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Meddelelser fra skoleåret 1973-74

Skolens administration
Tlf. (07) 92 34 88. Omstilling til pedel og lærerværelse.
Rektor: Kaj Nysted, træffes mandag-fredag kl. 12-13.
Sekretærer: Ella Nielsen og Henny Kjærsgaard Nielsen.
Pedel: Vagn Olsen.
Rektors stedfortræder: lektor Orla Pedersen.
Administrativ inspektor: lektor Aage Elming.
Boginspektor: lektor Orla Pedersen.
Indre inspektor: lektor H. P. Krogh.
Bibliotekar: adjunkt Henrik Bolt-Jørgensen.
Studievejledere for HF: adjunkt Herman Jensen og lektor- Sv. Aa.
Larsen.
Studievej ledernes træffetider bekendtgøres ved opslag.
Lærerrådsf ormand: til 12.9.73 lektor Orla Pedersen
fra 12.9.73 lektor Bent Windfeld.
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Skolenævn
Skolenævn indtil 1.6.:
Læge C. J. Schwensen (formand).
Fru Metha Wille-Jørgensen.
Amtsrådsmedlem Sv. Aa. Heiselberg.
Amtsrådsmedlem Charles Klitgaard.
Amtsrådsmedlem Johannes Madsen.
For eleverne: Steffen Dam og Lars Morell.
For lærerrådet: indtil 12.9.73 Orla Pedersen,
fra 12.9.73 Bent Windfeld.

I maj måned blev der afholdt nyvalg til skolenævnet efter gæl
dende regler, jvf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 28. ja
nuar 1974, kapitel 4 § 17.
Det nye skolenævns sammensætning:
Sognepræst Vilh. Hansen (formand).
Fru Elisabeth Yde.
Amtsrådsmedlem Sv. Aa. Heiselberg.
Amtsrådsmedlem Charles Klitgaard.
Amtsrådsmedlem Johan Mikkelsen.

Det kan kort refereres, at skolenævnet består af 5 medlemmer; 3
medlemmer valgt blandt amtsrådets medlemmer og 2 medlemmer
valgt af og blandt de personer, der på valgets tidspunkt har forældre
myndigheden over børn, dei1 er indskrevet i skolen, ved gymnasie
skoler tillige de personer, der senest har haft forældremyndigheden
over indskrevne elever, der er fyldt 18 år.
Vedr. skolenævnet anføres hermed uddrag af lov om styrelsen af
kommunernes skolevæsen af 9.2.70:
Skolenævnet
§ 27. Skolenævnet fører tilsyn med skolen. Det påser, at de i sko
len optagne børn følger undervisningen på tilfredsstillende måde, og
sørger for overholdelse af lovgivningens bestemmelser til modarbej
delse af skoleforsømmelser.
Stk. 3. Det kan udtale sig om sager, hvor der er iværksat politi
mæssig undersøgelse, og om børneværnssager. Det medvirker i øvrigt
ved løsningen af sociale opgaver, der er knyttet til skolen.
Stk. 7. Det stiller gennem skolekommissionen forslag til kommunal
bestyrelsen om udvidelse og forbedring af skolelokalerne og disses
forsyning med materiel og inventar.
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Stk. 8. Planer og tegninger til nye bygninger og anlæg for skolen
eller ændringer i bestående bygninger og anlæg forelægges gennem
skolekommissionen skolenævnet til udtalelse.
Stk. 9. Det kan afgive udtalelse til kommunalbestyrelsen om bud
getforslag, der vedrører skolen.
Stk. 10. Det kan udfærdige særlige ordensregler for skolen.
Vedr. lærerrådet og samarbejdsudvalget anføres hermed uddrag af
undervisningsministeriets bekendtgørelse af 23.12.69:

Kapitel II. Kompetence
1. Lærerrådet.
§ 9. Lærerrådet afgør, henholdsvis afgiver skolens/kursus’ indstil
ling i, følgende sager:
a)
Indstilling vedrørende forsøgsundervisning.
b) Anskaffelse eller fornyelse af undervisningsmidler og større
inventargenstande inden for de skolen/kursus tildelte dispositions
bevillinger.
c) Indstilling om anskaffelse eller fornyelse af undervisningsmid
ler og større inventargenstande i andre tilfælde end de under b)
nævnte.
d) Fordeling af stipendier og flidspræmier og ved kostskolerne til
lige indstilling om fordeling af fripladser.
e) Fastsættelse af principper for tildeling af gensidige vikartimer,
vagttimer og lignende.
Stk. 2. For så vidt angår de under stk. 1, b) og c) nævnte spørgs
mål bør elevrådet, hvor et sådant findes, høres i størst muligt om
fang. Ved fordeling af og indstilling om de under stk. 1, d) nævnte
stipendier og fripladser har to af elevrådet valgte elever ret til at
deltage i lærerrådets forhandlinger.
§ 10.
Lærrerådet skal høres om:
a)
Principperne for elevoptagelse.
b) Spørgsmål om eventuelle forholdsregler over for elever ved di
sciplinære forseelser af grovere karakter.
c)
Antallet af klasser og grenhold.
d)
Time- og fagfordelingsplaner.
e) Stillingsopslag og indstillinger om stillingsbesættelser for så
vidt angår fagkombination.
f)
Budgetforslag.
g)
Byggesager.
h)
Årsprøvernes ordning og omfang.
i)
Vikartimernes fordeling ved længere vakancer.
j)
Ekskursioner.
k) Skolelokalernes anvendelse til andet formål end skolens/kursus’
undervisning.
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3. Samarbejdsudvalget.
§ 14. Samarbejdsudvalgets opgave er gennem gensidig information
og forhandlinger at fremme samarbejdet mellem lærere og elever,
fremskynde sagers løsning og koordinere læreres og elevers bestræ
belser.
Stk. 2. Samarbejdsuvalget træffer inden for de bevillingsmæssige
rammer afgørelse vedrørende fællestimer og studiekredse samt i føl
gende sager, der vedrører elevernes trivsel: a) faciliteter, b) prakti
ske forhold, c) fritidsaktiviteter, d) fællesarrangementer så som
skoleballer, skolekomedier, sportsstævner m. m.
Stk. 3. Samarbejdsudvalget affatter desuden skolens/kursus’ or
densregler. Kan der ikke opnås enighed herom i samarbejdsudvalget,
træffer rektor afgørelse i sagen. Denne afgørelse kan af ethvert af
samarbejdsudvalgets medlemmer forelægges for undervisningsmini
steriet, direktoratet for gymnasieskolerne og højere forberedelses
eksamen.
Stk. 4. Samarbejdsudvalget kan ikke udtale sig om eller på dags
ordenen optage sager, som vedrører skolens/kursus’ fag- og timefor
delingsplan eller den enkelte lærers forhold eller undervisning. Sager
vedrørende enkelte elever kan kun behandles, hvis den pågældende
elev er indforstået hermed.
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Mindeord
I løbet af formiddagen fredag- den 24. maj blev vi på skolen klar over
den meningsløse ulykke, der natten til Kristi Himmelfartsdag havde
ført til Anders Kristen Pedersens død. Alle tanker omkring eksa
mensafvikling, byggeri o. a., som optog os i den tid, blev skubbet væk.
Tankerne gik til familien i Tved, der havde mistet sin søn på denne
tilfældige og for os at se helt urimelige måde.
Anders var HF-studerende på første år, og på skolen satte vi stor
pris på ham. Vi vil på skolen bevare mindet om ham som en velbega
vet ung mand, der var præget af soliditet og hjælpsomhed. Dertil
kom, at hans lune og sans for humor var med til at skabe en god
atmosfære i klassen.
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Elevforsamlingen
Elevforsamlingens opgave er at varetage gymnasiasternes interesser.
Det praktiske arbejde foregår for en stor del i forskellige udvalg,
hvoraf nogle har til opgave at kommunikere udadtil og arbejde med
lærerrådet.
Et af de vigtigste udvalg er samarbejdsudvalget, hvor det meste af
kommunikationen med lærerkollegiet foregår. Herigennem ordnes
også en hel del praktiske detaljer. Endvidere kan samarbejdsudval
get henstille til lærerråd og elevforsamling at vælge medlemmer til
nye udvalg. Dette er imidlertid ikke det eneste udvalg, hvor eleverne
er repræsenterede. Dette gælder også skolenævn, stipendienævn, fællestimeudvalg, AV-udvalg, der har til opgave at indkøbe audiovisuelt
materiale, biblioteksudvalg, der skal indkøbe nye bøger til skolens
bibliotek, og byggeudvalg.
Den årlige skolefest arrangeres af elevforsamlingen. Festen i år
begyndte med Holbergs komedie „Den pantsatte bondedreng“, som en
gruppe elever havde gjort et stort stykke arbejde for at få stablet på
benene. Et arbejde som til fulde lykkedes. Senere på aftenen spillede
„Swing Jørgens Rytmecirkus“.
Et af de mest interessante projekter, som elevforsamlingen har bi
draget til udførelsen af, var studieugen. I ugen 19. til 24. nov. var
eleverne fordelt på 33 hold, der hver især koncentrerede sig om ét emne.
Et andet projekt, som man for tiden arbejder med i et udvalg sam
mensat af lærere og elever, er et introduktionskursus for de nye ele
ver. Dette skulle bidrage til at lette tilpasningen til gymnasiet.
Elevforsamlingen, som den er nu, er ikke særlig fast organiseret,
men består af alle skolens elever. Der holdes et møde om måneden;
fra den 7. 11. 1973 har møderne ligget i skoletiden. Imidlertid har
elevforsamlingen besluttet at gøre organisationen fastere. Dette be
tyder, at formen fra og med næste skoleår vil blive ændret til et elev
råd.

