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VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM - 1974



Vignetten på omslagets forside gengiver Skarpsallingkarret, et lerkar fra 
jættestuetiden ca. 2300-2000 f. Kr. - Karret, der i 1891 blev fundet i en høj 
på Oudrup hede, repræsenterer den danske oldtidskeramiks kunstneriske og 
tekniske højdepunkt og er næppe overgået af lignende frembringelser i Nord
og Mellemeuropa.



Vesthimmerlands
Gymnasium

Skoleåret 1973-74



AMTSSKOLENÆVNET:
Amtsrådsmedlem, fru landinsp. Else Orbesen, Aars (formand).
Amtsrådsmedlem, gårdejer B. Nielsen-Man, Flejsborg.
Amtsrådsmedlem, ingeniør Leo Sprøgel, Støvring.
Advokat M. A. Madsen, Fjerritslev.
Møbelhandler Gunnar Poulsen, Farsø.

REKTORS STEDFORTRÆDER:
Lektor K. Dybdahl.

LÆRERRADSFORMAND:
Lektor Frode Bisgård.

Rektor træffes hver skoledag kl. 12,30-13,30 samt efter telefonisk aftale, 
tlf. (08) 62 14 26.

Kontor og pedel: (08) 62 25 77. — Lærerværelse: (08) 62 24 68.



Atter i år udkommer årsskriftet for 
Vesthimmerlands Gymnasium først ef
ter sommerferien. Vi vil altså fortsat 
betragte det som et introduktions
skrift, der i særlig grad henvender sig 
til nye elever.

Det er altid spændende at begynde 
på en ny skole, og det er spændende 
for lærerne at modtage et nyt hold 
elever. Skolen fornyes med 1/3 af sin 
elevmasse hvert år, så det er vigtigt, at 
I falder godt til så hurtigt som muligt. 
Hvad jeres kammerater i 2 og 3 g vil 
gøre for at hjælpe jer dertil, skriver 
Agnethe om på næste side.

På skolens vegne vil jeg byde jer 
velkommen. I vil opdage, at der skal

gøres et solidt stykke arbejde. Vi, lærerne, er her for at hjælpe jer 
dermed, og I vil forhåbentlig opdage, at arbejde og trivsel går ud
mærket i spænd sammen.

Imidlertid byder skolen på så mange og så afvekslende aktiviteter 
af ikke-faglig art, at der skulle være gode muligheder for en alsidig 
udvikling af jeres evner og interesser. Jeg håber, at I vil få glæde 
og udbytte af de 3 år, I kommer til at tilbringe på VHG.

A. Ussing-Jepsen.
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»Elevrådsformands« 
velkomstskrift!

Jeg vil gerne på egne og andres vegne 
byde alle nye 1 g er velkommen her på 
VHG. Atter i år har vi planlagt en så
kaldt tutorordning (gentagelse af sidste 
års forsøg) til hjælp til forståelse af så
vel skolens foreningsliv og administration

som dagliglivet m. m. Tutorordningen går ud på følgende:

Elevrådet vælger i maj måned 12 tutorer blandt elever i 1 og 2 g. 
De tilknyttes de enkelte klasser to og to. Et par dage hen i den før
ste uge får de pågældende klasser besøg af hver deres tutorer, der 
orienterer om de mere elevprægede aktiviteter. Sammen med klasse
læreren!!! Dette besøg kan gentages med tilladelse fra rektors kontor.

Ca. 14 dage efter sommerferien holder tutorerne en fest, som 
delvis får karakter af en velkomstfest for de nye elever. Mulighed 
for at man føler sig om muligt endnu mere ensom efter en sådan 
fest skabte en diskussion i elevrådet om videreførelse af sådanne 
sammenkomster, dog i en anden form. Forslaget lød på at sende 
klasser afsted, klassevis eller kombineret, på weekend i lejrhytter 
forskellige steder i landet så tidligt som muligt. Selvom det er ble
vet så forfærdelig moderne at snakke om sammenhold, indbyrdes 
kommunikation og »lære hinanden at kende«, så er det af uhyre 
vigtighed, at netop disse faktorer bliver gennemført på et så tidligt 
stade som muligt.

Man kunne fristes til at tro, at folk på et gymnasium ville være 
mere aktive indenfor elevråd og diverse udvalg og mere politisk be
vidst. Hvis man tror det, bliver man sørgeligt skuffet. Godt nok 
passer folk deres læsen (nogle gør i hvert tilfælde), og mange dyr
ker sport eller spiller kort, og de fleste drikker, men når vi kommer 
til elevrådsarbejdet og udvalgene, er det næsten ikke til at stampe 
folk op af jorden. De flestes argument er, at »det hjælper jo ikke 
alligevel, og vi kommer ingen vegne«. Men vi må ud over denne 
sløvhedstilstand! Hvad nytter det, at en minoritet sidder og bestem
mer det hele, når man så får tudet ørerne fulde bagefter? Derfor: 
Begynd med at læse dette skrift!!!

Agnethe Holst Andersen.

P. S. Følgende elever er valgt til tutorer for skoleåret 1974/75:
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Sproglig 1 g’er:
la: Jørgen Rungby (2z). Carsten Andersen (2z).
1 b: Per Bach Jensen (3 y). Jakob Schow Madsen (3c).
1 c: Rigmor Sørensen (2c). Poul Sveistrup (2x).

Matematisk 1 g’er:
1 x: Jørn Haubro (3a). Agnethe Holst Andersen (3a).
ly: Annie Stilling Pedersen (2a). Anne Marie Olesen (2y).
1 z: Bente Jørgensen (3d). Per Bisgård (3 d).
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EKSAMINER 1974
Til studentereksamen indstilledes 140 elever. 134 bestod. 2 skal 

til sygeeksamen i august-september.
3 a

Birthe Andersen, Dorthe Hjort Bjerglund, Tove Bloch, Lillian 
Christensen, Jacob Eskelund, Annette Søndergård Gregersen, Karen 
Mette Hansen, Helga Jensen, Poul Kristian Nielsen, Birgit Merethe 
Nørgård, Birgit Kastrup Pedersen.
3 b

Niels Binderup, Søren Birch, Brita Kristiansen Buus, Birthe Ma
rianne Bystrup, Anne-Mette Toft Christensen, Anne-Grethe Ginne- 
rup, Annamarie Lindberg Hansen, Lisbeth Hedegård, Marianne 
Vindstrup Iversen, Kirsten Jensen, Elsebeth Jeppesen, Karen Mar
grethe Kjær, Birthe Skriver Klemmensen, Allan Søgård Lambrecht- 
sen Larsen, Erik Larsen, Erik Bisgård Madsen, Karin Stausholm Møl
ler, Bent Bystrup Pedersen, Karen Birthe Poulsen, Ketty Poulsen, 
Elisabeth Skovhus, Else-Marie Valsted.
3 c

Bente Holm Christensen, Inger Riis Damgård, Klaus Riis Dam
gård, Anne-Lise Fredsgård, Jesper Hornstrup, Allan Husum, Karen 
Iversen, Else Møller Jensen, Inge Lise Rahbek Jensen, Lone An
drup Jensen, Dorthe Johansen, Birthe Solveij Larsen, Kirsten Lar
sen, Margit Madsen, Lene Nygård, Kurt Olesen, Helen Merete Pe
dersen, Jørgen Pedersen, Anders Myrup Rasmussen, Åse Storvang, 
Lotte Merete Sørensen.
3 x

Henrik Bjørn, Preben Anders Jensen, Jens Arne Lund, Benny Kirk 
Mortensen, Jan Nielsen, Jørgen Bjerregård Nielsen, Christian Sø
rensen Odgård, Ingelise Petersen, Bjørn Sahl, Klaus Søgård, Per 
Bugge Vegger, Tage Wulff.
34

John Stenfeldt Frederiksen, Karen Lise Mosgård Haldrup, Ove 
Sass Hansen, Inge Thinggård Jensen, Kurt Stenhøj Jensen, Kim 
Møller Kristensen, Kjeld Buus Larsen, Hans Bang Madsen, Peter 

7



Mogensen, Inga Mortensen, Marie Møller, Else Nielsen, Tove Bel
toft Nielsen, Magdalene Nielsen-Man, Erik Stentoft Ovesen, Grethe 
Pedersen, Inger Poulsen, Karl Kristian Poulsen, Karin Skov, Axel 
Sonne, Tove Margit Svendsen, Poul Weiersøe Søndergård, Kurt 
Søstrøm.
3 z

Birgit Dalum Christensen, Margit Christensen, Søren Anker Chri
stiansen, Paul Goyan, Bo Laulund Henriksen, Eigil Martin Jensen, 
John Mønsted Jensen, Niels Henrik Stork Jensen, Jytte Jespersen, 
Doris Stengård Jessen, Henrik Østergård Klausen, Leo Gert Kri
stoffersen, Morten Kvistgård, Jørgen Madsen, Hans Mosbæk, Erik 
Lykkegård Pedersen, Børge Poulsen, Finn Lund Poulsen, Leif Skøt, 
Kaj Søndergård, Ellen Wibe Sørensen, Christian Tandrup, Lisbeth 
Østergård.
3 u

Jens Christian Andersen, Lisbeth Andersen, Poul Boe Andersen, 
Knud Aggerholm Baltsen, Kirsten Pape Christensen, Marie Riis- 
gård Christensen, Karen Christiansen, Martin Gregersen, Kirsten 
Gersdorff Holm, Jens Lasse Jensen, Lene Hejler Jensen, Gunnar 
Klug, Christen Holler Kristensen, Niels Styrbæk Lauritsen, Lars Bo 
Nielsen, Preben Blichfeldt Nielsen, Finn Michdal Pedersen, Peter 
Ribens, Carsten Rützou, Hanne Stagsted Thimm, Karen Thoft, Kir
sten Thoft.
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SKOLENS ELEVER
1. maj 1974: 463.

1 b
1. Akselsen, Hanne Karen, 

Fjerritslev
2. Andersen, Jens Jørn, Løgstør
3. Binderup, Jens, Jelstrup
4. Binderup, Merete, Fjerritslev
5. Christensen, Anne Marie, Løgstør
6. Dahl, Bent Lob, Støvring
7. Frandsen, Dorthe Bønløkke, 

Støvring
8. Jacobsen, Pia Helle, Støvring
9. Jensen, Anne-Mette, Løgstør

10. Johansen, Birthe Lund, Kollerup
11. Jørgensen, Tonni Leicht, Løgstør
12. Kjeldsen, Elisabeth, Støvring
13. Larsen, Agnes Jepsen, Skivum
14. Larsen, Anne Gitte, Fjerritslev
15. Lindhard, Birgitte, Løgstør
16. Michelsen, Thorvald Bekker, 

Løgstør
17. Mortensen, Gitte Friis, Løgstør
18. Nielsen, Jane Klitgård, Fjerritslev
19. Rubak, Anne-Marie, Fjerritslev
20. Søgård, Susanne, Løgstør
21. Sørensen, Elisabeth, Fjerritslev
22. Sørensen, Ingelise Solveig 

Vinther, Fjerritslev
23. Tang, Anna Charlotte, Løgstør
24. Valsted, Bodil Annette Jacobsen, 

Fjerritslev

Elevtal pr.
1 a

1. Andersen, Vivi Grynderup, 
Bonderup

2. Borup, Tove, Borup
3. Christensen, Allan Vestrup, 

Hornum
4. Christensen, Birgitte Rehder, 

Hornum
5. Christensen, Karin Søndergård, 

Års
6. Christensen, Per Toft, Farsø
7. Hansen, Lena Bjørnlund, Løgstør
8. Holm, Bente Skov, Hestbæk
9. Jensen, Frits, Støvring

10. Jensen, Steen Joel, Hjeds
11. Kjeldsen, Kirsten, Farsø
12. Kristensen, Leila Holler, Hornum
13. Nielsen, Dorthe, Farsø
14. Nielsen, Else-Marie, Munksjørup
15. Nielsen, Jette Hyllebjerg, Suldrup
16. Nielsen, Lone, Års
17. Pedersen, Annie Stilling, Louns
18. Rask, Dorthe Nygård, Blære
19. Saugstrup, Jette, Fredbjerg
20. Svenningsen, Anni, Søttrup
21. Sørensen, Dorthe Just, Farsø
22. Sørensen, Lone Kirstine, Fandrup
23. Torp, Hanne Cæsar, Farsø
24. Valsted, Inge-Merethe, 

