatematisk studentereksamen:
Bjarne Lang, Stig Magnussen, Jørgen Kjølseth Møller, Hanne Birthe
Pedersen, Per Michael Ussing, Jørgen Vandborg, Lisbeth Raska Winther,
Poul Færk Andersen, Jens Færløv Christensen, Lone Dirckinck-Holmfeld,
Hanne Olander, John Pedersen, Birgitte Remmen, Lene Maria Thomsen
Støtt.
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Matematisk-naturfaglig studentereksamen:
Dorte Andersen, Dorte Hansen, Inge Hvid Hansen, Henrik Jensen,
Kirsten Kronborg Jensen, Michael Larsen, Knud Alex Sehested Nielsen,
Peter Schou, Hanne Sørensen, Lars Peter Skaarup Goodt Wilhelmsen,
Pia Bogulski, Merete Guldbæk, Henrik Jensen, Jonna Otte Thomsen,
Mette Vissinger.

Højere Forberedelseseksamen:
Claus Christensen, Anette Eduardsen, Leo Eriksen, Henning Qvist
Hansen, Pia Rix Holländer, John Jensen, Per-Ulrik Jensen, Conny Mona
Justesen, Susanne Risvig Kjær, Karin Margrete Kristensen, Inge-Lise
Larsen, Susanne Kirsten Laustsen, Claus Færch Madsen, Erling Nielsen,
Henrik Wind Nielsen, Bremer Johannes Krogsgaard Pedersen, Susanne
Aagaard Petersen, Bo Skovbjerg, Palle Sørensen, Poul Ejnar Sørensen,
Birthe Baand Toft-Pedersen, Bjarne Honoré Walther, Dorthe Bredsig
Andersen, Marianne Bondgaard, Jette Fisker, Randi Lillian Hansen, Car
sten Henriksen, Rita Cassøe Jacobsen, Elsebeth Marie Jensen, Kirsten
Jensen, Nina Kjær-Rasmussen, Jan Larsen, Hanne Høgsberg Nielsen,
Jonna Bak Nielsen, Ilse Marianne Pedersen, Henrik Juul Rask, Elisabeth
Raaschou, Bente Skou, Bente Charlotte Rix Springborg, Jette Rolf Svanholm, Birgith Karen Sørensen, Inge Sørensen, Ann Rask Vendelbjerg.

Eleverne
Ved skoleårets begyndelse 1974/75 havde skolen 628 elever:
1 .g 67 sproglige og 78 matematiske (3 sproglige og 3 matematiske
klasser)
2 .g 67 sproglige og 75 matematiske (3 sproglige og 3 matematiske
klasser)
3 .g 69 sproglige og 108 matematiske (3 sproglige og 5 matematiske
klasser)
1 .HF 84 elever (3 klasser)
2 .HF 81 elever (3 klasser)

Ved skoleårets slutning var tallene følgende:
1 .g 66 sproglige og 77 matematiske
2 .g 65 sproglige og 70 matematiske
3 .g 69 sproglige og 107 matematiske
1 .HF 77 elever + 3, som er overgået til selvstuderende status
2 .HF 76 elever + 1, som er overgået til selvstuderende status
I alt 607 elever + 4 selvstuderende.
Til den nye 1.g optages der elever til 6 klasser: 2 sproglige og 4 mate
matiske, og til den nye 1.HF optages der elever til 3 klasser.
10

Eleverne i 1.g pr. 25. august 1974 kom fra følgende skoler og klasser:
Matematikere

Afleverende skoler:
fra:

2. r.

3. r.

1. g

2. r.

3. r.

dr. pi.

dr. pi.

dr. pi.

dr. pi.

dr. pi.