Karakterer
I overensstemmelse med undervisningsministeriets bekendtgørelse
af 4. februar 1963 benyttes følgende karakterskala:
Karakter: Anvendelse:
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.
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gives for den gode præstation, der ligger lidt over midmiddel.
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 tilfredsstil
lende præstation.
5
gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
3
gives for den meget usikre, meget mangefulde og util
fredsstillende præstation.
0
gives for den helt uantagelige præstation.
Eksamen er bestået, når følgende 2 betingelse!' er opfyldt såvel for
årskarakterernes som for eksamenskarakterernes vedkommende:
1) summen af samtlige karakterer skal være mindst 5,5 gange
karakterernes antal.
2) summen af de 2 laveste karakterer plus gennemsnittet af de
øvrige karakterer skal være mindst 13.
9

Vedr. karaktergivning kan henvises til
Cirkulære af 26. 3. 73
om evaluering og meddelelser til hjemmene.
I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts
1973 om eksamensordningen og kai'aktergivningen ni.v. ved studen
tereksamen og i gymnasiet, § 21 og 22, fastsættes følgende bestemmel
ser.
A. Når læreren og eleverne i en klasse har planlagt arbejdet i et tagfor en vis periode under lærerens ansvar for, at bestemmelserne
for faget i undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 322 af 16.
juni 1971 om undervisningen i gymnasiet og om fordringerne ved
og eksamensopgivelserne til studentereksamen overholdes, skal un
dervisningen i den pågældende periode løbende evalueres, så elever
og lærer får information om udbyttet af undervisning og arbejde.
Metoder og midler til evaluering af den enkelte elevs og elevgrup
pes udbytte af undervisningen må aftales mellem lærer og elever,
således at man dels skaffer sig evalueringsresultater med henblik
på den videre tilrettelæggelse af undervisningen og dels giver læ
reren mulighed for — for eksempel ved samtale, iagttagelse og
diagnostiske prøver — at skaffe sig indtryk af den enkelte elevs
faglige standpunkt.
B. I hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives årskarak
terer, skal der mindst én gang om året - og kan der, efter lærer
rådets beslutning, to gange om året - gives meddelelse til hjemmet
om elevens standpunkt. Såfremt eleven er fyldt 18 år eller har
indgået ægteskab gives meddelelsen dog til eleven selv. Stand
punktsmeddelelse skal senest gives i marts måned og udtrykkes ved
en karakter fra den til studentereksamen benyttede karakterskala
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og kan ledsages af et i ord affattet vidnesbyrd om elevens anlæg
og arbejde i faget. Karakteren skal ledsages af et vidnesbyrd, der
som elevens standpunkt bedømmes til under 6, eller hvis den be
tegner en væsentlig nedgang i faget i forhold til den forudgående
bedømmelse af standpunktet. For at sikre ro om den første tids
undervisning i gymnasiet må der i 1. gymnasieklasse ikke afgives
standpunktsbedømmelse inden december. Umiddelbart før der af
gives standpunktsbedømmelse skal elevernes forhold i relation til
standpunktet drøftes på et lærerforsamlingsmøde Kontakten mel
lem gymnasieskolen og hjemmene sikres iøvrigt ved forældremøder
med deltagelse af lærere, elever og disses forældre.
C. Skolen skal føre nøje regnskab over elevernes forsømmelser. Der
som en elevs forsømmelse antager et sådant omfang, at rektor
nærer betænkelighed over for elevens mulighed for fortsat at følge
undervisningen, skal rektor underrette eleven herom. Fortsætter en
elevs forsømmelser herefter, skal rektor skriftlig underrette ele
ven og forældremyndighedens indehaver om, at der kan blive tale
om at tage forbehold ved elevens tilmelding til eksamen ved skole
årets slutning. Umiddelbart før endelig tilmelding til eksamen den
20. marts drøftes på et lærerforsamlingsmøde forholdene for de
elever, der har modtaget skriftlig advarsel. Såfremt lærerforsam
lingen finder, at det for en af disse elever i et eller flere fag på
grund af elevens forsømmelser ikke vil blive muligt at give års
karakter, skal rektor i henhold til § 7 i undervisningsministeriets
bekendtgørelse af 12. marts 1973 om eksamensordningen m.v. ind
sende en erklæring, som giver oplysning om disse forhold, og di
rektoratet afgør da, om eleven kan deltage i eksamen ved skole
årets slutning.
D. Ved skoleårets slutning gives årskarakterer i de af klassens fag,
hvori der ved studentereksamen gives årskarakter. Der afholdes
en årsprøve som mindst omfatter samtlige skriftlige fag. Lærer
rådet fastsætter ordning og omfang af eventuelle mundtlige års
prøver og klassernes arbejde i tiden efter, at undervisning efter
normalt skema er ophørt og indtil sommerferien. Den skemamæs
sige tilrettelæggelse foretages af rektor under hensyntagen til ele
vers og læreres deltagelse i eksaminer fastsat af direktoratet.
E. En elev, der ikke har fået direktoratets tilladelse til at deltage i
eksamen efter 1. eller 2. gymnasieklasse, kan ikke fortsætte i næ
ste klasse.
På et lærerforsamlingsmøde ved skoleårets slutning behandles
de øvrige elevers fortsættelse i næste klasse. Dersom der ikke er
enighed om, at en elev bør fortsætte i næste klasse, holdes afstem
ning herom. Ved denne afstemning har hver lærer lige så mange
stemmer, som hans/hendes fag har års- og eksamenskarakterer;
derudover har lærerne i legemsøvelser og musik/formning hver 1
stemme. Hvei’ af de lærere, der underviser vedkommende elev,
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fremsætter en motiveret udtalelse om, hvorvidt eleven i faget er
egnet til at fortsætte, og stemmer foreløbig på dette grundlag for
eller imod. Derefter foretages, eventuelt efter en yderligere drøf
telse, en anden og skriftlig afstemning, ved hvilken den enkelte
lærer skal stemme i overensstemmelse med sin opfatelse af elevens
helhedsstandpunkt. I tilfælde af stemmelighed træffer rektor af
gørelsen.
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 indeha
ver, der derefter træffer afgørelsen af, om eleven skal fortsætte i
næste klasse.
F. Disse regler træder i kraft 1. april 1973 og afløser reglerne i di
rektoratets cirkulære nr. 139 af 20. juli 1967 om karaktergivning
og meddelelser til hjemmene.

Forsømmelser
Meddelelser om forsømmelser og anmodninger om frihed skal for
alle elever under 18 år udfærdiges af hjemmene. Foi elever, der er
fyldt 18 år, gælder, at de i forhold til skolen har ret tii selv at skrive
deres sedler.
Skolen skal underrettes om alle forsømmelser enten skriftligt eller
ved personlig henvendelse, hvad enten forsømmelsen skyldes sygdom
eller har andre årsager.
Såfremt skolen ikke i forvejen er blevet underrettet om en elevs
forsømmelse, kan der den første dag efter forsømmelsen medbringes
skriftlig meddelelse med oplysning om forsømmelsens varighed og
årsag.
Ved enhver forsømmelse, som ikke skyldes sygdom eller anden
tvingende grund, som ikke har kunnet forudses skal rektors tilladelse
indhentes - senest dagen før - ved skriftlig eller personlig henven
delse. Det henstilles indtrængende ikke at anmode om sådan frita
gelse, selv ikke for en enkelt time, undtagen når der foreligger særlig
tvingende grunde.
Hel eller delvis fritagelse for gymnastik og badning kan efter
skriftlig anmodning tilstås for 1 uge ad gangen, dog højst 4 sammen
hængende uger. Skal fritagelsen vare mere end 4 uger, kræves læge
attest udstedt på særlig blanket, der udleveres af skolen. Elever, der
er midlertidigt fritaget for gymnastik, skal være til stede ved under
visningen, med mindre de af skolen fritages derfor.
Når der i et hjem udbryder en alvorlig smitsom sygdom, skal sko
len straks underrettes herom, og ingen elev fra det pågældende hjem
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må møde på skolen igen, før der foreligger attest for, at det ikke er
forbundet med nogen smittefare.
Meddelser om forsømmelser afleveres på inspektorkontoret i 2.
frikvarter, anmodninger om fritagelse til rektor, ligeledes i 2. fri
kvarter.

Ordensregler
1. Eleverne skal møde så tidligt om morgenen, at de, når det ringer
ind, kan være i deres klasse eller ved det faglokale, hvor de skal
undervises i 1. time.
2. Elever, der kører på cykel eller knallert til skole, skal benytte ind
gangen fra Kronborgvej, såfremt de ønsker at parkere på skolens
grund. Skolen påtager sig ikke noget ansvar for cykler eller knal
lerter.
3. Eleverne kan, om de ønsker det, opholde sig i klasseværelserne el
ler på gangene i frikvartererne mod at holde god orden og lufte
ud.
4. Al handel på skolen er forbudt. Indsamlinger, mærkesalg etc. må
kun finde sted efter rektors tilladelse.
5. Tobaksrygning må kun finde sted efter rektors tilladelse og be
stemmelse. Affald skal anbringes i de dertil beregnede beholdere,
også udendørs.
6. Penge, smykker og andre værdigenstande bør ikke medbringes på
skolen i unødigt omfang og må under ingen omstændigheder efter
lades i klasser eller på gange. Større beløb bør i skoletiden depo
neres hos inspektor.
7. Fundne sager af værdi indleveres på inspektorkontoret. Skolen på
tager sig intet ansvar for bortkomne eller glemte sager.
8. Forsætlig eller tankeløs beskadigelse af inventar eller materiel vil
blive forlangt erstattet. Enhver beskadigelse skal straks meldes til
rektor eller inspektor.
9.
Skriftlige hjemmearbejder afleveres efter aftale med faglæreren.