Vesterhornum
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1 c
1. Andersen, Birgit, Lundby
2. Andersen, Lise Lotte, Års
3. Andersen, Maja Sylvest, Gedsted
4. Andersen, Stig, Binderup
5. Andersen, Ulla Elisabeth, Ranum
6. Carlsen, Peter Winther, Ranum
7. Christensen, Hanne Birthe, 

St. Binderup
8. Christensen, Niels Jørn, 

Vesterbølle
9. Dahl, Gunhild Fristrup, St. Aistrup

10. Jørgensen, Agnes, Års
11. Jørgensen, Annette, Kyø
12. Kristensen, Lene Carøe, Haubro
13. Kristensen, Lene Møller, Fjelsø
14. Kristoffersen, Inge Fallentin, 

Malle
15. Laulund, Jytte Mørk, Støvring
16. Madsen, Kirsten Anny, Overlade
17. Maul, Kåre Kondrup, Løgstør
18. Møller, Kirsten, Års
19. Nielsen, Hanne Elise Søvang, 

Ranum
20. Nielsen, Åse Kjær, Flejsborg
21. Norre, Else, Nibe
22. Simonsen, Kirsten, Fjelsø
23. Støttrup, Linda Marie, Dollerup
24. Sørensen, Rigmor Lise, Ålestrup

1 x
1. Andersen, Hans, Ranum
2. Bjørn, Jens, Nørager
3. Christensen, Ida Riisgård, 

Overlade
4. Christiansen, Bente, Løgstør
5. Dalsgård, Kristian, Vilsted
6. Davidsen, Stinne Krogh, Salling
7. Hansen, Ole, Løgstør
8. Jensen, Per Kold, Støvring
9. Justesen, Ellen Birgit, Borregård

10. Kristensen, Bente, Løgstør

11. Kryner, Benny, Støvring
12. Larsen, John Egil, Ranum
13. Morell, Bjarne, Ranum
14. Nielsen, Jan Lund, Ranum
15. Odgård, Hans Sørensen, Løgstør
16. Olsen, Niels-Jørn Fuglsang, 

Vilsted
17. Pedersen, Bent Bødker, Salling
18. Pedersen, Børge Steen, Ranum
19. Schiønning, Jesper, Løgstør
20. Sveistrup, Poul Ancher, Torsted
21. Svendsen, Thorkild, Ranum
22. Sørensen, Marianne Søgård, 

Ranum
23. Thoft, Lena Fredsgård, Salling

1 y
1. Andersen, Frits, Ullits
2. Andersen, Peder, Ålestrup
3. Andreasen, Bodil Ginnerup, 

Farsø
4. Bach, Poul, Svoldrup
5. Borresen, Mette, Munksjørup
6. Christensen, Claus Verner, 

Svenstrup
7. Christensen, Sverre Theut, 

Ålestrup
8. Damborg, Peter, Fjelsø
9. Donslund, Bjarne, Farsø

10. Eriksen, Anders Toft, Års
11. Fog, Peter, Ålestrup
12. Gundersen, Tove, Østerbølle
13. Halberg, Flemming, Farsø
14. Jacobsen, Dorthe Østergård, 

Ålestrup
15. Jacobsen, Marianna, Farsø
16. Moth, Erling, Ålestrup
17. Nielsen, Mette, Løgstør
18. Olesen, Anna Marie, Farsø
19. Pedersen, Erik Kristen, Søkbæk
20. Poulsen, Karen Margrethe, 

Fragt rup

10



21. Poulsen, Niels, Farsø
22. Riis, Bjarne Lynderup, Ålestrup
23. Thomsen, Bent Erik Mäkinen, 

Hvalpsund
24. Tougård, Ole, Ålestrup

1 z
1. Andersen, Annette Holmegård, 

Fjerritslev
2. Andersen, Carsten, Skivum
3. Andersen, Erik Dybdahl, Løgstør
4. Danielsen, Ingrid Margrethe 

Borregård, Drøstrup
5. Frølich, Jonna, Års
6. Jacobsen, Benny, Kornum
7. Jensen, Leif Filtenborg, Løgstør
8. Johansen, Inge Vestergård, 

Løgstør
9. Kirch, Jan Klit, Fjerritslev

10. Lund, Leif Røge, Klim
11. Meisner, Harriet Cecilia, 

Fjerritslev
12. Møller, Kate, Fjerritslev
13. Olsen, Pia Susanne, Kyø
14. Pedersen, Marian Tenna, Års
15. Poulsen, Keld Lund, Års
16. Rahbek, Steffen, Fjerritslev
17. Rosenquist, Per, Fjerritslev
18. Rungby, Jørgen, Års
19. Sørensen, Marian Marie, 

Fjerritslev
20. Sørensen, Palle Bandsholm, 

Løgstør
21. Øvad, Sanny Ketty, St. Aistrup
22. Aaen, Sven Erik, Fjerritslev
1 u

1. Damgård, Jørn, St. Binderup
2. Haldrup, Jenny, Blære
3. Jensen, Else Spanggård, Vestrup
4. Jensen, Esther Marie, Hornum
5. Jensen, Jan Bach, Hvorvarp
6. Jensen, Jytte, Giver

7. Jensen, Niels Erik, Bjørnstrup
8. Jensen, Poul Erik, Hornum
9. Jæger, Hanne, Støvring

10. Jørgensen, Bente, Bradstrup
11. Kjemtrup, Jacob Aagård, 

Haverslev
12. Knudsen, Anita, Vegger
13. Kristiansen, Kristian Højsleth, 

Blære
14. Kristiansen, Per Møller, 

Sønderup
15. Nielsen, Flemming John, Års
16. Nielsen, Leif Haarbo, 

Aagaards Mark
17. Pedersen, Gert, Nyrup
18. Pedersen, Mona, Suldrup
19. Pedersen, Niels, Skørbæk
20. Pedersen, Niels Jørgen,

LI. Aistrup
21. Poulsen, Søren, Års
22. Sørensen, Klaus Ikast, Suldrup
23. Theilgård, Leif, Års

2 cl
1. Andersen, Agnete Holst, Østrup
2. Andersen, Jane, Mosbæk
3. Brodersen, Randi Benedikte, 

Ullits
4. Haldrup, Anne Krogh, Ranum
5. Jacobsen, Lise Struwe, Østrup
6. Jensen, Jette Kuch, Louns Mk.
7. Jensen, Jørn Haubro, Sønderlade
8. Jørgensen, Ulla, Års
9. Keiding, Dorrit, Overlade

10. Kristensen, Lone, Vansted
11. Nielsen, Jette Astrid Brauner, 

Farsø
12. Nielsen, Lone Liingård, 

Svingelbjerg
13. Pedersen, Erik Høvring, Farsø
14. Pedersen, Jens Chr. Korgård, 

Farsø
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15. Petersen, Jens Richard Gammel
holm, Haverslev

16. Poulsen, Nanny, Farsø
17. Rasmussen, Poul, Farsø
18. Skov, Inger Marie, Ullits
19. Sørensen, Kirsten Dollerup, 

Overlade

2 b
1. Andersen, Susanne Bargmann, 

Støvring
2. Blindbask, Susanne, Støvring
3. Christensen, Bodil Beck, 

Nørager
4. Christensen, Kirsten Martine, 

Mejlby
5. Christiansen, Stella, Hyllebjerg
6. Fibiger, Ruth, Hornum
7. Gatten, Inge-Marie Porsborg, 

Hornum
8. Hansen, Klaus Anker, Støvring
9. Jensen, Anni Katrine, Borup

10. Jensen, Karen Kjeldal,
LI. Binderup

11. Jensen, Karin, Nørager
12. Jespersen, Elva Anette,

LI. Binderup
13. Jørgensen, Peter Venås, Rostrup
14. Lassen, Vibeke Wisti, Boltrup
15. Knudsen, Birgitte, Haverslev
16. Kristiansen, Jette, Sønderup
17. Mathiesen, Erik Møller, 

Juulstrup
18. Nielsen, Kurt Buus, Thoruphede
19. Poulsen, Bjarne Hosbond, Gatten
20. Sørensen, Hanne Magda Spleth, 

Støvring
21. Teglskov, Søren, Nørager
22. Velling, Inge Birthe, Ålestrup

2 c
1. Baymler, Bente, Løgstør
2. Dall-Hansen, Bodil, Fjerritslev

3. Hansen, Jette Gunder, Fjerritslev
4. Hansen, Maja Elinor Bjerregård, 

Pisselhøj
5. Hogrebe-Nielsen, Niels-Jacob P., 

Års
6. Jensen, Hanne, Lundby
7. Jerslev, Lisbet, Fjerritslev
8. Kj ærsgård, Poul Søren, Nibe
9. Kristensen, Preben Lindstrøm, 

Løgstør
10. Kristiansen, Jette, Vognsild
11. Lukasen, Susanne, Fjerritslev
12. Madsen, Jakob Schow, Fjerritslev
13. Nielsen, Bodil Færch, Suldrup
14. Nielsen, Grete, Hornum
15. Nielsen, Hanne Kjeldsen, 

Fjerritslev
16. Nielsen, Judith Berdiin, Løgstør
17. Pedersen, Jan Michael, Østrup
18. Petersen, Inger Sigh, Bonderup
19. Windolf-Nielsen, Judit, 

Fjerritslev

2d
1. Bickley, Margaret, Ålestrup
2. Bisgård, Per Deichmann, 

Ålestrup
3. Christensen, Hanne Søndergård, 

Års
4. Eggertsen, Hilmar, Ålestrup
5. Jensen, Birgit Brandt, Års
6. Jensen, Bodil Meldgård, Års
7. Jensen, Esben Toft, Østrup
8. Jeppesen, Lene, Troelstrup
9. Jørgensen, Bente, Års

10. Jørgensen, Else, Års
11. Klausen, Gitte, Ålestrup
12. Kristoffersen, Lissy, Sjøstrup
13. Lauridsen, Hanne, Års
14. Moth, Preben, Fjelsø
15. Møller, Vibeke, Fjelsø
16. Nielsen, Birgitte, Års
17. Præstegård, Bodil, Års
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18. Sahl, Merete, Ålestrup
19. Sauer, Anne-Marie Kortegård,

Års
20. Sørensen, Lisbeth Yde, Års
21. Thomsen, Bodil Brix, Års
22. Øland, Dorthe Marie, Års

2 x
1. Auken, Mogens, Års
2. Aurup, Helle, Farsø
3. Bisgård, Leif, Giver
4. Bjørnshave, Anders, Års
5. By r jaisen, Inger, Søkbæk
6. Christensen, Jens Ole, Glerup
7. Christiansen, John Peder, Års
8. Dahl, Mads, Ålestrup
9. Hansen, Frits, Ålestrup

10. Hansen, Ib Thor, Farsø
11. Haubro, Christian Peter, Ålestrup
12. Holm, Bodil Katrine, 

Svingelbjerg
13. Jacobsen, Eva Sidelmann, 

Ålestrup
14. Jensen, Laila Blindbæk, 

Hyllested
15. Knoblauch, Svend, Hornum
16. Knudsen, Peter Christian Bay, 

Års
17. Kraghede, Poul Glarbjerg, 

Ålestrup
18. Kristensen, Christen Hedegård, 

Blære
19. Rasmussen, Anne-Grethe, Farsø
20. Rasmussen, Ove, Løgstør
21. Rieks-Pedersen, Ida, Søkbæk
22. Severinsen, Hanne Klitgård, 

Farsø
23. Simonsen, Henning, Hvalpsund
24. Sørensen, Helga, Ålestrup
25. Vestergård, Søren Riis, Blære
26. Viskum, Michael, Ålestrup
27. Wiborg, Ove, Smorup

2y
1. Bojesen, Astrid, Hornum
2. Brams, Jens Christian, Suldrup
3. Christensen, Geert, Årestrup
4. Christensen, Gerda Brusgård, 

Gundersted
5. Engedal, Jonna, Års
6. Fischer, Ellen Roed, Haverslev
7. Færch, Ole, Års
8. Georgsen, Georg Grynnerup, Års
9. Groven, Esben, Hornum

10. Hansen, Else Kirstine, Borup
11. Hasselbalch, Hjalmar, Skårup
12. Holst, Evan, Vesterhornum
13. Jensen, Erik, Årestrup
14. Jensen, Gudrun Bisgård, 

Ejstruplund
15. Jensen, Johannes Kaufmann, 

Suldrup
16. Jensen, Per Bach, Hvorvarp
17. Kvist, Lars. Peter, Albæk
18. Lassen, Karen Margrethe, 

Nørager
19. Laursen, Lillian Grøn,

LI. Aistrup
20. Laustsen, Anette Solveig, 

Sønderup
21. Melchiorsen, Peter, Års
22. Møller, Poul, Sønderup
23. Nielsen, Inge, Suldrup
24. Norup, Lis, Årestrup
25. Pedersen, Elsebeth Thora, 