Bælum Skole

1

Gammel Hasseris Skole

4

1
4

7

3

1

Gistrup Skole

Hobrovejens Skole

2

4

6

Klostermarksskolen

5

1

2

Nibe Skole

5

14

24

1

1
1

1

17

3

1

1

10

5

2

19

2

1

1

Rosen vangsskolen

1

3

2

1

5

1

2

7

5

5

Skørping Skole

2

Stolpedalsskolen

4

Støvring Skole

2

Suldrup Skole

4

2

5

3

1

3

2

4

17

3

16

1

3

1

1
2

Vester Mariendal Skole

Hasseris Gymnasium

4

1

20 16 31
40

9 0

2 3
2

7

2

2

36

25

1

1

1

Skipper Clements Skole

Sofiendalskolen

5

1

Hals Skole

Ryesgade Skole

1 alt

Sproglige

31
34

12 21

145

33
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Lærerkollegiet
Ansættelser:

Fra 1. august 1974 som adjunkter: cand. mag. Erik Sondergaard Bold
sen (engelsk og idéhistorie), mag. scient. Kai Gregersen (fysik og mate
matik), cand. mag. Sonja-Marie Larsen (engelsk og fransk), cand. scient.
Hanne Milan Petersen (biologi og pigegymnastik), cand. phil. Marianne
Vestergaard (dansk) og cand. mag. Torben Winkler (historie og kristen
domskundskab).

Timelærere:
Fra 1. august 1974: civilingeniør Karl Holm (matematik), cand. scient.
Poul Jørgen Jensen (matematik), cand. phil. Ulla Hede (fransk), cand.
mag. Kirsten Kaastrup Larsen (dansk) og lærerstuderende Peter Arnfinn
Müller (religion).
Fra 19. august 1974 har følgende undervist i musik på HF: musiklærer
Gunnar Hansen (trommer), musiker Peter Hofmeister (violin), konservatorieelev Steffen Kyhl Jensen (guitar), konservatorieelev Annette Mon
drup (blokfløjte), musiker Anker Møller (saxofon) og konservatorieelev
Ole Aagaard (trompet).
Fra 1. februar 1975: cand. mag. Jens Christian Jessen (dansk og
fransk).
Afsked med kolleger:

Ved udgangen af december 1974: civilingeniør Karl Holm, cand. scient.
Poul Jørgen Jensen, cand. psyk. Ulla Jydebjerg og cand. mag. Kirsten
Kaastrup Larsen.
Ved udgangen af skoleåret 1974/75 fratræder: cand. phil. Ulla Hede,
cand. mag. Jens Christian Jessen, adjunkt Bente Ostergaard Madsen
og lærerstuderende Peter Arnfinn Müller.
Vikarer:

Maleren Svend Bonnevie-Dyssegaard har vikarieret for adjunkt Hanne
Smidth i månederne august-december 1974.
Cand. mag. Kirsten E. Hansen har vikarieret for adjunkt Ellen Bruun
i månederne august-november 1974.
Dr. phil.:
I slutningen af november 1974 erhvervede adjunkt Kai Møller Nielsen
den filosofiske doktorgrad fra Aarhus Universitet efter forsvaret af sin
afhandling: Homer-oversættelser og heksameter-digte.
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Lærerkollegiet i skoleåret 1975/76:

Adjunkt Carl Johan Andersen (dansk og engelsk)
Adjunkt Erik Sondergaard Boldsen (engelsk og idéhistorie)
Maleren Svend Bonnevie-Dyssegaard (formning)
Adjunkt Bent Brandtoft (samfundsfag og drengegymnastik)
Adjunkt Ellen Bruun (fransk og religion)
Adjunkt Karsten Bøgh (matematik)
Adjunkt Haakon Børresen (fysik, matematik og kemi)
Adjunkt Hanne Christiansen (historie og latin)
Adjunkt Bendt Deegen (historie og fransk)
Sognepræst Edv. E. Ernstsen (religion)
Adjunkt Anne-Marie Frandsen (dansk og engelsk)
Adjunkt Kai Gregersen (fysik og matematik)
Musiklærer Gunnar Hansen (trommer)
Cand. phil. Ulla Hede (fransk)
Adjunkt Steen Hoffmann (fysik og matematik)
Musiker Peter Hofmeister (violin)
Civilingeniør Karl Holm (matematik)
Gymnastiklærer Jette Jacobsen (pigegymnastik)
Adjunkt Ole Schelde Jacobsen (matematik og fysik)
Adjunkt Claus Jensen (matematik)
Cand. scient. Poul Jørgen Jensen (matematik)
Adjunkt Signy Jensen (musik)
Konservatorieelev Steffen Kyhl Jensen (guitar)
Cand. mag. Jens Chr. Jessen (dansk og fransk)
Psykologilærer Ulla Jydebjerg (psykologi)
Adjunkt Morten Jødal (kemi og fysik)
Rektor Thomas Jørgensen (dansk og oltidskundskab)
Adjunkt Karl Jørgen Krarup-Pedersen (historie og religion)
Cand. mag. Kirsten Kaastrup Larsen (dansk)
Adjunkt Sonja Larsen (engelsk og fransk)
Adjunkt Hans Henrik Lauritzen (historie og latin)
Adjunkt Lars Lindhart (matematik)
Adjunkt Jens Peter Lund (biologi)
Adjunkt Bente Ostergaard Madsen (samfundsfag og tysk)
Adjunkt Inge Mathiasen (engelsk og tysk)
Adjunkt Hanne Milan (biologi og pigegymnastik)
Konservatorieelev Annette Mondrup (blokfløjte)
Lærerstuderende Peter Arnfinn Müller (religion)
Musiker Anker Møller (saxofon)
Adjunkt Kai Møller Nielsen (dansk og oldtidskundskab)
Adjunkt Bent Axel Olesen (fransk og engelsk)
Adjunkt Birgit Rubak (tysk)
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Musikpædagog Anne Raasch (klaver)
Adjunkt Johan Schlichtkrull (engelsk og russisk)
Adjunkt Arne Sestoft (geografi)
Adjunkt Håkun Skardhamar (fysik, kemi og matematik)
Adjunkt Hanne Smidth (formning)
Adjunkt Aksel Rom Sondergaard (dansk og historie)
Adjunkt Leif Milo Sørensen (biologi og drengegymnastik)
Adjunkt Hans Ulrik Torp (tysk og fransk)
Adjunkt Marianne Vestergaard (dansk)
Adjunkt Peter Villesen (musik)
Adjunkt Peter Wang (engelsk og drengegymnastik)
Adjunkt Albin Willemoes (dansk og engelsk)
Adjunkt Torben Winkler (historie og religion)
Adjunkt Gert Winsløw (dansk og geografi)
Konservatorieelev Ole Aagaard (trompet)

Kursus i praktisk pædagogik:
Direktoratet for Gymnasieskolerne og HF har i skoleåret 1974/75 hen
vist følgende til at gennemgå kursus i undervisningsfærdighed her ved
skolen: cand. mag. Erik Christensen, cand. scient. Torben Rømer Elin,
cand. mag. Hanne Brøgger Hansen, cand. mag. Kirsten Kaastrup Larsen,
cand. mag. Carl-Johan Rømer Pedersen, cand. scient. Bent Selchau og
cand. scient. Preben Sørensen.

Fagkonsulenterne
Skolen har i skoleåret 1974/75 haft besøg af lektor Helge Poulsen
(russisk) og lektor Tage Ostergaard (fransk) samt af rejselektor i tysk
Roland Stürzenhofecker.

I skoleåret 1974/75 var:
Rektors stedfortræder: Adjunkt Claus Børge Jensen.
Lærerrådets formand: Adjunkt Karl Jørgen Krarup-Pedersen.
Lærerrådets næstformand: Adjunkt Albin Willemoes.
Skolens bibliotekar: Adjunkt Gert Winsløw indtil udgangen af december;
derefter adjunkt Hans Ulrik Torp.
Administrativ inspektor: Adjunkt Karsten Bøgh,
Administrativ inspektor HF: Adjunkt Bent Axel Olesen.
Skemalægger: Adjunkt Steen Hoffmann.
Indre inspektorer: Adjunkterne Albin Willemoes og Peter Wang.
Sekretærer: Fru Gudveig Kvisselgaard og fru Anna Lise Nielsen.
Pedel: Andreas Bundgaard Pedersen.
Pedelmedhjælper: Erik Andersen.
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Samarbejdsudvalget 1974/75:
Lærernes repræsentanter var adjunkterne Anne-Marie Frandsen, Aksel
Rom Sondergaard og Leif Milo Sørensen. Elevernes repræsentanter var
Jesper Ott, 1.r, Niels Hein-Sørensen, 2.b, Kjeld Carlsen, 3.x, og Birgitte
Engen, 2,y. Medlem af samarbejdsudvalget er endvidere lærerrådsfor
manden, adjunkt Karl Jørgen Krarup-Pedersen. Rektor er formand.