Undervisningsmidler
Om udlån af lærebøger og udlevering af papir m. m. gælder følgende
regler:
1. Bøgerne forbliver- skolens ejendom.
2. Eleven er økonomisk ansvarlig for de lånte bøger, således at bort
komne, ødelagte eller beskadigede bøger skal erstattes af eleven.
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3.

4.
5.

6.

7.

8.

Fortolkningen af bestemmelsen om erstatning' for bøger tilkommer
skolen, subsidiært amtskommunen.
Enhver bog skal straks efter modtagelsen forsynes med navn og
klasse.
Bøgerne skal behandles med omhu og skal altid være forsynet med
smudsomslag. Der må ikke indlægges notesbøger, glosehæfter o. 1. i
bøgerne.
Der må ikke i bøgerne anføres notater og tilføjelser. Indstregnin
ger må kun fortages efter faglærerens anvisning. Enhver form for
tegning i bøgerne vil medføre erstatningsansvar.
Eleverne skal efter modtagelsen af bøgerne efterse, om disse er i
orden. Hvis der findes fejl, eller hvis en elev modtager en brugt
bog og ved udleveringen konstaterer, at der er skrevet i den, skal
dette omgående meddeles boginspektor.
Beskadiges en bog i årets løb, skal den omgående afleveres til re
paration, og man må ikke selv forsøge at udbedre skaden.
Eleverne er pligtige til at aflevere de lånte bøger til det af skolen
fastsatte tidspunkt. Hvis en elev i årets løb forlader skolen, skal
bøgerne omgående afleveres.

Flytning
såvel egen som forældres skal straks meddeles skolen.

Om biblioteket
Registreringen af bibliotekets bøger er ændret, således at bøgerne nu
er ordnede efter samme system som på en række andre skolebiblioteker
og som på alle folkebibliotekerne. Systemet kaldes decimalklassesyste
met, ifølge hvilket hvert emneområde har et bestemt decimalnummer,
således har arkæologi og kunst i det gamle Rom nr. 91.37. Alle biblio
tekets bøger med dette nr. står opstillet samme sted, da bøgernes
opstilling begynder med nr. 0 og slutter med 99.9.
Desuden vil der fra skoleårets begyndelse blive indført et nyt ud
lånssystem.
Hensigten med såvel det nye udlånssystem som decimalsystemet er
at give skolens lærere og elever lettere adgang til at finde og hjem
låne bøgerne.
Holger Bro og Ejvind Isaksen, 3a, samt her i foråret også Nanna
Kappel, 2 c, har gjort et godt arbejde, uden hvilket omregistreringen
ikke var blevet gennemført.
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Statens uddannelsesstøtte
og andre legater
Skolens elever har mulighed for at modtage midler fra Statens Ud
dannelsesstøtte efter de gældende regler. Ansøgningsskema udleveres
på skolens kontor. Her ud over uddeles midler fra Espersens og Ben
dixens legater; disse søges på blanket, som udleveres på kontoret;
ledigblevne portioner averteres ved opslag.

Psykolog- og socialrådgiver
Eleverne har ugentlig mulighed for på skolen at kontakte psykolog
og socialrådgiver. Tidspunkterne bekendtgøres ved opslag.

Ny skole
For at de elever, der starter ved det nye skoleårs begyndelse ikke skal
blive overraskede, skal vi gøre opmærksom på, at de gamle bygninger
på Munkevej fra oktober 1974 ikke mere skal være rammen om Thi
sted Gymnasium. Den 20. oktober står nye bygninger parat i skole
centret mellem Nordre Ringvej og Lerpøttervej. Da gymnasiet over
gik til Viborg amt, blev det besluttet at bygge en ny skole i stedet for
at gennemføre en planlagt udvidelse på den nuværende skole.
Den ny skole bliver let kendelig, eftersom den er fuldstændig be
klædt med stålplader, der står i et rustrødt skær. Derudover skal
nævnes, at det bliver en fagklasseskole, således at de forskellige fag
får bestemte lokaler. Dette betyder, at alle klasser’ bliver vandreklasser. Deres tilholdssted bliver et stort fællesrum, der i forskellig
bredde strækker sig gennem hele bygningen; her bliver opstillet bog
garderobe, hvor hver elev får plads til taske m.v. På nuværende tids
punkt skal ikke trækkes flere detaljer frem. Skitsen m.v. over den
nye skole vil blive uddelt i forbindelse med flytningen, som vi glæder
os til.

Kontakt med afleverende skoler
Rektor, enkelte lærere og elever har i skoleårets løb besøgt en del af
de afleverende skoler for at orientere om gymnasiet og HF. I forårets
løb har der været afholdt 3 møder i henholdsvis Hurup, Sjørring og
på Thisted Borgerskole med deltagelse af lærere fra de afleverende
skoler og gymnasiet til drøftelse af overgangsproblemel' og faglige
spørgsmål.
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Lærerpersonalet
Adjunkt C. L. Andersen, Mågevej 6, Th., tlf. 922261 (A) : kemi 2 xyF,
1 y, 1 z, fysik 2 xyF, 1 y, 1 z.
Overlærer Karen Beck, Anne Søesvej 17, Th., tlf. 921356 (B) : mate
matik 2 a, 1 a, 2 p, 2 q, 1 p, gymnastik 2 ax, 2 czv, 1 a, 1 pq.
Adjunkt Henrik Bolt-Jørgensen, Nørregade 11, Sjørring, tlf. 971318
(BJ) : religion 2 cv, 2 z, latin la, 1 c, oldtidskundskab 2 b, 2 cv,
2 y, 2 z, 1 b, 1 c, 1 x, 1 y, 1 z.
Adjunkt Alan Bower, Åbrinken 29, Th., tlf. 923338 (Bo) : engelsk 1 x,
1 z, 1 q, musik 2 PQ.
Overlærer Erling Christensen, Thingstrupvej 70, Th., tlf. 922131
(EC): formning HF.
Lektor H. P. Christiansen, Spangbergsvej 22, Th., tlf. 921506 (C) :
matematik 3 yF, 2 xyF, 2 b, 1 q.
Adjunkt Bjarne Dinesen, Lærkevej 47, Th. (D) : musik 3 a, 3 b, 3 c,
3 y, 2 abcvS, 2 abcN, lx, ly, kor.
Lektor Aage Elming, Mirabellavej 29, Th., tlf. 921303 (E) : matema
tik 3 x, 2 vzF, 2 vzS, 1 y.
Adjunkt Bodil Elvang, Australiavænget 17, Th., tlf. 920680 (BE) :
latin 2 aNM, 1 b, oldtidskundskab 2 a, 2 x.
Adjunkt Kirsten Eriksen, Momtoft, Sennels, tlf. 985009 (KE) : reli
gion 2 p, historie 3 y, 2 b, 2 y.
Sognepræst J. Haaber, Sjørring Præstegård, tlf. 971037 (JH) : reli
gion 3 x, 3 y, 3 z, 2 x, 2 y.
Adjunkt David Nors Hansen, Vendbjerg 22, Nors, tlf. 981380 (NH):
dansk 3 a, 2 z, 1 q.
Sognepræst A. Hindsholm, Sennels, tlf. 985032 (Hi): religion 3 a, 3 c,
2 a, 2 b.
Adjunkt Hans Henrik Hust, Sønderhå, tlf. 93 91 20 (HH) : matema
tik 2 xyS, 1 b, 1 c, 1 z, 1 PQ.
Lektor Esther Hvid, Grønningen 8, Th., tlf. 921260 (Hv) : religion
3 b, 2 q, engelsk 3 bN, la, lp.
Gymnastiklærer Dagmar Kjærgård Jensen, Lykkesvej 9, Th., tlf.
920265 (Jn) : gymnastik 3 ax, 3 by, 3 c, 3 z, 2 by, 1 b, 1 cx, 1 yz.
Overlærer Harald E. Jensen, Spangbergsvej 13, Th., tlf. 922103 (Je):
gymnastik 3 y, 2 by, 2 cvz, 1 abc, 1 x, 1 yz, 1 pq.
Adjunkt Hermann Jensen, Markvænget 10 C, Th., tlf. 923986 (HJ) :
historie 3 a, 3 x, 2 q, 1 p, samfundsfag 2 PQ, 1 p, 1 q, studievejled
ning HF, erhvervsorientering 2 a, 2 x.
Vikar, stud. mag. Lone Knudsen, Heltborg, tlf. 951950 (KN) : fransk
lb, ly.
Adjunkt Lone Kofod, Solbakkevej 55, Th., tlf. 920134 (LK) : tysk
3 bN, 3 x, 2 cv, 1 z, fransk 2 pq, 1 q.
Adjunkt Knud Korsgaard-Pedersen, Sennels, tlf. 985023 (KP): en
gelsk 3 aN, 2 abcN, lb, 1 c, gymnastik 3 abz, 3 x, 2 ax.
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Lektor Hans Krogh, V. Kirkegårdsvej 25, Th., tlf. 921007 (Kr) : tysk
3 cN, 2 bcNMS, le, lp, fransk 3 z.
Lektor Sverre Køster, Østerhøj, Fårtoft, tlf. 921051 (Kø): fransk 3 c,
3 y, 2 y, 2 z, 1 a, 1 c.
Adjunkt Ole Bent Larsen, Asylgade 7, Th. (BL): dansk 3 y, 2 x, 2 y,
2 cv, 1 x.
Lektor Svend Aage Larsen, Grandalsvej 8, Th., tlf. 921505 (La) : en
gelsk 3 cN, 3 abcM, 2 pq, studievejledning HF.
Lektor Tage Lindskog, Sennels, tlf. 985109 (L) : kemi 1 PQ, fysik
3 xF, 3 yF, matematik 3 zF, 1 x.
Lektor Jørgen Munk, Faddersbøl, tlf. 937200 (M) : dansk 3 b, musik
3 abcM, la, lp, kor.
Adjunkt Anders G. Møller, Jyllandsallé 25, Th., tlf. 922569 (AM) :
dansk 3 c, 2 b, 2 y, 1 b, 1 y, 1 p.
Adjunkt Elsemarie Nielsen, Skolevænget 19, Th., tlf. 923869 (EN) :
musik 3 x, 3 z, 2 abcM, 2 x, 2 y, 2 z, 1 b, 1 c, 1 z, 1 q, kor.
Lektor Hans Chr. Nielsen, Grønningen 9, Th. (N) : geografi 2 vzS,
1 b, 1 c, 2 q, biologi 3 xF, 3 yF, 3 a, 3 b, 1 q.
Lektor Helge Nielsen, Solbakkevej 44, Th,, tlf. 922038 (HN) : geo
grafi 2 abcS, 2 xyF, 1 a, 2 p, biologi 3 c, 3 z, 1 p.
Adjunkt Sven Nielsen, Sennelsvej, Th. (SN) : fransk 3 a, 3 b, 2 a, 2 b,
2 x, 1 x, 2 PQ, 1 PQ.
Rektor Kaj Nysted, Næstrupvej 1, Sjørring, tlf. 971365 (R) : geografi
2 xyS, 2 vzF.
Lektor Orla Pedersen, Højager 10, Th., tlf. 921531 (P) : tysk 3 aN,
2 aNMS, 1 a, latin 2 bcMS, oldtidskundskab 1 a.
Lektor Jens Ole Petersen, Spangbergsvej 61, Th., tlf. 921532 (JP) :
historie 3 b, 3 c, 3 z, 2 a, 2 x, 1 a, 1 b, 1 x, 2 p.
Adjunkt Jens Rechendorff, Fjordkrogen 3, Th., tlf. 923960 (Re) :
fysik 1 x, 2 PQ, 1 PQ, matematik 2 c, 2 PQ.
Lektor Herbert Rosenbaum, Solbakkevej 28, Th., tlf. 923930 (Rb):
kemi 2 vzF, 2 vzS, 2 xyS, 1 x, fysik 3 zF, 2 xyS, 2 vzS, 2 vzF.
Adjunkt Søren Søgaard, Grandalsvej 41, Th. (S) : dansk 1 a, historie
2 z, 2 cv, 1 c, ly, 1 z, 1 q.
Konsulent Johs. E. Sørensen, Fasanvej 3, Hurup, tlf. 951572 (JES):
psykologi 1 pq.
Adjunkt Niels Ross Sørensen, Lærkevej 47, Th., tlf. 923592 (RS):
samfundsfag 2 abcvzS, 2 xyS, historie 2 z.
Lektor Niels Lauge Thomassen, Islandsvej 1, Thisted, tlf. 921510
(LT): dansk 3 x, 3 q, engelsk 2 abcMS, 1 y, 2 PQ.
Lektor Bent Windfeld, Sennels, tlf. 985274 (W) : dansk 3 z, 2 a, 1 c,
1 z, tysk 1 b.
I løbet af skoleåret har adjunkt N. Ross Sørensen bestået praktisk og
teoretisk pædagogikum ved Aalborg Katedralskole og Morsø Gymna
sium.
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Her ved skolen har cand. mag. Mogens Pedersen bestået pædagogi
kum i dansk (vejledere Ikt. Munk og Windfeld) og tysk (vejledere
Ikt. Krogh og Orla Pedersen). Cand. phil. Laur. Gregersen har bestået
pædagogikum i dansk (vejledere Ikt. Windfeld og Lauge Thomassen).
Pr. 1. 8. 73 pensioneredes rektor I. Kortegaard efter 11 års tjeneste
ved skolen; samme dag nyansattes rektor Kaj Nysted.