Nørager
26. Sørensen, Thorbjørn Korup, 

Gundersted

2 z
1. Bjerregård, Ole, Fjerritslev
2. Christensen, Gert Lund, Års
3. Christensen, Michael, Fjerritslev
4. Hahn-Pedersen, Morten, 

Fjerritslev
5. Hansen, Annalise Veller, Haubro
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6. Hartvigsen, Marianne Bach, 
Løgstør

7. Hunskjær, Henning, Fjerritslev
8. Jensen, Grethe, Års
9. Jensen, Margit Marie, Kornum

10. Kristensen, Eskild Bak, Løgstør
11. Mikkelsen, Søren Søndergård,

S j østrup
12. Nielsen, Anni, Padkær
13. Nielsen, Hans Rønnow, 

Fjerritslev
14. Nielsen, Kurt, Års
15. Olsen, Allan Søborg, Løgstør
16. Pedersen, Irene, Sjøstrup
17. Pedersen, Jonna, Astrup
18. Petersen, Bente, Løgstør
19. Rosenskjold, Jørgen, Løgstør
20. Rydal, Lene, Løgstør
21. Smed, Viola, Vognsild
22. Sørensen, Jens Jacob, Fjerritslev
23. Thomasberg, Anny Andersen, 

Keldal
24. Thomsen, Susan Kjeldgård, 

Fjerritslev

3 a, 3 x
1. Andersen, Birthe, Vejrhøj
2. Bjerglund, Dorthe Hjort, Års
3. Bloch, Tove, Blære
4. Christensen, Lillian, LI. Binderup
5. Eskelund, Jacob, Haverslev
6. Gregersen, Annette Søndergård, 

Nørager
7. Hansen, Karen Mette, Ranum
8. Jensen, Helga, Ranum
9. Nielsen, Poul Kristian, Kølby

10. Nørgård, Birgit Merethe, 
Grynderup

11. Pedersen, Birgit Kastrup, 
St. Binderup

12. Theilgård, Karin, Års

1. Bjørn, Henrik, Nørager

2. Jensen, Preben Anders, Skivum
3. Lund, Jens Arne, Sønderup
4. Mortensen, Benny Birk, Års
5. Nielsen, Hans Jacob, St. Aistrup
6. Nielsen, Jan, Års
7. Nielsen, Jørgen Bjerregård, 

Pisselhøj
8. Odgård, Christian Sørensen, 

Løgstør
9. Petersen, Ingelise, Løgstør

10. Sahl, Bjørn, Farsø
11. Søgård, Klaus, Løgstør
12. Vegger, Per Bugge, Farsø
13. Wulff, Tage, Giver

3 b
1. Binderup, Niels, Jelstrup
2. Birch, Søren, Ålestrup
3. Buus, Brita Kristiansen, Blære
4. Bystrup, Birthe Marianne, Ullits
5. Christensen, Anne-Mette Toft, 

Farsø
6. Ginnerup, Anne-Grethe, Dollerup
7. Hansen, Annamarie Lindberg, 

Skørbæk
8. Hedegård, Lisbeth, Ullits
9. Iversen, Marianne Vindstrup, 

Thorup
10. Jensen, Kirsten, Mejlby
11. Jeppesen, Elsebeth, Louns
12. Kjær, Karen Margrethe, Skørbæk
13. Klemmensen, Birthe Skriver, 

Farsø
14. Kyhneb, Hans Kristian Holstein, 

Vesterbølle
15. Larsen, Allan Søgård Lambrecht- 

sen, Farsø
16. Larsen, Erik, Års
17. Madsen, Erik Bisgård, Østerbølle
18. Møller, Karin Stausholm, Løgstør
19. Petersen, Bent Bystrup, Søkbæk
20. Poulsen, Karen Birthe, Myrhøj
21. Poulsen, Ketty, Farsø
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22. Skovhus, Elisebeth, Blære
23. Valsted, Else-Marie, 

Vesterhornum

3 c
1. Christensen, Bente Holm, 

Brøndum
2. Damgård, Inger Riis, Ranum
3. Damgård, Klaus Riis, Ranum
4. Fredsgård, Anne-Lise, Brøndum
5. Hornstrup, Jesper, Fjerritslev
6. Husum, Allan, Ranum
7. Iversen, Karen, Salling
8. Jensen, Anne Maria, Løgstør
9. Jensen, Else Møller, Gøttrup

10. Jensen, Inge Lise Rahbek, Løgstør
11. Jensen, Lone Andrup, Løgstør
12. Johansen, Dorthe, Løgstør
13. Larsen, Birthe Solveij, Aggersund
14. Larsen, Kirsten, Tolstrup
15. Madsen, Margit, Salling
16. Nygård, Lene, Fjerritslev
17. Olesen, Kurt, Års
18. Pedersen, Helen Merete, Års
19. Pedersen, Jørgen, Løgstør
20. Rasmussen, Anders Myrup,

S j østrup
21. Storvang, Åse, Løgstør
22. Sørensen, Lotte Merete, Vår Mk.

3 y
1. Birch, Lars, Ålestrup
2. Frederiksen, John Stenfeldt, 

Ålestrup
3. Haldrup, Karen Lise Mosgård, 

Borregård
4. Hansen, Ove Sass, Års
5. Jensen, Inge Thinggård, Ranum
6. Jensen, Kurt Stenhøj, Farsø
7. Kristensen, Kim Møller, Næsby
8. Larsen, Kjeld Buus, Farsø
9. Madsen, Hans Bang, Fandrup

10. Mogensen, Peter, Østrup

11. Mortensen, Inga, Borregård
12. Møller, Marie, Rørbæk
13. Nielsen, Else, Ulstrup
14. Nielsen, Tove Beltoft, Ranum
15. Nielsen-Man, Magda/e»?, 

Flejsborg
16. Ovesen, Erik Stentoft, Farsø
17. Pedersen, Grethe, Søkbæk
18. Poulsen, Inger, Ullits
19. Poulsen, Karl Kristian, Farsø
20. Skov, Karin, Farsø
21. Sonne, Axel, Farsø
22. Svendsen, Tove Margit, 0. Stræth
23. Søndergård, Poul Weiersøe, 

Kornum
24. Søstrøm, Kurt, Overlade

3z
1. Christensen, Birgit Dalum, 

Hvilsom
2. Christensen, Margit, LI. Binderup
3. Christiansen, Søren Anker, Års
4. Goyan, Paul, Års
5. Henriksen, Bo Laulund, Ålestrup
6. Jensen, Eigil Martin, Allestrup
7. Jensen, John Mønsted, Støvring
8. Jensen, Niels Henrik Stork, 

Nørager
9. Jespersen, Jytte, Brorstrup

10. Jessen, Doris Stengård, 
Østerbølle

11. Klausen, Henrik Østergård, 
Ålestrup

12. Kristoffersen, Leo Gert, Ålestrup
13. Kvistgård, Morten, Ålestrup
14. Madsen, Jørgen, Tollestrup
15. Mosbæk, Hans, Års
16. Pedersen, Erik Lykkegård,

St. Binderup
17. Poulsen, Børge, Grynderup
18. Poulsen, Finn Lund, Års
19. Skøt, Leif, Ålestrup
20. Søndergård, Kaj, Vesterbølle
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21. Sørensen, Ellen Wibe, Ravnkilde
22. Tandrup, Christian, Nørager
23. Østergård, Lisbeth, Bygum

3 «
1. Andersen, Jens Christian, 

Vindblæs
2. Andersen, Lisbeth, Hjedsbæk
3. Andersen, Poul Boe, Løgstør
4. Baltsen, Knud Aggerholm, 

Løgstør
5. Christensen, Kirsten Pape, 

Testrup
6. Christensen, Marie Riisgård, 

Overlade
7. Christiansen, Karen, Løgstør
8. Gregersen, Martin, Gundersted
9. Holm, Kirsten Gersdorff, 

Fjerritslev

10. Iversen, Otto, Fjerritslev
11. Jensen, Jens Lasse, Ejstruplund
12. Jensen, Lene Hejler, Løgstør
13. Klug, Gunnar, Fjerritslev
14. Kristensen, Christen Holler,

Hornum
15. Lauritsen, Niels Styrbæk, Vilsted
16. Nielsen, Lars Bo, Hornum
17. Nielsen, Preben Blichfeldt, Borup
18. Pedersen, Finn Michdal,

Mjallerup
19. Ribens, Peter, Fjerritslev
20. Rützou, Carsten, Ranum
21. Thimm, Hanne Stagsted,

Ågårds Mark
22. Thoft, Karen, Fjerritslev
23. Thoft, Kirsten, Fjerritslev

Følgende elever er pr. 1.
1 a

1. Andersen, Elin, Mosbæk
2. Båstrup, Jette, Vesterhornum
3. Christensen, Britta S., Farsø
4. Hansen, Inger Kjær, Farsø
5. Hosbond, Jytte, Hornum
6. Hovgård, Finn N., Hornum
7. Jensen, Ingrid B., Ejstruplund
8. Jensen, Jørn Kragh, Farsø
9. Johannesen, Mette, Hvalpsund

10. Jørgensen, Henrik Toft, Års
11. Jørgensen, Kim, Års
12. Kjeldsen, Inger, Farsø
13. Kristensen, Anette E„ Ertebølle
14. Kristensen, Karen, Sjøstrup
15. Kristensen, Merete Å., Farsø
16. Larsen, Sinne S. L., Farsø
17. Madsen, Birthe, Sjøstrup
18. Madsen, Dorthe, Hvalpsund
19. Nielsen, Birgitte, Strandby

august 1974 optaget i 1 g:
20. Nielsen, Jonna, Års
21. Nielsen, Lene Braiiner, Farsø
22. Pedersen, Lissi, Søttrup
23. Petersen, Hanne, Søkbæk
24. Skov, Karen, Svoldrup
25. Sørensen, Lone Krogh, 

Vesterhornum

/ b
1. Andersen, Anna Dorthe, Vilsted
2. Andersen, Lea, Løgstør
3. Bach, Søren, Rold
4. Bengtson, Lars E., Løgstør
5. Christensen, Birthe, Fjerritslev
6. Christensen, Jonna, Fjerritslev
7. Christensen, Marianne, Suldrup
8. Danielsen, Margit, Byrsted
9. Hansen, Lone, Suldrup

10. Hansen, Sonja, Fjerritslev
11. Husum, Annette, Ranum
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12. Jensen, Merete Holm, Fjerritslev
13. Jespersen, Lene, Ejdrup
14. Kirkeby, Lene, Fjerritslev
15. Knøss, Egon, Gislum
16. Manner-Jacobsen, Lone, Suldrup
17. Mogensen, Karen Marie, 

Vognsild
18. Nielsen, Else Marie, St. Aistrup
19. Nielsen, Marianne Svolgård, 

Skivum
20. Pedersen, Anne Grete, Gøttrup
21. Pedersen, Karen Kjær, Salling
22. Poulsen, Else Marie, Løgstør
2.3. Rosenquist, Lene, Fjerritslev
24. Simonsen, Hanne, Fjerritslev

1 c
1. Abildgård, Else, Års
2. Andersen, Gitte, Gundestrup
3. Andersen, Liselotte Laier, Års
4. Birkholm, Anny, Haverslev
5. Bisgård, Lars, Klotrup
6. Hansen, Marianne B., Vejrhøj
7. Iversen, Lene, Ravnkilde
8. Jepsen, Bodil L., Trøjborg
9. Jensen, Susanne, LI. Binderup

10. Jørgensen, Peter, Boldrup
11. Knudsen, Gitte, Ålestrup
12. Kragbæk, Lilian, Ravnkilde
13. Kristensen, Lis Fyllgraf, Ålestrup
14. Larsen, Anne-Merete, Års
15. Larsen, Dorte Porsborg, Års
16. Madsen, Henrik, Nørager
17. Nielsen, Dorte Faurskov, Års
18. Olesen, Anette Gammelgård, 

Simested
19. Pedersen, Anne Marie, Ålestrup
20. Petersen, Birgitte, Giver
21. Saugstrup, Jytte, Nørager
22. Sørensen, Britta Gammelgård, 

Års
23. Uttrup, Inger, Nørager
24. Worup, Claus, Ålestrup

l x
1. Ahlburg, Peter, Løgstør
2. Andersen, Jørgen Skovfoged, 

Overlade
3. Berntsen, Mette, Overlade
4. Bisgård, Jan, Giver
5. Christensen, Ove, Fjerritslev
6. Christiansen, Astrid, Års
7. Dalgård, Søren, Løgstør
8. Dybdahl, Hans Peter, Års
9. Gylling, Claus, Års