Af skolens dagbog 1974 75:
1974:
12/8: Det nye skoleår begynder. Velkomst til eleverne i festsalen.
12/8—16/8: Introduktionsuge.
12/8—16/8: 3.C på ekskursion til Skaane under ledelse af adjunkt Hanne
Christiansen.
10/9: 2.y på ekskursion i Aalborg under ledelse af adjunkt K. J. KrarupPedersen.
11/9: Skole-atletikstævne i 3. og 4. time.
12/9: Fællestime. Emne: Tværpolitisk orientering om regeringens spare
planer. Orienteringen blev givet af Bertel Haarder.
Medio sept.-medio nov.: Udstilling i centralgarderoben af formnings
elevernes arbejder. Motiver: Høstlandskaber fra Gammel Hasseris.
17/9: Atletikstævne i Hobro sammen med hold fra gymnasierne i Frede
rikshavn, Hjørring og Hobro samt Nørresundby Gymnasium, Aal
borg Katedralskole og Aalborghus Statsgymnasium. Hasseris Gym
nasium stillede med 1 pigehold og 3 drengehold. Drengene hjem
førte pokalen og en faneplade.
17/9: Besøg på skolen af en FN-delegation bestående af 60 ledende
embedsmænd fra den økonomiske kommission for Europas boligog planlægningsudvalg.
17/9—23/9: 3.zuvN på ekskursion til Bornholm under ledelse af adjunkt
Arne Sestoft.
18/9: 3.sS på ekskursion til Hjørring under ledelse af adjunkt Gert
Winsløw.
23/9: Møde i Hasseris Gymnasiums Venner. Foredragsholder var Flem
ming Madsen fra Danmarks Radio. Emne: Fjernsynet, avisen og
journalistens arbejde. I mødet deltog ca. 70.
23/9: Regionsstævne i Gymnasieskolernes Håndboldturnering for piger.
24/9: 2.y på ekskursion til Fyrkat og Den gamle By i Århus under ledelse
af adjunkt K. J. Krarup-Pedersen.
25/9: Musikaften på skolen med pianisten Jørgen Thomsen fra Århus
Musikkonservatorium. Aftenen sluttede med folkedans.
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30/9: Orienteringsmøde for 1.g’s elever og forældre om gymnasiet og
dets undervisning.
30/9: Fællesarrangement i festsalen i 3. og 4. time.

2/10:3.mN på ekskursion til Tipperne ved Ringkøbing Fjord under
ledelse af adjunkterne Jens Peter Lund og Leif Milo Sørensen.
23/10:1.x på ekskursion i Aalborg-området under ledelse af adjunkt
K. J. Krarup-Pedersen.
28/10—31/10: 3.x, 3.y og 3.zuvS på ekskursion til København under ledel
se af adjunkterne Jens Peter Lund, Lars Lindhart og Bente Oster
gaard Madsen.

29/10: Fællestime med violinisten Anker Buch.

29/10: Officiel overdragelse af skulptur til skolen. Til stede var kunstne
ren, billedhugger Hans Jørgen Nicolajsen, repræsentanter for Has
seris Kunstudvalg, amtet og lærerrådet samt rektor.
31/10: Den sociale Højskoles teaterarrangement på Hasseris Gymnasium,
hvor Rimfaxe opførte Mordernes Nat. Skolens elever og lærere
var inviteret til at overvære forestillingen.
1/11: Skolens fødselsdag fejret med morgensamling, flødeboller til alle
og undervisningen slut kl. 12. Om aftenen fest for elever og lærere.
Også tidligere elever var inviteret med.