Eksamen 1973
STUDENTEREKSAMEN
3 sa
Agerholm, Frede
Jensen, Vibeke
Andersen, Erik Bach
Jensen, Aase
Andersen, Hanne Borre
Johansen, Jette
Andersen, Aase Svankjær
Jørgensen, Henrik Yde, M
Bojer, Kirsten Margrethe
Kristensen, Margit
Borgaard, Lone
Madsen, Margit Holmg’aard
Bojesen, Vibeke, M
Munk, Lisbeth, M
Nielsen, Anette
Breinhild, Jørn
Gregersen, Bente Vigh
Nielsen, Jette Blume
Handrup, Inger
Pedersen, Inger
Hansen, Ulla
Vemmelund, Solveig
Hove, Ole
Vigsø, Bodil

3 sb
Bright, Carolyn Jill S., M
Larsen, Birgitte Prior, M
Christiansen, Ingrid
Madsbøll, Marianne Wigh
Daugaard, Karen Margrethe
Nielsen, Karen M. Krabbe
Grud, Signe
Nielsen, Lisbeth Møller
Hove, Svend Kjems
Nordentoft, Agnethe
Kjeldsen, Lisbeth
Soelberg, Lilli
Kristensen, Nina Nørgaard
Thomsen, Bente Bisgaard
Krogh, Niels Jørn
Wulff, Torben
De med M mærkede elever tilhører musiksproglig gren.
Alle øvrige elever tilhører nysproglig gren.

Andersen, Esther Dybdahl
Brandt, Lars Peter A.
Davids, Birgit
Ehlers, Dorte
Facius, Arne
Hoås, Jesper

3 mx
Jensen, Inger-Marie
Jensen, Leif Chr.
Jørgensen, Johnny Bo
Kristensen, Poul Ringgaard
Kristensen, Aage Ringgaard
Landbo, Lene
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Nielsen, Bodil Foged
Nielsen, Ella Riisbank
Pedersen, Jan Kloster
Pedersen, Michael Høgholm
Pedersen, Niels

Alsøer, Jens Edv.
Andersen, Carl Chr.
Andersen, Hans Vestergaard
Bak, Kristen Gisselbæk
Boe, Svend
Christensen, Kirsten Lindgren
Dahl, Mogens Krogsgaard
Eliasson, Jens Østergaard
Jensen, Jan Strægaard
Jensen, Knud Erik Lyhne
Kjeldsen, Jens

Rødbro, Hanne Holm
Sloth-Odgaard, Hanne
Sørensen, Erik Mose
Thomsen, Flemming
Weisbjerg', Grete Lund

3my
Krabbe, Inger M.
Kristensen, Aksel Rask
Kristensen, Erik
Nielsen, Knud Erik Bjørndal
Nielsen, Ole Krogh
Odder, Erik Jørgensen
Olesen, Margit Irene H.
Pedersen, Jens Jørgen
Rasmussen, Per Lykke
Yde, Jens Agerholm

3z
Køster, Janus
Andersen, Erik Michael
Leegaard, Tage
Christensen, Hans Jørgen
Madsbøll, Hans
Guld, Svend Erik
Nielsen, Benny
Højberg, Jim
Jensen, Jens-Kristen Nørgaard Pedersen, Børge
Pedersen, Poul Erik
Jensen, Jette Nørgaard
Poulsen, Orla
Jensen, Karl Erik
Vestergaard, Tove Steenbock
Kloster, Jens
Worm, Verner Ditlev
Kristensen, Lene Bangsgaard
Alle elever tilhører matematisk- ■ysisk gren.

REALEKSAMEN
3 ra
Kristensen, Lene Landbo
Andersen, Aksel Vestergaard
Lauridsen, Else-Marie Rask
Andersen, Elin Færgegaard
Mikkelsen, Lisbeth Vang
Bertelsen, Lene Møller
Mortensen, Peter
Ejsing, Karen Schack
Nielsen, Mona Præstegaard
Eliasson, Lene Abildgaard
Nielsen, Niels Chr. Grønkjær
Frost, Else Margrethe
Odgaard, Viggo Uhrbrand
Frostholm, Anita
Pedersen, Charlotte
Hjorth, Alex
Pedersen, René Boye
Kristensen, Else Smits
Christensen, Hanne Fulton
Christiansen, Niels Friis

3 rb
Cordes, Gertrud
Henriksen, Karen Marie
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Hoffmann, Anne Mette
Jensen, Niels Odder
Jørgensen, Bente
Jørgensen, Birgitte
Møller, Lene
Nielsen, Inge

Nielsen, Olav Møller
Olesen, Birte
Pedersen, Mariann Ellen
Petersen, Steen Stoltenberg
Povlsen, Vibeke Just

Fagene og deres ugentlige timetal fremgår af nedenstående skemaer

Sproglig linje
Særfag

Fag
Fællesfag

1.

Religion ..........................
Dansk.............................
Engelsk ..........................
Tysk...............................
Fransk (russisk) ..........
Latin .............................
Græsk med oldtidskundskab ............................
Oldtidskundskab ...........
Historie og samfundskundskab ...................
Samfundsfag ................
Geografi.........................
Biologi............................
Matematik ....................
Musik, særfag ..............

2.

3.

Musiksproglig
gren
2. 3.