10. Haldrup, Niels, Borregård
11. Jensen, Birgitte, Ranum
12. Jensen, Mari-Ann H., Løgstør
13. Jensen, Svend-Erik Holm, 

Vestrup
14. Jensen, Thorkild, Løgstør
15. Kjeldsen, Karen, Gøttrup
16. Nielsen, Åse, Klim
17. Nøhr, Finn J., Korsholm
18. Pedersen, Bente S., Løgstør
19. Pedersen, Bjarke M., Års
20. Pedersen, Per Bak, 0. Falde
21. Spejlborg, Michael, Ranum
22. Steffensen, Kirsten, Bejstrup
23. Stokholm, Per Chr., Løgstør
24. Svendsen, Erik, Bonderup
25. Sørensen, Ole B., Løgstør
26. Willumsen, Jens Martin, Fjelsø

/ y
1. Andersen, Susanne T., Strandby
2. Bjerborg, Pia, Ålestrup
3. Bojesen, Helga, Hornum
4. Bystrup, Birgitte, Farsø
5. Christensen, Ove R., Vognsild
6. Danielsen, Kurt, Byrsted
7. Emmer, Tom Bendix, Borup
8. Fredsgård, Lennart, Fragtrup
9. Gravesen, Dorte, Ålestrup

10. Haugård, Sanne M., Farsø
11. Jensen, Kurt Kr., Hornum
12. Jensen, Lene Joel, Hjeds
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13. Jensen, Åse, Hornum
14. Kristensen, Jytte, Myrhøj
15. Laursen, Hanne, Strandby
16. Madsen, Birgitte, St. Aistrup
17. Nielsen, Carsten, Suldrup
18. Nielsen, Lindy, Hvalpsund
19. Pedersen, Brian, Strandby
20. Rasmussen, Ole, Tøttrup
21. Ravn, Kristian, Lundby
22. Simonsen, Poul Erik, Hornum
23. Spliid, Claus, Blære
24. Sørensen, Gitte, Gundersted
25. Sørensen, Per S., Suldrup
26. Sørensen, Tommy F., Hvam

1 z
1. Andersen, Britta, Vestby
2. Andersen, Henning R., Støvring
3. Bjørn, Bodil, Nørager
4. Byrj alsen, Lars, Nørager
5. Bæk, Gitte, Haverslev
6. Christiansen, Jette, Haverslev
7. Hecquet, Peter, Torstedlund

8. Hejlskov, Allan, Smorup
9. Hoelstad, Steffen, Støvring

10. Jensen, Steen Ilsø, Støvring
11. Klitgård, Kirsten Carøe, 

Kjemtrup
12. Kristensen, Jens-Kristian, 

Nørager
13. Larsen, Frederik, Års
14. Marcussen, Vagn, St. Binderup
15. Nielsen, Arne Lykke, Nyrup
16. Nielsen, Jan Dyregård, Vognsild
17. Olsen, Ole, Sørup
18. Pedersen, Birgit, Nørager
19. Pedersen, Erik K., Østrup
20. Pedersen, Jacob Rye, Års
21. Poulsen, Henning, Grynderup
22. Skyggebjerg, Poul Erik, 

Haverslev
23. Thorlacius-Ussing, Henrik, 

Nørlund
24. Vinther, Stig, Støvring
25. Østergård, Kim, Kgs. Tisted
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SKOLENS LÆRERE

Timelærer Bent Bentzen (1971) 
Formning og kunstforståelse.

Adjunkt Tommy Bergstein 
(1961) - Be:
Matematik og fysik.

Lektor Frode Bisgård (1963) - 
Engelsk.

- BB:

Bi:
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Adjunkt Kirsten Brevig'(1968) - Br: 
Fransk os historie.

Adjunkt Ole Buch (1970) - Bu: 
Matematik, fysik og kemi.

Adjunkt Anders Bøgh (1974) - AB: 
Historie, samfundsfag og oldtids
kundskab.

Adjunkt Hardy Christensen 
(1969) - HC:
Religion og oldtidskundskab.
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Adjunkt Palle Rønde Møller
(1973) - RM:
Dansk, oldtidskundskab, formning og 
kunstforståelse.

Timelærer Svend O. Nielsen 
(1973) - SN:
Idræt.

Adjunkt cand. phil. Jacques Piloz 
(1972) - Pi:
Fransk.

Adjunkt Inger Poulsen (1971) - IP: 
Biologi og geografi.

25



Lektor Olaf Poulsen (1970) - OP: 
Historie.

Timerlærer Joan L. Rask (1967) - JR: 
Engelsk.

Adjunkt cand. phil. Kirsten Riisberg 
(1973) - Ri:
Engelsk.

Adjunkt Christian Rode (1973) - Ro: 
Samfundsfag.
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Adjunkt Äse Rye-Andersen 
(1970) - RA:
Matematik.

Lektor Eigil Slej (1961) - Sl: 
Dansk, engelsk, latin og oldtids
kundskab.

Adjunkt Erik Sørensen (1962) - Sø: 
Historie og dansk.

Adjunkt Henning Sørensen 
(1971) - HS:
Tysk.
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Adjunkt Knud Erik Thomsen 
(1973) - KT:
Dansk.

Adjunkt Ole Thielemann (1971) - OT: 
Musik.

Rektor Asger Ussing-Jepsen 
(1960) - UJ:
Fransk.

Adjunkt Niels P. B. Weisberg 
(1974) - We:
Latin og engelsk.
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Studielektor Kai Christiansen 
(1963) - KC:
Kemi.

Adjunkt Søren Collstrup (1973) 
Matematik og fysik.

- SC:

Studielektor Knud Dybdahl 
(I960) - Dy: Dansk og tysk.

Lektor Jørgen Freil (1962) - Fr: 
Tysk, russisk og idræt.
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Adjunkt Kirsten Freil (1970) - KF: 
Idræt.

Adjunkt Jens Friis-Topholm 
(1973) - FT:
Matematik og fysik.

Lektor Hans Chr. Harder (I960) - Ha: 
Biologi.

Adjunkt Georg Harmsen (1972) - GH: 
Geografi.
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Adjunkt Niels Kr. Houmøller 
(1968) - Ho:
Matematik og fysik.

Adjunkt cand. phil. Anne Marie 
Jespergård (1973) - AJ: 
Fransk.

Adjunkt Hugo Støttrup Jensen 
(1971) - SJ:
Matematik og fysik.

Adjunkt Eilif Holle Jørgensen 
(1974) - HJ:
Biologi og idræt.
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Adjunkt Henning Jørgensen 
(1964) - Jø:
Engelsk og idræt.

Adjunkt Jørgen Jørgensen (1973) - JJ: 
Dansk og fransk.

Timelærer Nanny Glerup Kristensen 
(1968) - GK:
Idræt.

Adjunkt Birgit Lassen (1970) - BL: 
Dansk og russisk.
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Pr. 1. august 1973 ansattes ved skolen som adjunkter cand. scient. 
Søren Collstrup, cand. scient. Jens Friis-Topholm, cand. phil. Anne 
Marie Jespergård, cand. mag. Jørgen Jørgensen, cand. mag. Palle 
Rønde Møller, cand. phil. Kirsten Riisberg, cand. mag. Christian 
Rode og cand. mag. Knud Erik Thomsen.

Pr. 1. august 1974 ansattes cand. mag. Anders Bøgh, cand. mag. 
Niels P. B. Weisberg og cand. scient. Eilif Holle Jørgensen.

Under adjunkt fru Kirsten Riisbergs barselsorlov blev hendes ti
mer bestridt af stud. mag. Merete Gertz.

De forskellige hverv på skolen er fordelt således:
Adm. inspektor: Adjunkt Niels Kr. Houmøller. 
Boginspektor: Adjunkt Henning Sørensen.
Skemalægger: Lektor Kai Christiansen.
Bibliotekar: Lektor Eigil Siej.
Indre inspektor: Lektor Jørgen Freil.

Lærerrepræsentanter i samarbejdsudvalget: Frode Bisgård, Jacques 
Piloz, Georg Harmsen og rektor.

A-V-udvalget: Kai Christiansen, Jacques Piloz og Ole Thielemann.
Budgetudvalget består af rektor og lærerrådsformand, boginspek

tor, administrativ inspektor, bibliotekar samt en repræsentant for 
hver af de følgende fag(grupper): idræt, formning, matematik/fysik 
og biologi/geografi.
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AF ÅRETS ARBEJDE
Ekskursioner

23. april 1974 var 3 mN I og II på kulturgeografisk ekskursion i 
Viborg.

16.-17. maj var 2 b på ekskursion. Vi besøgte forskellige vest- 
himmerlandske landsbyer og kirker. Turen var et led i den land
brugshistorie, som klasserne har beskæftiget sig med.

I dagene 26.-30. marts 1974 har de to samfundsfaglige klasser 
været på en kulturgeografisk ekskursion til København.

Hovedformålet med ekskursionen var at lære en storbys funktio
ner og opbygning at kende samt at få indsigt i, hvilke problemer en 
storby af Københavns størrelse har.

Ekskursionen dannede oplæg til en videre bearbejdelse af emnet 
»urbanisering«.

2 N 1 var i dagene 2.-5. maj 1974 på en natur- og kulturgeogra
fisk ekskursion til Læsø.

Formålet var dels at iagttage en række naturgeografiske fænome
ner, dels at danne sig et indtryk af en mindre dansk ø’s problemer.

Dette dannede optakt til en videre bearbejdelse af emnet på klassen.
Ekskursion til København med 2 mS og 2 sS 27.-30. marts 1974. 

Formålet med denne ekskursion var tosidet, dels geografisk, dels 
samfundsfagligt, idet det af praktiske grunde fandtes hensigtsmæssigt 
på den måde at »slå to fluer med ét smæk«.

For så vidt angår den samfundsfaglige side af ekskursionen var 
det primære formål en uddybning af visse sider af gennemgangen af 
det danske politiske system. Oplægget hertil gav sig selv, idet eks
kursionen kom netop som afslutning på gennemgangen af dette stof.

Men når man nu er i København, ville det være urimeligt, om 
man ikke søgte at trække andet med ind, i det omfang tiden tillader 
det. Dette skete med et besøg på Københavns Fondsbørs. Oplæg til 
denne del af ekskursionen blev da lagt ind i ugen op til afrejsen. Vi 
gennemgik her dels Børsens historie, dels Fondsbørsens opgaver, 
virkemåde m. m. og endelig ganske kortfattet - da det er noget, vi 
kommer tilbage til i 3 g - lidt om obligationsmarkedets mystik.
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Besøget i Folketinget fandt sted onsdag den 27. marts kl. 14, 
d.v.s. i Folketingets ugentlige spørgetid. Efter ca. 1 time i folketings
salen var der arrangeret et møde med 3-5 MF’ere (tallet varierede 
lidt under mødet p.g.a. hektisk aktivitet i folketingssalen netop på 
det tidspunkt). Her diskuterede vi fortrinsvis - men ikke udeluk
kende - forskellige former for parlamentarisk kontrol.

Derpå manglede vi kun en rundvisning i Folketinget. Den fandt 
sted lørdag den 30. marts om formiddagen.

Besøget på Københavns Fondsbørs fandt sted fredag den 29- 
marts. Her var vi heldige! Fredag den 29. var den absolut sidste dag, 
hvor Fondsbørsen holdt til i Chr. IV’s gamle børsbygning. (Aktivi
teten er nu flyttet til nye lokaler på Nikolaj Plads). Vi fik - efter 
at have overværet en del af selve noteringen - en orientering, dels 
om Fondsbørsen, dels om selve de gamle lokaler. Denne orientering 
fik vi af en af de ældre fondsbørsvekselerer, der ikke lagde skjul 
på det vemodige i afskeden med de gamle bygninger.

På denne måde fik ekskursionen på sin sidste dag også et histo
risk aspekt.

Vel hjemkommet rundedes det hele af med dels en time i klas
sen, dels en skriftlig hjemmeopgave, der behandlede netop de em
ner, der havde været i focus på ekskursionen.

2 a: Ekskursion (formning og kunstforståelse) til Stenild (ro
mansk døbefont), Råsted (romanske kalkmalerier), Randers kultur
historiske museum (samlingen af kirkekunst og købstadskultur), 
Randers kunstmuseum (samlingen af dansk/udenlandsk billedkunst 
1800-1974), Hald (gotisk altertavle), Mariager (klosterkirken).
Formning og kunstforståelse

Der er i årets løb arbejdet med 2-dimensional og 3-dimensional 
udtryksform.