20/11:2.sS på ekskursion til Randers under ledelse af adjunkt Arne
Sestoft.
20/11: Musikaften på skolen med pianisten Jørgen Thomsen fra Arhus
Musikkonservatorium. Aftenen sluttede med underholdning ved
skolens elever.
21/11—24/11: 3.ZUVFN på ekskursion til København under ledelse af ad
junkterne Hanne Milan, Steen Hoffmann, Håkun Skardhamar og
Haakon Børresen.
25/11: Konkurrencen blandt eleverne om det bedste billede af skolen
afsluttet. Dommerkomiteen, der bestod af maleren Renal Bache,
arkitekt Jacob Blegvad og formningslærer Sv. Bonnevie-Dyssegaard og den fungerende rektor, adjunkt Claus Jensen, udpegede
følgende vindere:
1.
præmie: Peter Bro Christensen, 2.x
2.
præmie: Lars Bo Klemmensen Pedersen, 1.p
3.
præmie: Søren Broberg Andersen, 1.p
4/12—5/12: Skolekomedie: »Frihed det bedste guld« af Erik Knudsen.
9/12: 2.Z på ekskursion i »det gamle Aalborg« under ledelse af adjunkt
Aksel Rom Søndergaard.
10/12: Basketballstævne i Hobro.
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13/12: Fællestime med C. Stubbe Østergaard.
18/12: Julemusikaften. Aftenens første afdeling var bygget op omkring
uropførelse af John Frandsens »Gloria«, der udførtes af kammer
kor, solister og orkester. John Frandsen dirigerede selv. Under
aftenens anden afdeling sang man fællessange, dansede folke
danse og underholdtes af udvalgte elever.
December: Udstilling i centralgarderoben af l.p’s malerier.