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

4 - 6
3 - 5 J 3 - 5
4 - 0

4 - 0

1 -

2 - 0

2 - 0

2-3-3

0 - 1

0 - 1

Sam
fundsfaglig gren
2. 3.

Klassisk
sproglig
gren
2. 3.

3 - 5

5-5
8 - 6
2 - 0
0 - 1

5 - 5
3 - 2

2
0-0-3
2-3-0
4 - 6

26-13 -15
Legemsøvelser ..............
Fællestimer ...................
Musik............... J max1 min.
Formning og kunstforståelse ...................

Ny
sproglig
gren
2. 3.

13-12

13-12

13-12

13-12

13-12

13-12

13-12

13-12

2-2-2

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

(0)-(2)-(l)
30 -17- 18
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Matematisk linje
Særfag

Fag
Fællesfag

1.

Religion ..........................
Dansk .............................
Engelsk ..........................
Tysk...............................
Fransk (russisk) ..........
Oldtidskundskab ...........
Historie og samfundskundskab ...................
Samfundsfag ................
Geografi.........................
Biologi ............................
Biokemi .........................
Kemi ..............................
Fysik .............................
Matematik ....................
Musik, særfag ..............

Legemsøvelser ..............
Fællestimer ...................
Musik............... J maxI min.
Formning og kunstforståelse ...................

2.

3.

Matematisk-fysisk gren
2. 3.

Sam
fundsfaglig gren
2: 3.

Natur
faglig
gren
2. 3.

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

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

0 - 1

0 - 1
3 - 0
0 - 3

5-5
3 - 2
0 - 3

2 3 5 -

3 - 0
3 - 5
5 - 6

1 - 0
2 - 2
3 - 3

3 - 0
2 - 2
3 - 3

26- 12 -12

14-15

14-15

14-15

14-15

14-15

14-15

3 - 2

i 3 - 7

2-2-2

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

30- 16 -15
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Årets arbejde
RELIGION
Markus-ev. (Synopsen), udvalgte tekster fra NT. Islam
(Bay: Fr. rel.). Væsentlige ideer i Europas nyere historie
(Idehist., Lund, Pihl, Sløk).
3b
NT-tekster. Hinduisme og Buddisme (Bay: Fr. rel.). Kierkegaard-tekster, (Sløk: Fem K-tekster). Forskellige emner
(Bechmann: Konfrontationer).
3c
Som 3 a, blot ikke Islam, men Buddhisme.
3 x, 3 y, 3 z Hvor henter mennesker svar på fundamentale tilværelsesproblemei’ i dag? Buddhisme, Hinduisme og Islam (Bay,
suppl. m. Verdensrel. Hovedværker). Kristendom: Jesu per
som, liv og lære, væsentligt fra Mk. Fra brevene eks. på menighedsteologi. Descartes, Kant, Hegel, Kierkegaard, Nietz
sche (Idehistorien). Politiske ideologier. Tekster: Maos lille
røde, Marcuse, Carmichael. Identitetsproblemer (Anouilh:
Rejsende uden bagage).
2 a, 2 b Primitiv religion, Nordisk, ægyptisk, babylonisk religion (Sø
ren Holm + dupi. tekster). Hovedmyter i syrisk-kaananæisk
rel. og den israelitiske reaktion herimod (Holt - - : Tema
tiske læsninger -).
2cv, 2z Markus-ev., Noack: Kommentarhæfte til Mk. Græsk religion
m. tekster fra Fenger: Relig. hist, tekster. Sekter behandlet
ved elevopg.
2 x, 2 y Hvor henter menneskene svar på fundamentale tilværelses
problemer? Forskellige skabelsesberetninger. Religionshistori
ske grundbegreber (Søren Holm + tekster fra Verdensrel.
Hovedværker) fra Vedaerne, Israel og nordisk religion.
1 p, 1 q Afrikansk religion (Ochsner: afrikansk livsforståelse +
Bay: Fr. Rel.) Tekster fra GT og NT (Synopsen, Bay:
Biblen og dens forkyndelse).
3 a.

DANSK
Oversigt over stof som er gennemgået på forskellige klassetrin:
lg
A) Fiktive tekster: Indføring i fiktionslitteratur på forsk,
vis:
1. Sammenligning ml. den historiske Marie Grubbe (Biogra
fisk leksikon) og Holbergs, H. C. Andersens og I. P. Jacob
sens versioner.
2. Fremstillingsformer, synsvinkel og fortællerholdning på
grundlag af ovennævnte samt Blicher, Hemingway og slut
ningen af „Ulysses“.
3. Gennemgang af Schiødt: Kommunikation og litteratur.
NB: ikke egnet for dette klassetrin!
4. Romangennemgang m. gruppevis udarbejdelse af over-
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sigtsark over handling (komposition) og personskildring.
Panduro: De uanstændige. Rifbjerg: Du skal ikke være ked
af det Amalia.
5. Temalæsning: Individualisme, kollektivisme, kunstnerens
forhold til samfundet. — Opdragelsesproblemer i 1930’erne.
6. Triviallitteratur: Noveller og artikler i Familiejournalen
og Søndags-BT. Kommunikations- og aktantmodeller. Pro
blemverden og værdisystem.

B)
Sagprosa:
1. Indføring i de forsk, sprogfunktioner og genrer (avisrepor
tage, debatindlæg osv.) — bl. a. ved genrebestemmelse i
konstrueret blandingseksempel samt produktive og omskri
vende øvelser, f. eks. med en damebrevkasse og rubrikken
„Opsigelse“ i KTAS’ telefonbog. — Gennemgang af Ko-Daserien.
2. Sproglige påvirkningsmidler i reklame (bl. a. elevers selv
fundne eks.) og partipolitiske tekster (annoncer og bånd
optagelser' fra valget 1973). Elevproduktion af reklamer.
Lærerinspiration hentet i Andersson/Furberg: „Sprog og
påvirkning“ og Andrén m. fl. „Argumentation och värde
ringar i reklamen“ (Lund 1971).
3. Gennemgang af DR-hæftet Mediekritik (Claus Westh)
suppleret med aktuelt avisstof og DRs bånd. — Gruppearb.
over aviser: sammenligning af stofbehandlingen i Politiken
og Jyll. Posten fra dagen efter komm, valget. Karakterise
ring af avisens genrer: leder, interview osv.
C) Skriftlig fremstilling. Udover den almindelige stilskriv
ning har man på klassen drøftet fremstillingsprobemer, bl. a.
ved sammenligning af to fremmede elevers besvarelse af
samme opgave.

2g

A) Fiktive tekster:
1. Gennemgang af nyere litteratur 1930—60 samt Holberg,
Blicher, H. C. Andersen.
2. Temalæsning: Dramaturgisk udvikling fra Holberg til nu.
— Kærligheden fra folkevisen til dansk-toppen. — Komisk
litt, fra Holberg til Panduro. — Besættelsestiden.
3. Triviallitteratur: Gennemgang af ugebladsnoveller: køns
roller, inter-textualitet, aktantmodel, synsvinkel, kontrakt
begreb. Inddragelse af artikler fra Illustreret FamilieJournal: analyse af billeder og myter. — Sammenligning
af trivialnoveller og motivbeslægtet finlitteratur.
4. Periodelæsning: 1720—50 (Holberg, Falster, Brorson,
Voltaire) : Politik, kønsroller, religion. Rationalisme, pie
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tisme, theodicé-problemet (Wessel inddraget). — 1825—50:
kunstnerens forhold til virkeligheden (realistisk fortælling,
kunsteventyr, folkeeventyr, trivialnovelle, skillingsvise).
— 1870—1900: især problemdebatterende, politisk kunst
(Pontoppidan, socialistiske kampsange, Aak.jær og Skjold
borg) .

B) Sagprosa.
1.
Sproglige påvirkningsmidler, se 1 g B2.
2, Mediekritik, se 1 g B3. — Gennemgang af Søndags-BT og
Billedbladet. — Damebrevkasse: sammenligning af selvpro
ducerede og „ægte“ breve/svar.

3g

I HF

A) Fiktive tekster.
1. Idéhistorisk behandling af 1800—1920 (Oehlenschlæger—
Nexø).
2. Litteraturen 1920—70, bl. a. under synsvinklen l’art pour
l’art over for politisk kunst.
3.
Triviallitteratur som 2 g.
4. Periodelæsning: 1720—50 (Holberg, Falster m. fl.). —
1820—50 (3 klasser) : politik, kærlighed (kønsroller), kri
stendom, krig. Byron, Heine, Marx. De gængse danske for
fattere samt Sibbern og Wilster. Brevstof fra „Danske
politiske breve fra 1830erne og 1840erne“. Historiske lære
bøger. Sammenligning af Jens Engberg: Dansk guldalder
(1973) og Bernhard Jensen: Den ædle danske idyl (1960).
— 1870—90 (2 klasser) : arbejdsgrupper omkring politik,
æstetik og typiske temaer. Tekster: Ibsen, Strindberg,
Brandes og de gængse danske naturalister samt Topsøe og
Skram. Trivialnovelle fra Husvennen 1877. Socialistiske
blade, Indre Missions Tidende, Fædrelandet. Artikler af
Chr. Nielsen, Martensen, Ploug. Anmeldelser af „Niels
Lyhne“.
B)
Sagprosa.
Reklamer, partipolitisk sprog, aviser, ugeblade m. v. efter
samme mønster som 1.-2. g.
C)
Skriftlig fremstilling.
Nogle opgaver er givet i tilknytning til periodelæsning.
1. Indføring i litterær fortolkning efter forsk, tekster, bl. a.
„Ved Vejen“ (modelgennemgang).
2.
Historisk-kronologisk læsning fra sagaen til Broson.
3.
Temalæsning: Kærligheden fra folkevise til dansk-top.
4. Hovedværker: Holberg: Den stundesløse/Den politiske kan
destøber. Sønderby: To mennesker mødes. Seeberg: Fugls
føde.
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5.
Sproglige påvirkningsmidler i reklame og politik, se lg B2.
6.
Skriftlige opgaver samt øvelser i mundtlig fremstilling.
II HF Kronologisk litteraturlæsning fra 1870 til nu.
Hovedværker: bl. a. I. P. Jacobsens „Mogens“, Pontoppidans
„Nattevagt“.
Skriftlig fremstilling.
Begge HF-trin: „supplerende læsning“ af et antal selvvalgte, selv
stændigt fortolkede litteraturværker.