I undervisningen er eleverne blevet præsenteret for følgende ar
bejdsformer:

Grafik: Et undervisningsforløb med tegning og forskellige former 
for skabelontryk som forudsætning for arbejde med højtryk og dyb
tryk (hovedsageligt linoleumssnit og ætsning). Der er forevist ori
ginalgrafik af danske grafikere. En del elever har arbejdet med foto.

Maleri: Der er hovedsagelig anvendt olie, tempera, acryl og akva
rel. Farve- og billedmæssige problemer er sideløbende med arbejdet 
søgt anskueliggjort gennem diskussion af billedkunst (bl. a. lysbil
leder af amerikansk nyrealisme) og forevisning af forskellige por
træt- og eksperimentalfilm. Endvidere er der arbejdet med forskel
lige collageformer, stoftryk og batikfarver på papir og stof.

Skulptur: Eleverne har benyttet ler til frit arbejde og drejning 
på drejeskive. Endvidere har nogle elever arbejdet med gasbeton.

31



En gruppe elever har arbejdet med 16 mm film som tværfagligt 
samarbejde med biologi: Film om dyrs adfærd.

En anden gruppe elever har arbejdet med kulisseudkast til årets 
Dürrenmatt-forestilling, ligesom formningslokalet har været værk
sted for udarbejdelsen af kulisser, dragter etc. til årets festforestilling.

En klasse har besøgt Randers kunstmuseum og beset samlingen 
af dansk/udenlandsk malerkunst ca. 1800-1974.

Til forårskoncerten blev fremvist et mindre udvalg af elevarbejder. 
Musik

Selvom faget nu hedder musik og ikke sang som tidligere, er san
gen en grundsten i musikundervisningen. Da der desuden er en stor 
sanglig tradition i Himmerland, falder det naturligt at bygge videre 
herpå. Den danske sang lever i bedste velgående, men side om side 
med nyere viser og folkesange (Beatles, Bob Dylan og Niels Hous- 
gård).

Sangene synges hovedsageligt enstemmige med klaverledsagelse, 
men hvor det falder naturligt, supplerer vi med guitar og bas, hvis 
der er elever, der kan håndtere disse instrumenter. 1 forbindelse 
med sangene læres den elementære rytme-, melodi- og formlære.

I musikorientering har målet været at gøre eleverne til aktive lyt
tere, og midlet hertil har for en stor del været programmusik fra for
skellige tidsperioder samt beat og folkemusik. Yderligere har vi 
arbejdet med beatmusikkens udvikling fra 60’erne til vore dage.

Med beklagelse har folkedans kun haft en beskeden plads i un
dervisningen, idet folkemusikkens livsglade melodik og inciterende 
rytmik har virket for afledende på undervisningen oven over musik
lokalet - et forhold som forhåbentlig snart bliver ændret.

De elever, der har valgt musik i 2 og 3 g har fortsat linien i mu
sikundervisningen, men under kravet om større intencitet i arbejdet, 
og således tilrettelagt, at de forskellige perioders musik er blevet gen
nemgået.
Kor

Tilgangen til koret har været god, og det har betydet, at vi har 
kunnet påtage os opgaver af stor korisk og musikalsk værdi. En 
væsentlig årsag hertil er, at kortimen har ligget i skoletiden. Som 
noget nyt har vi indledt et meget frugtbart samarbejde med Hobro 
Gymnasiums kor, hvilket foreløbigt har resulteret i fire korstævner 
og flere velbesøgte koncerter i Hobro og Års.

Koncerter: Underholdning for Guldalderklubben, Års, kirkekon
cert i Hobro kirke, julekantate på VHG, forårskoncert i Hobro og 
på VHG, dimissionskantaten. Desuden deltog koret med stort ud
bytte i opførelsen af »A Rapsodi in Black and Red« ved skolefesten.
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Idræt (drenge):
Der har som altid været livlig sportslig aktivitet pä VHG i det for

gangne skoleår. 3 eftermiddage om ugen har vi hallen til rådighed, og 
vi kunne sagtens bruge flere dage. Med kun 2 ugentlige timer (til 
1. december endda med reduceret undervisningstid) er der hos mange 
elever et udækket behov for idrætsaktivitet, som vi heldigvis kan til
godese gennem fritidssporten.

Basketball har som tidligere haft de fleste tilhængere. Måske net
op fordi denne sportsgren iøvrigt har så trange kår i Vesthimmer- 
land, føler vi på VHG en særlig forpligtelse overfor basketballspil
let. Ved regionsstævnet, der igen i år afholdtes i Års, gik både æld
ste og yngste hold videre til semifinalestævnet, som vi også påtog os 
at arrangere. Her præsterede spillerne på ældste hold den store over
raskelse, idet de efter storartet holdspil vandt solide sejre over Nør
resundby og Herning. De kvalificerede sig derved til finalestævnet 
i København, hvor modstanden som ventet var for hård. Men en 
fin præstation var det! — Den årlige klasseturnering i basketball 
(med indbygget handicap) havde 3 ax som vinder.

Volleyball vinder også stadig flere tilhængere på VHG, ikke 
mindst på grund af det store arbejde, der gøres for denne sport på 
Års skole. Vi har nu 3 baner i hallen, og det har været en god inve
stering. Vi deltog igen i år i gymnasieskolernes volleyballturnering, 
hvor vi endnu ikke har præsteret det helt store. Men det skal nok 
komme! Vort yngste gymnasiehold repræsenterede således Himmer
land i DDGU's landsturnering og kom hjem med et DM. Vinder af 
VHG’s klasseturnering blev 3 cz.

Fodboldmæssigt nåede vi ikke de store resultater i år. Vi har 
mange gode boldspillere, men virkeligt holdspil blev der sjældent 
leveret. Resultatet blev da også så beskedent som en næstsidsteplads 
i dobbeltturneringen mellem Grenå, Randers Amt, Hobro og VHG.

I håndbold deltog vi i et gymnasiestævne i Randers. Denne sports
gren har vi ikke gjort noget særligt ud af i de senere år, men nu 
kommer der nok en landsturnering for gymnasieskolerne. Måske 
kan det skabe fornyet interesse.

Idræt (piger):
Pigerne har i år som sædvanligt deltaget i 3 af gymnasieskolernes 

landsturneringer.
I oktober blev turneringen i håndbold afviklet ved et stort stævne 

på Randers Amtsgymnasium med ca. 400 deltagere. VHG stillede 
med et hold i A-rækken. Vort hold blev med nød og næppe besejret 
i de 2 indlende kampe og blev dermed afskåret fra at gå videre til 
finalekampene.
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Det indledende regionsstævne i basketballturneringen blev afholdt 
på VHG den 30. januar med deltagelse af Århus Katedralskole, 
Randers Statsskole, Grenå samt VHG. Både ældste og yngste hold 
vandt deres kampe og kvalificerede sig dermed til at deltage i finale
stævnet, der blev afholdt i Birkerød den 16. marts. Vi havde en fin 
tur til Sjælland, og selv om hverken ældste eller yngste hold vandt, 
klarede de sig virkelig godt mod de københavnske hold.

Vi har også deltaget i gymnasieskolernes volleyballturnering. Den 
10. februar drog et A- og et B-hold til indledende regionsstævne i 
Randers, hvor de kæmpede mod Randers Amtsgymnasium, Viborg 
og Brønderslev. Ingen af vore hold vandt, men de ydede god mod
stand.

På grund af almindelig sløvhed (især hos lærerinderne) nåede vi 
ikke at få afviklet vor traditionelle handicapturnering i basketball 
i år. Det er for dårligt! Vi må op på mærkerne næste år, da denne 
gode tradition nødigt skulle ophøre.

Efter skoletid har der i år været lejlighed til at dyrke volleyball, 
basketball og jazzgymnastik. Der har været fin tilslutning til alle 
aktiviteterne. Vi håber, dette vil fortsætte næste år, når skoletimerne 
bliver forkortet med 5 minutter, og det bliver endnu vanskeligere at 
nå at tilfredsstille alle i de almindelige gymnastiktimer.

Erhvervsorientering
Undervisningen er foregået efter de gældende bestemmelser, d.v.s. 

med to timer i 1 g og 3 g og ti timer i 2 g.
Timerne i 1 g har været benyttet til drøftelse af grenvalg ud fra 

arbejdsdirektoratets bog »Valg i 9. skoleår«.
I 2 g har undervisningen været generet meget af udeblivelsen af 

»Studie- og erhvervsvalget«, der plejer at være grundlaget. Bogen 
fremkom først, da eleverne skulle sendes på læseferie, og man måtte 
nøjes med materiale fra erhvervsarkivet og pjecesamlingen.

I 3 g gjaldt det som sædvanlig de presserende problemer: finan
siering af studier, gymnasiale suppleringskurser og militærtjeneste. 
Den truende arbejdsløshed blandt folk med højere uddannelse har 
givet anledning til mange overvejelser.

I februar havde skolen besøg af en studentergruppe udsendt af 
arbejdsdirektoratet i samarbejde med arbejdsformidlingen i Ålborg. 
Sådanne besøg betragtes som et vigtigt indslag i skolens erhvervs
orientering.

1 g har fået et kursus i almen studieteknik. Man har her prøvet at 
lære eleverne at anvende den til rådighed værende tid og energi på 
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den studieteknisk set mest hensigtsmæssige måde. Dette kursus er af 
faglærerne fulgt op med indlæring af de enkelte fags specielle stu
dieteknik.

Biblioteket
Forfatter- og titelkartoteket hænger bagud. Det hjælper næppe, 

før kontordamen får en assistent. Det systematiske karotek må der
for komme i anden række og er kun på et forberedende stadium.

Udlånet fra hovedbibliotek og faglokaler var i perioden 1. april 
1973 til 31. marts 1974 på ialt ca. 700 bind.

I samme periode voksede bogbestanden med 1045 bind til ialt 
14.842 bind.

Tallet på løbende tidsskrifter var pr. 1. april 1974 ca. 110.

Gaver
Tidsskrift- og boggaver er modtaget fra forskellige institutioner 

og fra følgende: anonym, lektorerne Bisgård, Dybdahl, adjunkterne 
Bentsen, Olaf Poulsen og Erik Sørensen.

Fra skolens gode ven, læge Laurentius Holm (Århus), er modtaget 
en stor og værdifuld gave af bøger og samlede rækker af flere tids
skrifter (bl. a. Den gamle Bys årbøger og Forum Medicum).

Skolen takker hjerteligt for gaverne.

I eksamensperioden 1972 og 1973 har skolen »kørt« en forsøgs
ordning, hvor vi har erstattet de mundtlige oprykningsprøver med 
forskellige faglige aktiviteter såsom repetitionskurser, studiekredse 
og tværfaglige arrangementer. Da det imidlertid på grund af de 
forskellige læreres engagement som eksaminatorer og censorer ved 
studentereksamen har vist sig umuligt på tilfredsstillende måde at 
gennemføre regelmæssigt arbejde under de omtalte former, er vi 
vendt tilbage til de tidligere anvendte årsprøver, således at hver 
klasse prøves i 4 fag - inklusive de fag, der i 1 og 2 g afsluttes 
som studentereksamensfag.
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FORENINGSLIVET

Vestbimmerlands Gymnasiums Venner.
Foreningens bestyrelse består af:

Skoleinspektør H. Birch (formand), Vestergade, Ålestrup, 
tlf. (08) 64 11 17.

Fru skovrider L. Thorlacius-Ussing (kasserer), Nørlund, 
tlf. (08) 65 41 64.

Fru dyrlæge M. Rungby, Års, tlf. (08) 62 11 10.
Advokat M. A. Madsen, Fjerritslev, tlf. (08) 21 13 77.
Rektor A. Ussing-Jepsen, Års, tlf. (08) 62 13 13.
Revisorer: Kæmner Åge Christiansen og købmand Svend Rasmussen, 

begge Års.

Regnskab for året 1972-73. 
Indtægter:
Kassebeholdning fra forrige år ........
Girobeholdning fra forrige år.............
Bankbeholdning fra forrige år ........

........ 298,28

........  101,60

........ 18.386,33 18.786,21
Kontingent fra forrige år .................
Kontingent fra indeværende år ........

........ 10,00 

......... 3.030,00 3.040,00
Tilskud fra forældrekreds ................. ........  555,00 555,00
Renter fra bankkonto ..........................
Renter fra girokonto ............................