1975:
15/1: Studieorienterende møde.
3/2: Orienteringsmøde for elever og forældre angående optagelse i 1.g
og 1.HF .Ca. 250 deltog i mødet.
5/2: 3.uF og 3,vF på besøg på svensk atomkraftværk under ledelse af
adjunkt Haakon Børresen.
Februar: Udstilling i centralgarderoben af Peter Bros malerier.
12/2. Forældrekonsultation for 1.s og 2. g.
18/2: Forældrekonsultation for 1.m og 3.g.
20/2: Fællestime. Debatoplæg med diskussion med lærere og studeren
de fra RUC om de videregående uddannelser, deres udvikling og
fremtidsperspektiver, set i en samfundsmæssig sammenhæng.
20/2: Musikaften med skolens kor og orkester.
24/2—28/2: Studieuge.
3/3: Fællestime med skuespilleren Preben Neergaard.
11/3: Grenvalgsmøde for l.g's elever og forældre.
13/3: Forårskoncert.
10/4: 3.a, 3.b, 3.u og 3.v på besøg i den katolske kirke i Aalborg under
ledelse af pastor Edv. E. Ernstsen.
17/4: Fælleskoncert på Hasseris Gymnasium med Nørresundby Gymna
siums og Aalborg Katedralskoles kor samt Aalborg Byorkester.
22/4: 3.Z på ekskursion til Skalborg og Gug kirker under ledelse af ad
junkt Torben Winkler.
30/4: Fællestime med forfatteren Per Højholt.
April-maj: Gymnasieskolernes Vandreudstilling i centralgarderoben. Vær
ker af Asger Jorn, Ejler Bille, Richard Mortensen og Ole Schwalbe.
1/5: Sidste skoledag for 2.HF. Fælles morgenkaffe for eleverne og de
res lærere.
6/5: 2.xF og 2.xyzS på ekskursion til Hjørring under ledelse af adjunkt
Gert Winsløw.
7/5: Sidste skoledag for 3.g. Fælles morgenkaffe for eleverne og deres
lærere. Derefter revy.
20/6: Dimission og translokation.
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Elevrådsarbejdet 1974/75
I begyndelsen af skoleåret valgtes en repræsentant fra hver klasse til
at varetage deres klasses interesser i elevrådet. Selvom disse ikke har
større kompetence end de øvrige tilstedeværende på møderne, har de
pligt til at orientere klassen om arbejdet.. Fra nogle klasser var der ingen
fremmødte, hvilket var skyld i, at det altid var de samme, der måtte træk
ke det tunge læs.
ER's første opgave var at arrangere den halvårlige generalforsamling,
kaldet elevmødet (EM). Dette fællesmøde for alle skolens elever afhold
tes den 30/9. På mødet orienteredes alle elever om de forskellige aktivi
teter og udvalgsarbejder, og et arbejds- og principprogram for det næste
halve år blev vedtaget. I øvrigt blev kassererens regnskab gennemgået.
Det følgende halve år blev der arbejdet ud fra dette arbejds- og prin
cipprogram. Desuden blev aktuelle og presserende opgaver løst. En af
de vigtigste ting var informering om og debattering af elevernes poli
tiske, økonomiske og sociale stilling. I september blev der afholdt fælles
time med repræsentanter fra politiske partier og folk fra DUS-DK og
DUS-Aalborg. Senere afholdtes møde, hvor en resolution omhandlende
de uddannelsessøgendes kår blev vedtaget og sendt til Aalborg Stifts
tidende. Specielt indeholdt den en udtalelse om omstruktureringen af SU.
På skolen blev det vedtaget at sende en repræsentant til Nordjysk
Ungdomskonference.
Problematikken omkring de faglige organisationer DGS og LAK samt
spørgsmålet om medlemskab af førstnævnte har været behandlet. Skønt
vi ikke har været medlem, har der været opretholdt kontakt med DGS,
og vi har modtaget alle skrivelser og referater fra deres møder. Selv har
vi deltaget i kurser og konferencer.
Skolen er tilsluttet DUS-Aalborg og Region-Aalborg (sammenslutning
af gymnasier), og vi har dyrket samarbejde med disse organer.
Gennem dette halvår (aug.—dec.) arbejdede der ud fra elevrådet (ER)
følgende udvalg: Studieugeudvalg, samarbejdsudvalg (se omtalen andet
steds), festudvalg, uddannelses-, udd.-støtte- og boligudvalg, aktivitets
udvalg, LAK-udvalg og introduktionsugeudvalg.
Rapporter fra udvalgene blev sammen med de traditionelle punkter
fremlagt på det andet elevmøde den 18/2.
På mødet var der i øvrigt en debat om Hasseris Gymnasiums stilling
i forhold til DUS-DK, DGS og LAK samt vor situation i samfundet.
I det sidste halve år har debatten koncentreret sig om uddannelses
støttens bortfald. Efter information til eleverne blev det vedtaget, at to
elever skulle deltage i en deputation til folketinget den 29/4 1975 sam
men med uddannelsessøgende fra 20 forskellige uddannelsessteder i
landet. Samtidig deltog disse som observatører i københavnske uddan
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nelsessteders aktionskomité’s møde. Her lærte vi en del om utraditionelle
aktionsformer, hvor informeringen af befolkningen bliver sat i højsædet.
Efter denne »aktion« har elevrådet med undtagelse af introduktions
ugeudvalget ligget næsten stille grundet det store eksamensræs.
Derfor håber vi, at alle gamle som nye møder op med fornyede kræfter,
så vi kan få elevrådet op at stå, således at nye kan aflaste de stærkt
betrængte 3.g’er og 2.HF’er. Det er kun dig selv, der kan ændre og for
bedre din stilling i systemet og på skolen.
Styrk elevrådet gennem din indsats og medvirken.
Elevrådet.
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Hasseris Gymnasiums Venner
På et forældremøde den 5. oktober 1971 blev der på skolenævnets
initiativ nedsat et udvalg med det formål at danne en forældreforening
ved skolen.
Udvalget bestod af skolenævnets formand, H. Mide Andersen, fru
Bente Blegvad, fru Inger Hammer, landsretssagfører E. Graversen og
advokat E. V. Kristiansen samt rektor. Udvalget udarbejdede forslag til
vedtægter og indkaldte til stiftende generalforsamling, der fandt sted
på et forældremøde den 9. november 1971.
De af generalforsamlingen godkendte vedtægter fik følgende ud
formning.

§ 1
Foreningens navn er: Hasseris Gymnasiums Venner. Hjemsted er
Aalborg.
§ 2
Foreningens formål er:

1) at virke som bindeled mellem medlemmerne og skolen.