ENGELSK
2 abcN Seven British Short Stories, Four Themes of American Lite
rature, Avisartikler, Bernadette Devlin: The Price of my
Soul, S. Fitzgerald: The Great Gatsby. Studentereksamens
stile og stileøvelser.
1 abcN Young People (abc), The Mirror (b), Facts and Fiction (be),
Seven British Short Stories (a), The Old Man and the Sea
(a),The Glass Menagerie (a), The Pearl (b), Animal Farm
(c). Diverse stileøvelser og grammatik.
1 x
Salingei': Catcher in the Rye. Facts and Fiction. Artikler fra
Scientific American. Emnelæsning: Negerproblemet i Ame
rica. Nyhedsudsendelser.
1 z
Golding: Lord of the Flies. Facts and Fiction. Artikler fra
Scientific American. Bånd fra Danmarks Skoleradio.
2 HF (fællesfag) : The Lucid Eye. Salinger: The Catcher in the Rye.
Facts and Fiction 2. Sherriff: Journey’s End. Topics of our
Time: Women’s Lib. Selecta, Dec. 1965: Generation X.
1 HF (tilvalg): Young People. Salinger: The Catcher in the Rye.
Olsson og Wentz: Real Life Britain. Test Your English
(Macmillan).
1 pq
Webb: The Graduate. On England and America.
Oversættelsesøvelser. Mundtlige øvelser.

3 s

TYSK
Schiller, Maria Stuart.
Frisch, Homo Faber.
Ring Hansen og Stærmose, Kulturgesch. Lesestücke (uddr.).
Hertig m. fl., Deutsche Poesie (uddr.).
Echtermeyer, Deutsche Gedichte (uddr.).
H. Böll, Wanderer kommst du nach Spa...
Der Mann mit den Messern.
Und sagte kein einziges Wort.
Hierzulande.
Th. Mann, Tristan.
Goethe, Egmont.
Andersen og Gjerløff, Freies Deutschtum.
Brecht, Die Wahrheit ist konkret.
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2

1

2

1

Willy Brandt, Zur Lage der Nation.
Das Viermächteabkommen über Berlin.
Der Grundvertrag zwischen der BRD und der DDR.
Harprecht, Willy Brandt.
Goethe, Urfaust.
Brecht, Der kaukasische Kreidekreis.
Storm, Immensee.
Kafka, Das Urteil. - Die Verwandlung.
s
Th. Mann, Buddenbrooks (uddr.).
Th. Storm, Immensee.
H. Böll, Die Waage der Baleks.
S. Lenz, Die Nacht im Hotel.
Lotte soll nicht sterben.
Günther Weissenborn, Zwei Männer.
Ring Hansen og Stærmose, Kulturgesch. Lesestücke (uddr.).
Th. Mann, Tristan.
Brecht, Dei’ kaukasische Kreideskreis (Suhrkamp).
Die Wahrheit ist konkret.
s
Ring Hansen, Neuere deutsche Erzähler, uddr.
W. Schnurre, Jenö war mein Freund.
H. Spoerl, Der Gasmann.
Klemens Krüger, Die Mauer.
Gisela Wohlgemuth, So ist es heute (uddr.).
Dürrenmatt, Besuch der alten Dame.
Nydahl, Lebendige deutsche Dichtung.
Seligrad, So leben wir.
HF Prosa aus der DDR.
Fallada, Kleiner Mann was nun?
Gisela Wohlgemuth, So ist es heute.
Andersch, Fahrerflucht.
Selecta 1965.
Scala International.
Kästner, Bei Durchsicht meiner Bücher.
Lenz, Die Nacht im Hotel.
Dürrenmatt, Besuch der alten Dame.
HF Deutsche Kurzgeschichten, 3 v/ Børløs Jensen.
Stimmen unserer Zeit, v/ Borch Madsen m. fl.
Jürgen Neven du Mont, Zum Beispiel 21 Deutsche.
Annemarie Selinko, Heute heiratet mein Mann.
J. Gudmand Thomsen, Das Novellenbuch.
Fred von Hoerschelmann, Das Schiff Esperanza.
Friedrich Dürrenmatt, Der Richter und sein Henker.
Erich Kästner, Bei Durchsicht meiner Bücher.
Borchert, Draussen vor der Tür.
Selecta, 1967.
To artikler fra Scala International 12/1973.
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FRANSK
Beckett: En attendant Godot.
Rioux: Clefs pour le syndicalisme.
Ionesco: La cantatrice chauve.
Simenon: Maigret s’amuse.
Rochefort: Les petits enfants du siécle.
Diverse artikler.
Sempé/Goscinny: Le petit Nicolas.
Sartre: Les mains sales (radiohæfte).
Les jeux sont faits.
Ostrogorsky: Paris.
Capelle: La France en direct III.
Laugesen: Lectures faciles.
Pagnol: Marius. (DR)
La France en direct (III).
Hergé: L’Etoile mysterieuse.
Simenon: Maigret tend un piége.
Ionesco: La Legon.
Duras: Moderato cantabile.
Rochefort: Les petits enfants du siécle.
Sagan: Bonjour tristesse.
Sartre: Les mains sales (DR).
Pagnol: Marius (DR).
Udvalg af artikler fra aviser og tidsskrifter.
Renard: Un dossier perdu.
Skoleradioudsendelser.
Tintin et le Secret de la Licorne.
Astérix et les Normands.
Laugesen: Lectures faciles.
On parle francais I-II.
Sempé/Goscinny: Le petit Nicolas.
Jules Verne: Le tour du monde en 80 jours.
Robin et Bergeaud: Le frangais par la Méthode directe I.
La Famille Dupond 1-5 (DR).
P. Fourré: Le Médecin sous les Tropiques.
Fransk-danske tekster (Gyldendal).
Ionesco: Theatre (I).
Hougron: Je reviendrai å Kandara.
On parle frangais I-II.
Sempé/Goscinny: Le petit Nicolas.
Ionesco: La cantatrice chauve.
LATIN
Phaedrus Fabler: Liber I: Progolus, I, XIII, XIV, XV, XVI,
XXVI, XXVII. Liber III: VII. Latinsk læsebog: Cicero: In
Catilinam III. Epistulae ad Fam XVI 4 + 9. Plinius, side
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1 g

2 g

263-268. Horats: Satire: Den påtrængende. Europæisk Latin.
Jacobus de Voragine: Legenda Sanctorum.
Hastrup og Holt: De septem Romanorum regibus. In nativitate Domini. Ad priman missam. In nocte. Missale Romano
rum. C. Svelonii Tranquilli de Vita Caesarum. Divus Augu
stus: I-X, XVII-XXII, XXVIII-XXXI. Evangelium secun
dum lohannem 18.1-19.30. Caesar: Bellum Civile (Hynding).
Caesar: Bellum Gallicum IV + VI. Jacobus de Voragine:
Sanctus Georgius. Hieronymus, Christophorus, Sancta Elisa
beth. Leo Hjortsø + Kisbye Hansen: Europæisk latin: Ska
belsen, Syndefaldet, Syndfloden. Latinsk læsebog: Cicero: In
Verrem IV: Romersk poesi: Catul.
OLDTIDSKUNDSKAB
Herodot: liber I, VII, VIII. Xenofon: Arginusserprocessen,
Athens fald. Platon: Apologien, Kriton, Faidon, Symposion
og Staten. Sappho: Digte. Solon: Digte. Sofokles: Antigone.
Aischylos: Agamemnon. Euripides: Elektra. Aristofanes:
Skyerne og Acharnerne. Religionshistoriske tekster ved Sven
Fenger. Athen og- Panathenaierfesten. Hjortsø: Klassisk
kunst. Hjortsø: Klassisk kunst, tekst og billeder. Bundgaard:
Den græske kunsts historie.