........ 1.222,43

........  5,64 1.228,07

Samlet indtægt 23.609,28
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Udgifter:
Blanketter......................................................... 182,28
Giroporto ......................................................... 2,75
Frimærker ..........   160,00 345,03
Tilskud til sport............................................... 500,00
Poul Goyan (lommepenge) .......................... 500,00 1.000,00
Kontant beholdning 10. decbr. 1973 ............. 258,28
Girobeholdning ............................................... 72,21
Bankbeholdning............................................... 21.933,76
Formue .............................................................. 22.264,25 22.264,25

Balance ................................................................................. 23.609,28

50 % af kontingentet, ialt 1.520 kr. er indsat på den særlige konto 
til legat- og kunstfond (iflg. § 2 i foreningens love). Der indestar 
nu 21.010,16 kr. på kontoen.

Vi har gennemgået foranstående regnskab og kontrolleret bilag 
samt bank-, giro- og kasesbeholdning. — Vi har ikke fundet anled
ning til nogen bemærkning.

Års, den 10. december 1973.
Åge Christiansen (sign.), 

kæmner.
5. Rasmussen.

LOVE 
for 

VESTHIMMERLANDS GYMNASIUMS VENNER

(efter ændring af paragraf 2, vedtaget på den ordinære 
generalforsamling den 10. december 1973).

Il-
Foreningens formål er gennem medlemmernes kontingent samt 

gennem bidrag fra private personer og fra institutioner og virksom
heder i Himmerland at skabe muligheder for at støtte skoler på om
råder, hvor dens egne midler er utilstrækkelige. Dette gælder gymna
siets kulturelle bestræbelser, men også - og ganske særligt - støtte 
til trængende elever, f. eks. til deltagelse i skolerejser, ekskursioner 
o. lign. Eventuelle legatmidler administreres efter en til sin tid op
rettet fundats.
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§2.
Man kan tegne sig som medlem for et årskontingent af kr. 20,- 

- for unge under uddannelse dog kun kr. 10,- - eller som livsvarigt 
medlem for et bidrag af mindst 300 kr.

§3.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den or

dinære generalforsamling afholdes i løbet af efteråret. Den finder 
sted på gymnasiet og bekendtgøres med 8 dages varsel. På den or
dinære generalforsamling aflægges det årlige regnskab i revideret 
stand, og der vælges bestyrelse og revisorer. Kun personligt frem
mødte medlemmer har stemmeret. Generalforsamlingen kan forlange 
skriftlig afstemning. Beslutning om ændring i lovene og om for
eningens opløsning tages på den ordinære generalforsamling. I til
fælde af opløsning tager den besluttende generalforsamling bestem
melse om formuens anvendelse i overensstemmelse med de i lovene 
angivne formål.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder 
det fornødent eller der fremkommer skriftlig begæring herom fra 
mindst 25 medlemmer.

§4.
Foreningens drift forestås af en bestyrelse på 5 medlemmer. Be

styrelsen vælges på 2 år. Genvalg er tilladt. Rektor er fast medlem 
af bestyrelsen. Hvert år afgår 2 af medlemmerne. Efter et års forløb 
afgår de 2 første medlemmer ved lodtrækning.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger selv sin formand.

§5.
Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august. Det af besty

relsen aflagte årlige regnskab revideres af 2 revisorer, der vælges 
blandt medlemmerne. Revisorerne vælges på 2 år, således at en af 
dem afgår hvert år. Genvalg er tilladt.

Vedtaget på generalforsamling den 10. december 1973.

Foreningens medlemstal er i år 350. Det er en mindre tilbage
gang i forhold til sidste år. Denne beklagelige tilbagegang kan må
ske skyldes, at kontingentet på generalforsamlingen den 10. decem
ber 1973 blev sat op fra 10 til 20 kr. pr. år. Jeg vægrer mig dog 
ved at tro, at et årskontingent på 20 kr. vil kunne afskrække ret 
mange fra at støtte skolen på de områder, hvor de offentlige midler 
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ikke slår til; det gælder gymnasiets kulturelle bestræbelser, men også 
- og ganske særligt - støtte til trængende elever f. eks. hjælp til del
tagelse i skolerejser, ekskursioner, elevudveksling o. lign.

På regnskabet fra 10. december 1973 står anført, at 50 °/o af kon
tingentet er indsat på en særlig konto til et legat og kunstfond.

Denne paragraf blev fjernet fra lovene på omtalte generalforsam
ling, således at alle foreningens midler nu ubeskåret går til støtte af 
elevernes forskellige aktiviteter.

Elevforeningen »Hebe«.
Når jeg skal fortælle lidt om, hvad »Hebe« 
har foretaget sig siden sidste sommerferie, 
vil jeg først gøre opmærksom på, at det jo 
er foregået under 2 bestyrelser, nemlig den, 
som sad indtil generalforsamlingen i fe
bruar, og den nuværende.

Som de fleste sikkert ved, har vi arrange
ret en del fester. Det er bestemt ikke for 
meget sagt, at det er disse fester, forenin
gen lever af. Den øvrige aktivitet er nem

lig en sikker underskudsforretning. F. eks. kan nævnes, at de film, 
vi viser, koster ca. 150 kr. i leje. Når der så kun kommer højst 10 
personer, som hver betaler 3 kr., kan man nok selv gøre regnestykket 
færdigt. Dog skal nævnes, at den film, vi kørte sidst (A Kind of 
Loving), havde godt 40 betalende tilskuere. Af andre ting, som 
»Hebe« arrangerer, kan nævnes busture til teaterforestillinger, kon
certer, udstillinger o. lign. Som noget nyt har vi fået en aktivitets
mand, som skal tage sig af sport. Her vil jeg lige gøre opmærksom 
på, at ønsker man en sådan bustur arrangeret til et eller andet arran
gement, behøver man blot at henvende sig til aktivitetsmanden, som 
dækker det pågældende område. Dog skal nævnes, at et vist antal 
tilmeldte personer er nødvendigt, for at turen kan gennemføres.

I det hele taget er der noget, vi savner meget, dette at medlem
merne henvender sig til bestyrelsen. — Bestyrelsen er valgt for at 
varetage elevernes interesser, men det er jo umuligt, hvis I ikke 
henvender jer til os med jeres interesser. Jeg vil næsten tro, at vi 
har muligheder for at gennemføre langt de fleste af de ønsker, som 
måtte fremkomme. Selvom jeg før fortalte om nogle aktiviteter, der 
gav underskud, giver festerne sammen med kontingent så mange 
penge, at vi faktisk konstant har et overskud.

En ting, som det har stået sløjt til med på det sidste, er kon
certerne. Det skyldes, at vi ikke længere må lukke folie ind, som 
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ikke er medlemmer af »Hebe«. Da der i »Hebe« er så få mennesker, 
der møder op til disse koncerter, at det giver et stort underskud, kan 
det ikke lade sig gøre at afholde dem.

Til slut vil jeg opfordre de nye 1 g’ere til at gå ind i »Hebe«s ar
bejde. Lad os få alle de forslag og ideer, I går rundt med. Henvend 
jer til den af de nedenstående personer, som dækker det område, je
res idé kommer ind under.

Jens Chr. Pedersen, 3 a (formand).
Karin S. Christensen, 2 a (sekretær).
Inge Birthe Velling, 3 b (kasserer).
Søren Teglskov, 3 b.
Ib Thor Hansen, 3 x (musik).
Erik Mathiesen, 3 b (kunst).
Mie Olsen, 2y (miljø).
Svend Knoblauch, 3 x (sport).
Per Toft Christensen, 2 a (teater).
Bodil B. Christensen, 3 b (film).
Inge Marie Gatten, 3 b (PR).

Elevrådet på VHG.
Vi har her på skolen et elevråd som på alle andre skoler (forhå

bentlig). Elevrådet består af et forretningsudvalg på 5 medlemmer. 
Disse bliver valgt i begyndelsen af oktober. Følgende har fungeret 
i 1973/74:

Agnete Holst Andersen, 2 a (sekretær).
Morten Kvistgård, 3 y (kasserer).
Vivi Andersen, 1 a.
Poul Kraghede, 2 x.
Per Bach Jensen, 2 y.

Elevrådet holder møde ca. 1 gang om måneden, alt efter som der 
er stof til behandling.

Samarbejdsudvalget er et officielt organ til fremme af samarbej
det mellem lærere og elever. Det træffer afgørelse, der vedrører ele
vernes trivsel: faciliteter, fritidsaktiviteter, fester, sportsstævner o. 1. 
Udvalget består af 3 elever, 3 lærere og rektor. I det forløbne år har 
følgende elever deltaget i udvalgets møder: Peter Bay Knudsen, 
2 x, Dorthe Bjerglund, 3 a, og Søren Teglskov, 2 b.

Vi er hermed gået i gang med et nyt skoleår - på godt og ondt. 
For VHG og dets fremtid forhåbentlig et godt år til trods for den 
sløve forsamling, der går her. Hårde ord, men de står faktisk ved 
magt, indtil der er tilstrækkelig mange, der beviser det modsatte. 
Manglende tilslutning til vore udvalg af nye hoveder og en stigende 
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arbejdstræthed hos »Trodenskjolds soldater«, der i flere tilfælde er 
folk, der i 2-3 år har været med til at få det hele til at køre bare 
nogenlunde, kan efterhånden gøre arbejdet surt. Til alle dem, der 
kunne tænke sig at hjælpe i udvalgene: Meld jer, så vi kan komme 
i gang for alvor!

Kort sagt: Støt dig selv ved at støtte vores arbejde!
Agnete Holst Andersen. 

Fællestimer.
En fællestime betyder en time, der er fælles for elever i 1, 2 og 

3 g på tværs af timer, grene og klasser. Eleverne har krav på mindst 
8 timer årligt, hvor der er mødepligt - også for dem, der i pågæl
dende time almindeligvis har fri. Vi har haft koncerter og foredrag, 
efter hvilke der har været diskussioner og spørgsmål mellem fore
dragsholderen og elever.

I begyndelsen af året nedsættes et udvalg bestående af elever og 
rektor, som i forening med samarbejdsudvalget ordner alt om disse 
timer. Til dette udvalg kan enhver elev henvende sig om evt. forslag 
til fællestimerne. Vi bliver så glade! Agnete Holst Andersen.

Teaterkredsen.
. Teaterkredsen er ingen forening, men en underafdeling af Hebe. 

Hebes bestyrelse er samtidig teaterkredsens bestyrelse. Hebes teater
mand står som formand for teaterkredsen.

Teaterkredsen er en kreds af elever og lærere. Der betales intet 
kontingent, og der er ingen, der skal føle sig forpligtet til at være 
i teaterkredsen hele året, man kan gå og komme, som man har lyst til.

I skoleåret l^Tl^ har teaterkredsen haft 2 meget store opgaver og 
1 mindre opgave, nemlig: Skoleforestillingen Rapseriet, Fysikerne 
og Ansøgerne.

■Om skoleforestillingen Rapseriet blev der sagt meget imod og 
kun lidt for. Forestillingen var ikke, som den plejede at være, det 
var et stykke, teaterkredesn selv havde lavet. Da nogle syntes, at fo
restillingen ikke var beregnet til en skolefest, hvor forældre og ele
ver var samlet, rejste der sig et stort problem: skal skolefesten være 
for eleverne og lærerne eller for forældrene?

I forbindelse med skolefesten afholdt alle medvirkende ved sko
lefesten en fest, hvor 4 af teaterkredsens medlemmer opførte Peter 
Albrechtsens »Ansøgerne«, under meget stor jubel.

Den 18. april var der offentlig forestilling på VHG. En gruppe 
fra teaterkredsen skulle opføre Friedrich Dürrenmatts »Fysikerne«. 
Forestillingen blev overværet af ca. 100 tilskuere, og den blev en 
stor succes. per Toft Christensen.
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Alfred.
Da ytringsfriheden indførtes, opstod bladet Alfred. Dette fungerer 

ligesom skolens opslagstavler som et skriftligt kommunikationsorgan.
Foruden at orientere om skolens forskellige løbende aktiviteter 

bringer bladet et sandt hav af hjemmekomponerede noveller, tegnin
ger, »opråb« og digte. Altsammen stof, redaktionen modtager fra 
skolens elever og lærere, og som formidles videre uden ændringer.

Bladet er ikke tilknyttet noget politisk eller religiøst parti. Re
daktionen forsøger ved en neutral indsats at viderebringe skolens 
strømninger for derigennem at skabe bedre forståelse - bedre trivsel. 
Men bladets alsidighed afhænger fuldstændig af dets læserskare.

I de to år, Alfred har eksisteret, har det ikke været vist nogen 
overvældende interesse. Bladet købes naturligvis, men redaktionen 
savner inspiration fra sine læsere. Det er som om, det er den samme 
kreds af lærere og elever, der hver gang køber og skriver til bladet. 
Derfor kan foretagendet af og til virke lidt ensidigt.