2) at støtte skolen økonomisk på områder, hvor det offentlige ikke yder
hjælp, eller hvor denne hjælp er utilstrækkelig, f.eks. til foredrag,
rejser, kunstneriske formål etc.
§ 3

Som medlemmer kan optages nuværende og tidligere elevers for
ældre, tidligere elever, skolens lærere og i øvrigt alle, der er interes
seret i skolen og dennes arbejde.
§ 4

Foreningens midler tilvejebringes gennem medlemskontingent, gaver
og tilskud.
Kontingentformer og kontingentstørrelser fastsættes af generalfor
samlingen.
§ 5

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

20

1)

Valg af dirigent.

2)

Beretning og fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

3)

Valg af 2 (to) bestyrelsesmedlemmer.

4)

Valg af revisor.

5)

Eventuelt.
§ 6

Bestyrelsen består af 7 (syv) medlemmer.
a)

Skolens rektor.

b)

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

c)

d)

Et medlem blandt forældrene i skolenævnet, udpeget af skole
nævnet.
Fire medlemmer, valgt af generalforsamlingen.

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

§ 7

Foreningens regnskabsår går fra 1/8 til 31/7. Det første regnskabsår
går til 31/7 1972.
Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.
Foreningens midler skal anbringes i et eller flere pengeinstitutter i
Aalborg.

§ 8

Til ændring af vedtægterne eller bestemmelse om foreningens op
løsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med
(to trediedele) af de afgivne stemmer.
Ved foreningen opløsning skal midlerne anvendes i overensstemmelse
med vedtægternes § 2.

Den 28. maj 1974 afholdtes bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen kon
stituerede sig med tømrermester Knud Toppenberg som formand, fru
Bente Blegvad som sekretær og lærerkollegiets repræsentant, adjunkt
Bent Axel Olesen, som kasserer. Øvrige medlemmer af bestyrelsen er
fru Schroll Christensen og advokat E. V. Kristiansen.
Skolenævnet har som sin repræsentant i bestyrelsen udpeget EDBkonsulent P. E. Hein-Sørensen.
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Officielle ferier og fridage i skoleåret 1975 76
1975: Mandag den 23 juni til fredag den 8. august: sommerferie.
Mandag den 20. oktober til fredag den 24. oktober: efterårsferie.
Mandag den 22. december til fredag den 2. januar: juleferie.
1976: Mandag den 12. april til tirsdag den 20. april: påskeferie.
Mandag den 21. juni til fredag den 6. august: sommerferie.
De nævnte dage er medregnet.

Arsafslutningen finder sted fredag den 20. juni 1975.
Skoleåret 1975/76 begynder mandag den 11. august 1975.

Musik
På musikfronten er der i årets løb sket forskelligt ud over forårskon
cert og juleafslutning.
Kor og kammerkor har medvirket i en korkonkurrence, hvor kammer
koret fik en fin placering. I foråret har kammerkor, jazzorkester og con
sortensemble medvirket i nogle radioudsendelser med titlen »Med sang
og klang«. I påsken medvirkede kammerkoret og consortensemblet ved
en koncert i Skalborg kirke, ved hvilken lejlighed vi uropførte Johan
Frandsens to messesatser »Kyrie« og »Glorie« samt Erling D. Bjernos
»Quartetto per flauti dolci«.
Det store kor har sammen med to andre gymnasiekor og Aalborg ByOrkester givet koncert på Nørresundby Gymnasium og Hasseris Gym
nasium.
Jazzorkestret leverede i efteråret musik til skolekomedien (Finn Sa
verys: Frihed - det bedste guld), og endelig har musikafdelingen i
vinterens løb arrangeret en række musikaftener.