HISTORIE
Fælles Verdenshistorie, 1-4, Rudi Thomsen (red.).
Nordens historie 1-2. Ilsøe og Lomholt-Thomsen.
Verdenshistoriske billeder.
Danmarks historie i billeder.
Putzger: Historischer Weltatlas.
Samfundsorientering, Eisenhardt og K. Kristoffersen.
3 a, 3 x Indgående behandlet: Verden 1930-1945, 1957-1971. Tysk
landsproblemet 1941-1949 (Kildehæfter), Mellemøsten-konflikten, specielt junikrigen 1967, Danmark 1930-64, forsvarsspgm. i 1930’erne, Kulturdebatten. Samfundslære: Det øk. liv,
Intn. org.
3 b, 3 c Kilder til mellemkrigstidens historie, kilder til Da. pol. hist.
1920-39. Samf.lære: Befolkningsproblemer, udenrigspol., po
litiske ideer.
3 y
Ochner: Stamme og samfund i Afrika, Bertelsen og Jacob
sen: Cubakrisen, Kilder til Da. pol. hist. 1920-39.
Samfundslære: Politiske partier og systemer, økonomi, især
arbejdsmarkedsforhold, udenrigspolitik.
3z
Kilder i forb. m. 2. verdenskrig, Holt: Tekster og tal 2.
Samfundslære: Politiske grupper, kriminalitet, udenrigspoli
tik.
2 a, 2 x Danmark 1870-1920, verden 1930-1945. 2 a: Rusland 1890-
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2b

2 cv

2y
2z

1 a, 1

1c
1y

1 z

2 p
2q

1p
1 q

1939, Rusland i revolution (Da. Hist.lærerfore.). 2 x: Rusland
1816-1914, Bertelsen: Revolutionære bevægelser i Rusland før
1914. Begge med lærebog.
Englands industrialisering, Jensen og Kledal: Den industr.
rev. i Engl. 1780-1850. Danmark 1866-1945. Kildei’ til Da. pol.
hi. efter 1660, IV, 1864-1920. Verden 1929-1939.
Industrielle revolution, dupi. tekster. Rusland 1815-1917 m.
dupi. tekster. De indianske højkulturer o. 1500 m. elevopga
ver.
Samfundslære: Politik, m. opgaver.
Engl. Industr., som 2 b. Danmark 1866-1940, Kilder til Da.
pol. hist. 1920-1939, Verden 1919-1939.
Danmark 1800-1914. Kilder til Da. hist, efter 1660, IV og VII.
De indianske højkulturer o. 1500 m. elevopg.
b, 1 x Danmarks oldtid m. stadige gruppedrøftelser og opg. i
opslag i håndbøger. Vikingetiden, opdelt i elevopg. af forskel
lig form (skriftlige, udarbejdelse af plancher ell. diapositiver,
foredrag ell. blanding heraf).
Græsk middelalder. Romersk republik. Franske revolution
1789-1795 m. kildehæfte (Gjellerup).
Græsk middelalder, Romersk republik. Vikingetid 800-1050,
Bjernum: Kilder til vikingetidens historie, + elevopgaver.
Den industrielle revolution m. dupi. tekster. Rusland 18151917 m. dupi. tekster. Romerske republik 500-31, Polyp: Roms
historie VI, og Erik Christiansen: Den romerske republik.
Kårsted: Kilder til Da. pol. hist. 1920-1939, Kilder til mellem
krigstidens hist, og Bay: Sovjetunionen og Vestmagterne.
Verden 1945-1971, Mellemøsten-konflikten, specielt junikrigen
1967. Danmark 1914-1964, forsvarsspgm. i 1920’erne og 1930’erne, forfatningsspgm., Danmarks udenrigspol. efter 1945,
spec. Danmarks optagelse i NATO.
Kildekritiske øvelser, verden 1814-1870, Danmark 1864-1914.
Den industrielle revolution m. dupi. tekster. Rusland 18151917 m. dupi. tekster. Emne: energikrise, m. elevopg. Dan
mark 1870-1914, Erling Olsen: Danmarks økonomiske histo
rie. Semesteropg.

SAMFUNDSFAG PÅ SAMFUNDSGRENEN
Emner i sociologi: Grundbegreber. Relationer til gruppen, gruppens
struktur. Social differentiering. Integration og desintegration,
herunder særligt studeret område i kriminalitet.
Emner i økonomi: Elementær praktisk statistik. Det økonomiske
kredsløb, der omfatter en gennemgang af nationalregnskabet og
de fysiske og monetære strømme mellem samfundets enkelte sek
torer. Som baggrund herfor er hovedtendenser i udviklingen i
erhvervsstrukturen, befolkningens erhvervsfordeling, indkomst-
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fordelingen, forbrug, beskæftigelse, udenrigsomsætningen, den
offentlige sektors indtægter og udgifter blevet beskrevet. Den
økonomiske politik, en gennemgang af de vigtigste instrumenter
til påvirkning af den økonomiske udvikling herunder stat, kom
muner, nationalbank, øvrige institutioner på penge- og kapital
markedet og internationale forhold. Økonomisk teorihistorie om
grundtræk i liberalistisk og marxistisk økonomisk opfattelse.
Emner i politik: Valgmåde og valgdeltagelse.
Bøger m.m: Jan Stehouwer: Sociologi.
Helge Nørgaard: Nationaløkonomi.
Erik Rasmussen: Politik.
Steen Borg' Rasmussen: Økonomisk teorihistorie.
Statistiske tabeller, tekster, håndbogsmateriale og
hj emmeopgaver.

SAMFUNDSFAG PÅ HF
Erik Ib Schmidt: Dansk økonmisk politik kap. 13-21.Preben
Espersen: Kommunestyre og kommunedemokrati. Kend din
kommune: red. af. Flemming Albertsen. Elevopgaver om Thi
sted kommune.
1 HF Mette Koefoed Bjørnsen, Oluf Bohn, P. Nyvang Knudsen:
Samfundslæren til HF og gymnasiet: Økonomi, idésystem og
gruppedannelse, folkestyrets opbygning og funktion, fami
lien kulturbestemmende faktorer i samfundet.

2 HF

GEOGRAFI
Emner: Introduktion til fysisk geografi, samfundsgeografi,
Anglo-Amerika, Bangla Desh, Peru, Japan.
Selvvalgte emner: Nederland, Rumænien, Sri Lanka og den
jyske vestkyst.
2 xyS Emner: Introduktion til fysisk geografi, befolkningsgeografi,
erhvervsstrukturer, resourcegeografi.
Selvvalgt emne: Thisted kommune.
2 abcS Nygård: Sri Lanka/Ceylon. Nygård: Rumænien. Tscherning: Nederland. Holmelund: Tanzania.
1 gs
Der er arbejdet med følgende emner: Klimatologi i hoved
træk, Peru og Sri Lanka.

2 gF

3 g

BIOLOGI
Mogens Lund: Biologi. Krogh, Brandt Rehberg: Menneskets
fysiologi.

3 g

FYSIK
Lærebogssystem: Eriksen og Sikjærs bøger. Undervisningen
har udover obligatoriske emner omfattet følgende special
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emner: relativitetsteori, optik, astronomi, Heisenbergs Fysik
og filosofi samt experimented tankeoverføring i drømme.
2g
Lærebogssystem: Det til dansk oversatte lærebogssystem af
Eve Staffansson, Bengt Andersson og Karl-Erik Johansson.
1 g
samme lærebogssystem som i 2 g.
2 HF Lærebogssystem: Andersen, Bostrup, Halkjær og Hansen:
Fysik I og II for HF. Som valgfrit emne er læst artikel af
Bent Elbek: Atomkernernes egenskaber fra bogen „Atomets
mikro-makro-verden“.
1 HF Der er udført experimentelle øvelser i tilknytning til Pihl og
Storm: Fysiske øvelser I for gymnasiet og HF.
På alle ovennævnte trin er undervisningen suppleret med
gennemgang af eksempler, opgaveregning og fysiske experi
menter i det omfang, gymnasiets nuværende rammer tillader.

2 g

1g

HF

KEMI
Lærebogssystem: Det til dansk oversatte lærebogssystem af
Stig Andersson og Ido Leden samt Rancke-Madsens bog på
samfundsfaglig linie.
samme lærebogssystem som 2 g.
Undervisningen har omfattet dels almen kemi dels stofkemi
suppleret med eksempler, opgaver og kemiske experimenter
i det omfang, gymnasiets nuværende rammer tillader.
Der er benyttet lærebøger af Stig Andersson og Ido Leden,
E. Rencke-Madsen samt Helt’s kemiske øvelsesvejledning.
Undervisningen har været af såvel teoretisk som experimentel art.

MATEMATIK
Lærebogssystem: Andersen og Mogensens bøger.
3g
Algebra efter bog IV. Sandsynlighedsregning efter Andersen,
Bülow og Helms: Matematik 3B. Valgfrit emne: elementær
plangeometri.
2 gF MatematikII og III.
2 gS Matematik IL
1 g Matematik I.
På alle linier 1 å 2 sæt opgaver ugentlig’.
2 gNM Bülow, Handest m. fl.: Matematik for sprogligt gymna
sium II.
1 gN samme: Matematik I.
HF
Fællesfag: Vetter, Handest: Matematik A.
Tilvalg: samme: Matematik A + B.
MUSIKUNDERVISNINGEN PÅ ALMEN LINIE
Undervisningen i 1. g har været holdt på et meget bredt plan, idet
man har anvendt både klassisk musik, beat, pop og jazz i både rent
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musikalske og samfundsmæssige sammenhænge. Emner som musik
kens funktion bl. a. i programmusik, sange og muzak har været disku
teret.
Herudover har både den enstemmige og flerstemmige sang været
dyrket.
Undervisningen i 2. og 3. g er i princippet forløbet som i 1. g, men
man har derudover beskæftiget sig grundigere med enkle emner som
f. eks. Tryllefløjten, Bob Dylan og Beatles, og specielle perioder.

2 . og 3. g musiklinie
Der er arbejdet med:
1) koralharmonisering og baroksats. I 2. g er denne disciplin dog
først indført i slutningen af skoleåret.
2) hoverværker: I 2. g fra barokken og wienerklassikken.
I 3. g fra 1870-1965.
3) bladsang og rytmeøvelser.
4) sang, fortrinsvis danske sange og tyske romantiske Lieder.
Desuden har klasserne haft en ugentlig fælles korsangstime
1 HF se 1. g.
2 HF Joensen: Musik. Kolneder: Syng, Lyt, Skriv. Musikværker af
Bach, Händel, Haydn, Mendelssohn, Nielsen, Bartok. Sang og
instrumentalspil.
Skolekoret har afholdt en julekoncert i Thisted kirke og i samarbejde
med Nordvestjysk folkekor medvirket ved en koncert i Thisted kirke
i marts måned, hvor der bl. a. blev opført en messe af Schubert.
Desuden skal nævnes, at der i februar er blevet startet et efter
middagskor, hvis aktiviteter afsluttedes med en åben musikaften på
skolen.