Skal VHG omformes til et »værksted«, hvor arbejds- og forsker
glæden florerer, må initiativet komme fra alle os, der går der. Et 
skoleblad giver mulighed for meningsudvekslinger f. eks. mellem 
lærere og elever, og kan således være med til at skabe sjovere og 
mere vedkommende timer tillige med rekreative arrangementer efter 
skoletid.

Et skoleblad skal sprudle af fest og fantasi. Derfor må det redi
geres af en flok idérige personer. Er du en af dem, så se at komme 
med i bladarbejdet til efteråret. — For tiden består redaktionen af 
følgende: Leif Nielsen, 2 u, Bjarne Poulsen 3 b, Anette Jespersen, 
3 b, Preben Moth, 3 d, og Niels Jacob Hogrebe 3 c.
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FORSKELLIGE MEDDELELSER

Skolens opbygning.
VHG er et syvsporet gymnasium i 2 og 3 g, sekssporet i 1 g. I 

2 g deles den matematiske linje i en matematisk/fysisk, en matema- 
tisk/kemisk, en matematisk/naturfaglig og en samfundsfaglig/mate- 
matisk gren.

Den sproglige linje deles i nysproglig og en samfundssproglig gren.
Skolen kan tilbyde undervisning i russisk og italiensk i stedet for 

fransk, såvel på den sproglige som på den matematiske linie.
Eleverne på den matematiske linie skal i 1 g vælge imellem en

gelsk og tysk. Der skal i 2 og 3 g vælges mellem musik og formning/ 
kunstforståelse.

Gymnasiets formål er at give en fortsat almendannende under
visning, som samtidig giver det nødvendige grundlag for videre
gående studier.

Studentereksamen giver adgang til studier ved universiteterne og 
de højere læreanstalter.

I Den nysproglige studentereksamen kvalificerer til følgende ud
dannelser på universiteterne: studiet af sprog og historie til sko
leembedseksamen, det juidiske og det statsvidenskabelige stu
dium samt til det teologiske studium (dog med en tillægsprøve i 
græsk). Den giver yderligere et godt grundlag for uddannelser 
på seminarier og handelshøjskoler, ligesom den vil være vel
egnet for den, der ønsker at uddanne sig til bibliotekar, arkivar 
eller journalist.

II Studentereksamen på den matematisk-jysiske gren vil være en 
forudsætning for optagelse på Polyteknisk Læreanstalt (dog gi
ver nu den matematisk-naturfaglige studentereksamen adgang til 
kemi-linien), på Ingeniørakademiet samt for landinspektørstu- 
diet. Den vil også være et godt grundlag for andre tekniske ud
dannelser (databehandling), for uddannelser til cand. scient, 
(skoleembedseksamen i matematik og fysik), cand. polit., cand. 
oecon., cand. scient, pol. (samfundsfag) samt for det medicin
ske studium og uddannelsen til forstkandidat.
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IH Naturfags grenen vil være et godt grundlag for uddannelse til 
læge, tandlæge, dyrlæge, farmaceut, cand. scient, i naturfag, 
biokemiker, industri- og hospitalslaborant, sygeplejerske; men 
også den matematisk-fysiske gren kan benyttes som grundlag 
for disse uddannelser.

IV Den matematisk-kemiske gren er en forsøgsgren. Den er op
rettet på 8 af landets gymnasier. Lederen af Den polytekni
ske Læreanstalt oplyser på forespørgsel, at højskolen har fore
slået undervisningsministeriet, at man foreløbig som forsøgs
ordning skal kunne optage studerende fra alle tre matematiske 
studentereksamensgrene. Optagelsen skulle ske således, at de, 
der ikke har matematisk-fysisk studentereksamens pensum, efter 
optagelsen, men inden påbegyndelsen af visse kurser, hvor disse 
forudsætninger er nødvendige, skal supplere deres kundkaber 
ved hjælp af suppleringskurser, der placeres på Danmarks tek
niske Højskole i gymnasiedirektoratets regie.

V De samfundsfaglige grene.
Såvel den samfundssproglige som den samfundsmatematiske 
gren har 5 ugentlige timer i samfundsfag i 2 og 3 g. Indholdet 
vil stort set være det samme på den sproglige og den matema
tiske gren. Formålet med undervisningen er at give eleverne 
kendskab til væsentlige træk i samfundets opbygning og funk
tioner og lære dem kritisk og systematisk arbejde på disse om
råder. Undervisningen omfatter sociologi, økonomi, politologi 
og international politik.
Uanset hvilket fagstudium, man vælger, giver de samfundsfag
lige grene en værdifuld viden om og forståelse af vort stadig 
mere komplicerede samfunds funktioner.

VHG, der pr. 1. april 1973 overgik til amtet, er i udpræget grad 
en oplandsskole. Den søges af elever fra hele Vesthimmerland og 
af ikke helt få fra Hanherrederne (en 45-50 stk.). Alle skolens ele
ver har gratis skolegang og gratis undervisningsmateriale. Yderligere 
kan der opnås væsentlig hjælp fra Statens Uddannelsestøtte. Der 
ydes fuld støtte ved korrigerede forældreindtægter på under 32.000 
kr. Støtten bortfalder ved forældreindtægter på 58.000 kr. og der
over. Dette gælder for elever, der er under 20 år. For elever, der
er fyldt 20 år, går forældreindkomstskalaen fra 32.000 kr. til 64.000 
kr. Maksimumstøtten for elever under 18 år er — som tidligere — 
4.900 kr. for hjemmeboende og 7.000 kr. for udeboende. For elever 
på 18 og 19 år er dette beløb 6.700 kr. for hjemmeboende og 9-100 
kr. for udeboende. Endelig ydes til elever, der er fyldt 20 år maksi- 
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malt 10.500 kr., hvis de er ugifte hjemmeboende, og 12.400 kr., 
hvis de er ugifte udeboende. Det samme beløb ydes til gifte.

Støtten ydes med halvdelen som stipendium og halvdelen som lån, 
hvis eleverne er over 20 år. For elever, der er under 20 år, gives hele 
støtten som stipendium.

Udover den egentlige støtte kan uddannelsessøgende over 18 år 
optage statsgaranterede lån. Disse lån, der højst kan udgøre 10.000 
kr. årligt og højst forskellen mellem 14.000 kr. og en eventuel støtte 
fra Statens Uddannelsesstøtte, kan optages uden hensyn til forældres 
og egne økonomiske forhold.

Optagelsesbetingelser.
Ifølge § 14 i lov om gymnasieskoler skal elever, der ønsker op

tagelse i gymnasiets sproglige linie underkaste sig en prøve i latin. 
Elever, der deltager i latinundervisningen, kan træde tilbage fra den
ne undervisning, når forældrene fremsætter skriftligt ønske herom. 
Hvis tilbagetræden sker senere end tre uger før prøven, anses eleven 
for at have indstillet sig til prøven uden at bestå.

Er eleven privat forberedt, må prøven aflægges ved et gymnasium. 
Denne prøve afholdes normalt i slutningen af juni eller umiddelbart 
efter sommerferien; men den kan dog i særlige tilfælde udsættes til 
den 31. oktober. I så fald optages ansøgeren i 1 g under forudsæt
ning af, at prøven bestås inden for den angivne frist.

Der henstilles indtrængende, at alle, der søger optagelse i gym
nasiets sproglige linie, sørger for i tide at skaffe sig den fornødne 
undervisning i latin.

Vedrørende latinprøven stilles følgende krav:
Eksaminanden må grundigt have lært den elementære latinske 

grammatik, ligesom han må have kendskab til de almindelige syn
taktiske regler og til et mindre, centralt ordforråd.

Til prøven kræves læst en elementarbog (forskole) samt mindst 
20 sider sammenhængende tekst, lette stykker af latinske forfat
tere, der er bearbejdet efter formålet. I den almindeligst benyttede 
latinske læsebog (Mikkelsen) svarer det til hele første afdeling og 
de første 32 kapitler af anden afdeling. Latinprøven kan tages ved 
enhver skole med realafdeling, hvis faget er optaget på undervis
ningsplanen. I så fald behøver man til prøven kun at eksaminere i 
de 20 sider sammenhængende tekst.

Optagelse i 1 g forudsætter, at eleven skønnes at være i besid
delse af de nødvendige evner og en rimelig modenhed, således at 
det kan forventes, at han vil kunne gennemføre undervisningen på 
normal tid. Yderligere skal ansøgeren have bestået den statskon
trollerede oprykningsprøve fra 2 r eller realeksamen med tilfreds- 
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stillende resultat. Elever fra 10. klasse kan optages i 1 g, når de ved 
en optagelsesprøve på den gymnasieskole, hvor optagelse søges, 
godtgør, at de i modenhed og kundskab står på samme trin som de 
elever, der optages fra realafdelingen.

I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 15. dec. 
1966 er retningslinierne for en elevs optagelse i 1 g disse:

§ 4. En elev, der af den hidtidige skole er betegnet som »egnet«, 
skal i almindelighed optages i 1. gymnasieklasse. Kun i de tilfælde, 
hvor en som egnet betegnet elev ved den skriftlige optagelsesprøve 
fra 2. realklasse (den skriftlige realeksamen) har opnået mindre end 
6 i gennemsnit af fagkaraktererne i diktat, dansk stil, regning og 
matematik eller har fået karakteren 03 eller 00 i et af disse fag, 
skal han - såfremt forældrene stadig ønsker ham optaget i 1. gym
nasieklasse - underkastes en optagelsesprøve på den gymnasieskole, 
hvor optagelse primært søges. For de elever fra 3. realklasse, der 
har bortvalgt faget matematik, indgår den ved oprykningsprøven 
efter 2. realklasse opnåede karakter i skriftlig matematik.

Stk. 2. En elev, der af den hidtidige skole er betegnet som »må
ske egnet«, og som ved den skriftlige oprykningsprøve fra 2. real
klasse (den skriftlige realeksamen) opnår resultater, der som helhed 
skønnes bedre end skolens standpunktsbedømmelse i de samme fag 
i marts, og som ikke i et af de i stk. 1 nævnte fag har fået karak
teren 03 eller 00, optages i almindelighed uden yderligere prøve.

Stk. 3. En elev, der af den hidtidige skole er betegnet som »må
ske egnet«, og som ved den skriftlige oprykningsprøve fra 2. real
klasse (den skriftlige realeksamen) ikke opnår resultater, der som 
helhed skønnes bedre end skolens standpunktsbedømmelser i de 
samme fag i marts, eller som i et af de i stk. 1 nævnte fag har fået 
karakteren 03 eller 00, underkastes - såfremt forældrene stadig øn
sker ham optaget i 1. gymnasieklasse - en optagelsesprøve på den 
gymnasieskole, hvor optagelse primært søges.

Stk. 4. En elev, der af den hidtidige skole er betegnet som »ikke 
egnet«, bør i almindelighed ikke optages i 1. gymnasieklasse. I til
fælde, hvor eleven ved den skriftlige oprykningsprøve fra 2. real
klasse (den skriftlige realeksamen) har opnået et resultat, der som 
helhed skønnes væsentlig bedre en skolens standpunktsbedømmelse 
i de samme fag i marts, kan han - såfremt forældrene stadig ønsker 
ham optaget i 1 .gymnasieklasse - underkastes en optagelsesprøve på 
den gymnasieskole, hvor optagelse primært søges.

Stk. 5. Der vil endvidere kunne afholdes optagelsesprøve for ele
ver, hvor udvalget i særlige tilfælde skønner, at der kan være an
ledning hertil.
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Stk. 6. Det ved afgørelser i henhold til ovenstående bestemmelser 
nødvendige skøn foretages for samtlige gymnasieskoler af udvalgets 
forretningsudvalg.

Stk. 7. Udvalget skal godkende formen for optagelsesprøverne. 
Rektor afgør efter drøftelse med de lærere, der har medvirket ved 
prøverne, om eleven under hensyn til prøvernes forløb, den hidtidige 
skoles udtalelser og standpunktsbedømmelser samt de foreliggende 
resultater fra oprykningsprøven fra 2. realklasse (realeksamen) skal 
kunne optages i en 1. gymnasieklasse.

Karaktergivning
Den anvendte karakterskala ser således ud:

13: gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation. 
11: gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10: gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.
9: gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8: gives for den middelgode præstation.
7: gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel.
6: gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende 

præstation.
5: gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.

03: gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstil
lende præstation.

00: gives for den helt uantagelige præstation.