Drama
Med overvejende 3g’ere i hovedrollerne, der var også en enkelt lærer
og en 2g’er, opførte vi den 4. og 5. december 1974 Erik Knudsen og Finn
Saverys revykomedie »Frihed - det bedste guld«, hvor Peter Villesen
havde skrevet noderne ud for skolens jazzorkester, som deltog sammen
med statister fra skolens kor. Instruktører var Marianne Vestergaard og
Morten Jødal; det øvrige personale udgjordes af både lærere og elever.
»Traditionen tro« blev årets skolespil glædeligvis til i nært samarbejde
mellem elever og lærere.
I studieugen indledte »dramatiske øvelser« m.m. arbejdet med skue
spillet for året 1975/76.
Gert Winsløw
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Sport
Idrætten på Hasseris Gymnasium begyndte skoleåret 1974/75 med det
efterhånden traditionelle idrætsstævne for de nyankomne elever. Stævnet
dannede en festlig afslutning på introduktionsugen med forskellige kon
kurrencer for blandede klassehold.
Men denne fornøjelige indledning til det kommende års idrætsudfol
delse blev hurtigt afløst af skolens interne atletikstævne, hvis primære
formål var at finde egnede emner til skolens pige- og drengehold, som
skulle til regionskonkurrence i Hobro i midten af september måned. Her
klarede Hasseris Gymnasium sig udmærket, idet drengene hjemførte
pokal og faneplade for den samlede 1. plads i de tre aldersgrupper.
Der blev dog ikke tid til nogen hvilepause, idet pigerne allerede ugen
efter deltog i regionsstævnet i håndbold, som skolen samtidig stod som
arrangør af, mens drengene indledte fodboldtræningen, der skulle gøre
skoleholdet stærkt nok til at forsvare det foregående års aalborgmesterskab for gymnasiehold. Turneringen blev afviklet i slutningen af oktober,
hvor vi havde specialeskrivningsuge i HF og ekskursion til København.
Dette var et for stort handicap for vort hold, som i de vigtigste kampe
måtte spille uden holdets nøglespillere, hvilket betød, at Nørresundby
Gymnasium hjemførte mesterskabet.
Efter en velfortjent pause gik det løs igen i december i Års, hvor Vesthimmerlands Gymnasium var arrangør af regionsstævnet i basketball.
Her stod vort hold i ældste gruppe for den helt store overraskelse, idet
de slog favoritterne fra den arrangerende skole i deres indledende kamp.
Men uheldet forfulgte desværre vort hold, som fik deres bedste spillere
skadet, hvilket forhindrede dem i at følge succesen op imod puljens
øvrige hold.
I slutningen af januar var Brønderslevhallen ramme om regionsstævnet
i volleyball for drenge. Hasseris Gymnasium deltog med et hold i hver
aldersgruppe. Af disse var det især ældste hold, der gjorde sig bemærket
ved at give det vindende hold fra Brønderslev jævnbyrdig kamp i deres
indbyrdes kappestrid om at komme i finalen.
Februar måned bød på det årligt tilbagevendende H.G.-mesterskab i
indendørs fodbold for klassehold. Efter et par fornøjelige dage, hvor
nogle af holdene mødte op i festlige kostumer, blev 3x vinder af det af
Bryggeriet Urban skænkede tinfad, som 1y og 3y havde vundet i årene før.
For drengene sluttede årets idrætsstævner med det uofficielle jyllandsmesterskab i håndbold. Stævnet blev afviklet i Randershallen i marts
måned, og der var så mange deltagere, at der blev spillet på samtlige tre
indendørs baner til sent på dagen. Vort ellers udmærkede hold klarede
sig godt, men måtte se sig besejret af det senere vinderhold fra Frede
ricia Gymnasium.
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Pigerne afholdt deres sidste sportsarrangement ved først i marts at
afvikle en intern volleyballturnering for klassehold og senere i april at stå
som arrangør for en lille aalborgturnering, hvor de bedste hold fra vor
egen skole deltog og var så ubeskedne at vinde.
Men skoleåret har ikke kun budt på idrætsstævner med deltagelse af
repræsentative skolehold. En væsentlig del af idrætten på skolen har
været udøvet af det store antal elever, som i deres fritid har taget aktiv
del i de tilbud, skolen har budt på i forbindelse med frivillig idræt om
eftermiddagen og en enkelt ugentlig aften.
Som idrætslærer har det været en fornøjelse at være vidne til den
store interesse, som eleverne har vist Hasseris Gymnasiums forskellige
idrætsaktiviteter. En interesse som vi håber vil fortsætte uforandret i det
kommende skoleår.
Gymnastiklærerne
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