Studieuge
I ugen 19-24/11 blev der afholdt en studieuge. Den daglige undervis
ning blev suspenderet, elever og lærere var delt op i 33 hold af meget
varierende størrelse, der koncentrerede sig om et enkelt emne. Som
holdledere virkede både lærere, elever og enkelte „udefra“.
Forud for studieugens afholdelse var gået et ikke ringe arbejde
med tilrettelæggelsen, udført af en arbejdsgruppe nedsat i efteråret
1972. Arbejdsgruppen indkaldte forslag til emner, og i september 73
fik alle skolens elever og lærere lejlighed til at melde sig til et af de
mange kursus.
På tværs af skolens daglige inddeling i klassetrin, linier og grene
dannedes holdene, som i ugens løb arbejdede med det valgte emne. De
gennemførte studiekredse havde følgende emner: 1. Bevidstheden og
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virkeligheden, kosmologi. 2. Billedaktivitet. 3. Boligen. 4. Botanik.
5. Dansk litteratur: Villy Sørensen. 6. EDB-kursus. 7. Etnografi.
8. Film. 9. Forurening. 10. Fototeknik. 11. Græsk vasemaleri. 12. Hi
storie: Cuba. 13. Institutions- og virksomhedsundersøgelse. 14. Irland.
15. Islandske sagaer. 16. Det såkaldte mandssamfund. 17. Kemi. 18.
Uendelige rækker. 19. Matematikken i samfundet. 20. Partipolitisk
sprogbrug, en medieanalyse. 21. Kina og Maoismen. 22. Musik. 23. Or
nitologi. 24. Pædagogik. 25. Pædagogisk drama, skabende dramatik.
26. Romersk arkæologi. 27. Russisk. 28. Sociologi. 29. Sejlskibe.
30. Sport. 31. Selvforsvar. 32. Stofmisbrug. 33. Læderarbejde.
Selv om såvel emnevalg som deltagerantal pr. hold udviste stor va
riation, var interessen stor, fremmøde og arbejdsindsats god, og der
var blandt deltagerne overvejende enighed om, at forsøget bør gen
tages, måske i en lidt anden form, ændret på baggrund af de ind
hentede erfaringer.

Teutonerne
Teutonerforeningen blev stiftet i 1948, og den har til formål at af
holde én månedlig sammenkomst for gymnasiets elever, i sandhed et
ædelt formål!
I 1973 afholdtes 4 fester: I august høstfest med Gnags, i september
fest med Zabbo Rock, i oktober med Spillemændene og i november
med Viola.
I 1974 var der i januar fest med rumlekvadrillen, og den 25. ja
nuar fandt den årlige generalforsamling med valg af ny bestyrelse
sted. Den nye bestyrelse har siden arrangeret følgende fester: I fe
bruar fastelavnsfest med Gnags, i marts fest med Liza og til slut
med Ny Dag i april.
I næste skoleår vil Teutonerne søge at fremskaffe et så nuanceret
udvalg af orkestre som muligt, således at vi kan tilfredsstille de indi
viduelle krav og ønsker til musikken.
Desværre ser vi os i det nye skoleår nødsaget til at forhøje priserne
på såvel billetter som drikkevarer p. gr. a. den usikre økonomiske si
tuation i landet, som også sætter sit præg på underholdningsbran
chen.
Af orkestre vil der i næste skoleår blive lejlighed til at høre bl. a.
Spillemændene, Alrune Rod (hvor vi om muligt vil invitere Nykøbing
Gymnasium) og et par jazz-orkestre.
Såfremt tilslutningen til arrangementerne næste år vil være til
fredsstillende, håber vi også at kunne samle folk til en hyggelig „Get
together“-aften.
Teutonernes bestyrelse består i øjeblikket af Erik Vestergård,
Bjarke Sørensen, Axel Nielsen, Lise Vagn Madsen og Gitte Stærbo.
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NOAH-Thisted
Omkring årsskiftet blev grunden lagt til en antiforureningsgruppe
i Thisted, som blev tilsluttet NOAH, der består af ca. 60 enkeltgrup
per fordelt over hele Danmark. Formålet med denne er at bekæmpe
forureningen gennem analyser’, forskning og oplysning. Den lokale
gruppe, bestående af ca. 10 aktive, har holdt møde ca. hver 3. uge,
og af ting, vi har arbejdet med, kan nævnes:
Saltholm-projektet,
Hellesen-fabrikkens affaldsprodukter,
Analyser af en å, der tilledes spildevand.
Sidstnævnte analyse har kun været mulig, fordi vi har fået ind
rettet et laboratorium i kælderen, hvor vi v.h.a. apparatur og kemi
kalier lånt fra fysik har kunnet foretage de aktuelle analyser. Vi
takker såvel pedel, rektor og fysiklærere for deres velvilje, uden hvil
ken vi ikke var kommet langt.
Til slut skal siges, at vi ikke er nogen sluttet kreds, og at vi gerne
ser folk med initiativ og ideer. Der er ting nok at tage fat på.
I vil høre mere fra os!
NOAH/Thisted

Introduktionsdage for nye elever
For de nye elever i 1. HF og 1. g vil de tre første skoledage i år se så
ledes ud:
Mandag den 12. august: 1. g og l.HF møder kl. 11. De nye elever
vises rundt på skolen af elever fra de ældre klasser. Så udleveres der
bøger (tag en stor taske eller en kuffert med!), og til sidst samles
eleverne over en kop kaffe og medbragt madpakke med de lærere, der
skal være med tirsdag og onsdag.
Tirsdag den 13. august: Mød på skolen kl. 8 præcis. I busser kører de
nye klasser ud til et to-dages ophold i hytter i Thy og på Mors. Med
bring sovepose eller lagner + tæppe, samt en fed madpakke til første
dags frokost. løvrigt skal vi selv indkøbe og tilberede maden til re
sten af måltiderne. Såsnart vi har installeret os i hytterne, starter
introduktionsprogrammet. Dette program er udarbejdet af de med
følgende lærere, men det skulle være så elastisk, at eleverne kan være
med til at præge det. En del af programmet vil gøre eleverne be
kendt med praktiske ting som skoleskema, bekendtgørelser om under
visningen, pligter og rettigheder, elevers medbestemmelse o.s.v. An
dre aktiviteter sig-ter på at opfylde det vigtigste formål med hytte
opholdet: at de nye elever skal lære hinanden at kende.
Tirsdag aften hygger vi os (tag musikinstrumenter med!). Blandt
andet skal hvert hyttehold forberede et lille indslag til festen onsdag
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aften. Opholdet slutter onsdag kl. 18 med oprydning: Kl. 20: Fest for
alle nye elever på gymnasiet.
Torsdag den 15. august: Mød kl. 10 til den første „rigtige“ skole
dag!

Af skolens dagbog
5-7/9
26-27/9
2-5/10
23/10
7/11
7/12
13/3
27/3

20/9

Besøg af Mile Blandin.
Besøg af fagkonsulenten i fransk.
Besøg af den tyske rejselektor R. Stürzenhofecker.
Fællesarrangement: Sangeren Sebastian.
Besøg af fagkonsulenten i biologi P. Breum.
Skolekomedie og bal.
Hr. T och hans spelmän giver koncert med svenske folke
sange.
Alle skolens elever overværer i Kino filmen Slagtehus 5.

Sport:
Regionsstævnet i Struer gav følgende resultater:
Nykøbing
Skive
Thisted Holstebro
—
Piger
10
20%
23
Drenge
12%
I
16%
23%
27%
II
16%
25%
17
9
III
16
11
9
—
Total

29/9
3/10

11/10
25/10
30/11

15/2

58

51%

38

36%

Struer
15%

10
22
—

32

Ved finalestævnet i Odense placerede gr. III drenge sig som
nr. 3 med 46 points efter Holte med 61 og Esbjerg med 46%
points.
Pigerne vinder på hjemmebane i langbold 59-7 over Struer.
Drengene vinder på hjemmebane i fodbold over Struer med
4-1.
I Holstebro vinder drengene i fodbold 5-0.
I Skive vinder hjemmeholdet 3-0 over os.
Drenge: Volleyballspillere fra skolen spiller i Holstebro fi
nalekamp mod Holstebro efter at Skive, Grindsted og Her
ning er besejret. Thisted kvalificerer sig til at gå videre i
turneringen.
Drenge: Volleyball-semifinale i Horsens mellem gymnasierne
fra Viby, Hjørring, Th. Lang og Thisted.
Den afgørende kamp vandtes af Hjørring over Thisted med
sættene 2-1 (sidste sæt 16-14, altså stor jævnbyrdighed).
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Ringetider
gældende til 2.12.74:
1. time 8.15- 9.05
2. time 9.10-10.00
3. time 10.10-11.00
4. time 11.20-12.05
5. time 12.10-13.00
6. time 13.10-14.00
7. time 14.10-15.00
8. time 15.10-16.00

Det nye skoleår
Det nye skoleår begynder mandag den 12.8.
kl. 10 for 2 HF, 2 og 3 g
kl. 11 for 1 HF og 1 g