For at bestå studentereksamen kræves, at summen af samtlige ka
rakterer er mindst 5,5 gange karakterernes antal, og at summen af 
de to laveste karakterer plus gennemsnittet af de øvrige karakterer er 
mindst 13. Eksamen er kun bestået, hvis disse krav er opfyldt såvel 
for årskaraktererne som for eksamenskaraktererne.

Ifølge bekendtgørelse af 12. marts 1973 om karaktergivning ved 
studentereksamen er karakterer i orden med skriftlige arbejder af
skaffet; det samme gælder årskarakteren i gymnastik. Der skal for 
fremtiden gives årskarakterer i religion og selvstændig års- og ek
samenskarakterer i skriftlig fysik.

I hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives årskarak
ter, skal der mindst én gang om året - og kan der, efter lærerrå
dets beslutning, to gange om året - gives meddelelse til hjemmet 
om elevens standpunkt. Såfremt eleven er fyldt 18 år eller har ind
gået ægteskab, gives meddelelsen dog til eleven selv. Standpunkts
meddelelsen skal senest gives i marts måned og udtrykkes ved en 
karakter fra den til studentereksamen benyttede karakterskala. Ka
rakteren kan ledsages af et i ord affattet vidnesbyrd om elevens an
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læg og arbejde i faget. Vidnesbyrd skal gives, dersom elevens stand
punkt bedømmes under 6, eller hvis den betegner en væsentlig ned
gang i faget i forhold til den forudgående bedømmelse af stand
punktet.

Oprykning til højere klasser
På et lærerforsamlingsmøde ved skoleårets slutning behandles 

elevernes fortsættelse i næste klasse. Dersom der ikke er enighed 
om, at en elev bør oprykkes, holdes afstemning herom. Ved denne 
afstemning har hver lærer ligeså mange stemmer, som hans fag har 
års- og eksamenskarakterer; derudover har lærerne i legemsøvelser 
og musik/formning hver 1 stemme. Hver af de lærere, der undervi
ser vedkommende elev, fremsætter en motiveret udtalelse om, hvor
vidt eleven i faget er egnet til at fortsætte, og stemmer foreløbig på 
dette grundlag for eller imod. Derefter foretages eventuelt efter en 
yderligere drøftelse en anden og skriftlig afstemning, ved hvilken 
den enkelte lærer skal stemme i overensstemmelse med sin opfattelse 
af elevens helhedsstandpunkt. I tilfælde af stemmelighed træffer 
rektor afgørelsen.

Dersom lærerforsamlingen således vedtager, at en elev ikke bør 
fortsætte i næste klasse, drøftes hvad man vil tilråde eleven. Dette 
råd meddeles skriftlig til eleven og forældremyndighedens indehaver, 
der derefter træffer afgørelsen af, om eleven skal fortsætte i næste 
klasse.

Hvis en elev står i fare for ikke at kunne oprykkes i næste klasse 
ved skoleårets afslutning, vil der senest efter lærerforsamlingsmødet 
i marts tilgå hjemmet meddelelse herom. Såfremt en sådan med
delelse ikke er tilgået hjemmet, bør skolen kun undlade oprykning, 
hvis elevens standpunkt ved fastsættelse af årskaraktererne på en af 
skolen uforudseelig måde er forringet væsentlig, samtidig med at 
oprykningsprøven giver et så dårligt udfald, at eleven ikke synes 
at have mulighed for at bestå studentereksamen på den normale tid, 
eller hvis eleven siden karaktergivningen i marts har forsømt usæd
vanlig meget.

Det betragtes almindeligvis som noget forsmædeligt at skulle gå 
en klasse om. Dette er en fordom, der gerne skulle overvindes, nu 
da eleverne (eller forældrene) selv må træffe den endelige afgørelse. 
Erfaringen viser, at omgængeren ofte befinder sig bedre i den nye 
klasse. Han har fornemmelsen af, at nu magter han tingene, og det 
hele ser lysere ud. En statistisk undersøgelse har vist, at den faglige 
fremgang ved at gå om er meget stor (Søborg-undersøgelsen).

I enkelte tilfælde kan standpunktet være så dårligt, at skolen må 
tilråde udmeldelse.
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Hvad end skolens råd bliver, må man forstå, at det er dikteret af 
ønsket om at finde frem til den løsning, der tjener eleven bedst.

Reeksamination
I henhold til bekendtgørelse af 12. marts 1973 om eksamensord

ningerne er der nu åbnet mulighed for, at elever efter dårlige præsta
tioner ved eksamen i de afsluttende fag i 1 og 2 g kan indstille sig 
til en fornyet prøve i faget i august/september.

Reglerne herfor er disse:
1. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1 eller 2 g har 

opnået årskarakteren 5 eller derover, og som ved den afsluttende 
prøve har fået 00 eller 03, kan forlange at blive underkastet en 
ny prøve i faget i august/september.

2. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1 eller 2 g, 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 august/september.

3. For en elev, der ønsker sig underkastet en ny prøve, er eksamens
karakteren den ved reeksaminationen opnåede. For en elev, der 
i henhold til punkt 2 ønsker sig prøvet, medtæller prøven i fa
get blandt de 10 prøver, der kræves aflagt, for at man kan bestå 
studen tereksamen.

4. Ønsker en elev reeksamination, skal han underrette rektor i så 
god tid, at meddelelse herom kan tilgå direktoratet inden 1. juli.

Fritagelser
I almindelighed kan kun sygdom begrunde, at en elev fritages for 

at møde på skolen.
Lægekonsultationer kan tillades i skoletiden. Tilladelsen må da 

indhentes hos rektor dagen før.
Tandlægebesøg og aflæggelse af køreprøven kan ikke finde sted 

i skoletiden, men henvises til ferier og fridage.
Efter fravær på grund af sygdom skal eleven den første dag han/ 

hun er i skole aflevere en skriftlig meddelelse herom til klassens 
ordfører. Det er dennes pligt at samle sygesedlerne og medbringe 
dem til mødekontrollen i 5. frikvarter på rektors kontor. Sygesed
lerne skal være underskrevet af en af elevens forældre.

Elever, der er fyldt 18 år, kan selv afgive erklæring til skolen om 
årsagen til deres forsømmelser.

Denne særbestemmelse medfører imidlertid ikke nogen begræns
ning i disse elevers pligt til at følge undervisningen, når der ikke fo
religger lovlig grund til forsømmelsen.
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I enkelte tilfælde udover de af sygdom begrundede kan en elev 
opnå tilladelse til ikke at møde på skolen. Det drejer sig om særlige 
tilfælde som begravelse, sølvbryllup o. lign, z den nærmeste familie; 
i så fald må skriftlig, motiveret anmodning herom være rektor i hæn
de senest dagen før.

Den elev, der på grund af sygdom ønsker at forlade skolen, skal 
indhente tilladelse hertil på rektors kontor. Er rektor ikke at træffe, 
må henvendelse ske på adm. inspektors kontor. Denne regel skal 
overholdes, da vi må vide, hvor vi har jer.

Fritagelse for idræt kan indrømmes efter skriftlig anmodning fra 
hjemmet - for elever, der er fyldt 18 år, fra eleven selv - for en uge 
ad gangen, dog højest i 4 sammenhængende uger.

Elever, der er fritaget i mindre end 4 uger, skal overvære under
visningen. I tvivlstilfælde forelægges sagen for rektor. Fritagelse ud 
over 4 uger kan kun tilstås efter fremlæggelse af lægeattest, der 
skal udfærdiges på en af skolen udleveret autoriseret blanket.

Gymnastikdragt er obligatorisk.

Forsømmelser
Forsømmelser er desværre ved at blive et problem på denne skole 

som andetsteds. På VHG er det især morgenforsømmelser, der er 
steget i foruroligende grad.

]eg henstiller indtrængende til forældre og elever, at alle arbejder 
med på, at skolen kan begynde arbejdet om morgenen med fuldtal
lige klasser.

Ligeledes vil jeg bede forældre og elever over 18 år om kun at 
anmode om fritagelse for at møde på skolen, når det er strengt nød
vendigt. Kun således kan skolearbejdet gennemføres solidt og med 
godt resultat.

Konstaterer vi, at en elev har mange enkeltdagsforsømmelser, er 
skolen berettiget til at kræve lægeattest som bevis for, at der virke
lig ligger sygdom bag det hyppige fravær.

I alvorligere tilfælde, hvor forsømmelserne tager foruroligende 
omfang, kan skolen nægte at indstille en elev til eksamen.

Forsømmelser må her tages i videste forstand. Eksempelvis kan 
skolen allerede i 1 g nægte at indstille en elev til eksamen i det fag, 
der afsluttes i denne klasse (1. spr. geografi - 1. mat. engelsk), hvis 
vedkommende elev har været groft forsømmelig med aflevering af 
skriftlige arbejder f. eks. i dansk, matematik eller engelsk.

Det vil altid være trist at skulle gå til sådanne yderligheder. Det 
kan undgås, hvis I, eleverne, viser den fornødne forståelse af, at ar
bejdet skal passes.
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ORDENSREGLEMENT

1. Det er elevernes pligt at møde i så god tid, at de omgående kan 
begive sig til klasseværelserne, når det ringer ind.

2. I hver klasse er der en ordfører. Som første ordfører fungerer 
den elev, der står øverst på klassens elevliste. Er han fraværen
de, træder næste elev i funktion. Funktionstiden er 1 uge ad 
gangen.

3. Det er ordførernes job at blive tilbage efter morgensang for at 
modtage meddelelser fra rektor. De skal rengøre tavlen før ti
men, og endelig skal de samle sygesedler og bringe dem til rek
tors kontor i 5. frikvarter.

4. Bliver en elev syg i skoletiden, må han ikke gå hjem, før han 
har indhentet tilladelse hos rektor. Kan rektor ikke træffes, gi
ves tilladelsen af adm. inspektor.

5. Der spises frokost i kælderen. Det er elevernes ansvar, at der 
ikke henkastes madpapir, papbægre, flasker o. 1.

6. Rygning er tilladt, men må indendørs kun finde sted i elevrum
mene. Henkastning af tændstikker og cigaretstumper bør undgås.

7. Det er ikke tilladt at nyde alkohol i skoletiden.
8. Drikke fra automaten må kun nydes i kælderen.
9. Beskadigelse af inventar må straks meldes til indre inspektor. 

Skader, der er påført forsætlig eller ved grov uagtsomhed, med
fører erstatningsansvar.

10. Penge og andre værdisager bør ikke efterlades i overtøj, tasker 
o. 1. i centralgarderoben eller på gangene, men må afleveres på 
adm. inspektors kontor. I modsat fald kan skolen intet ansvar 
påtage sig for disse ting.

REGLER FOR OPHOLD I KLASSELOKALERNE

1. Det audio-visuelle materiale må ikke berøres i frikvartererne.
2. Regulering af varme må kun foretages af pedellen.
3. Udluftning i frikvartererne må ikke overdrives.
4. Leg med pegepinde, gardinsnore o. 1. er forbudt.
5. Der må være ro i klasselokalerne, da et væsentligt formål med 

åbningen er, at elever, der ønsker det, kan benytte bøger og 
blade.

Brud på ovenstående regler kan medføre fortabelse af retten til 
at opholde sig i klassen i frikvartererne.
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REGLER FOR BEHANDLING AF LÅNTE BØGER

1. Bøgerne skal være forsynet med solidt og helt omslag.
2. Der må kun anbringes noter efter lærerens anvisning og kun 

med blyant.
3. Når en bog tilbageleveres til skolen, skal den være fri for om

slag, indlæg og blyantsmærker.
4. Hæfter, mapper og lign, må kun anvendes til fagligt arbejde.

FERIER OG FRIDAGE I SKOLEÅRET 1974/75 
(de nævnte dage medregnes):

Mandag den 14. oktober til fredag den 18. oktober: Efterårsferie. 
Mandag den 23. decbr. 1974 til fredag den 3. jan. 1975: Juleferie. 
Mandag den 24. marts til tirsdag den 1. april 1975: Påskeferie.
Onsdag den 16. april: Dronningens fødselsdag.
Torsdag den 5. juni: Grundlovsdag.
Mandag den 23. juni til fredag den 8. august: Sommerferie.

Skolen vil - under forudsætning af amtsrådets godkendelse - af
holde vinterferie i februar mod at afgive de 2 sidste dage af julefe
rien og den sidste dag af påskeferien samt dronningens fødselsdag. 
Den femte dag indvindes ved, at undervisningen fortsætter i 1 og 2 
g en dag udover den af direktoratet fastansatte dag som sidste skole
dag før eksamensperioden.
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