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THISTED GYMNASIUM 
OG

HF KURSUS

TEGNINGEN PÅ FORSIDEN ER UDFØRT AF EBBE HØYRUP

MEDDELELSER FRA SKOLEÅRET 1976/77.



SKOLENS ADMINISTRATION

Skolens adresse: Ringvej 32, 77oo Thisted 
Telf. (o7) 923488. Omst. t/pedel og kantine 
Lærerværelse: Telf.‘924oo2 
Elevtelefon: Telf. 9241o3
Rektor: Kaj Nysted, træffes ma.- fr. kl. 12-13 
Sekretær: Ella Nielsen, privat telf. 92ol8o 
Sekretær: Henny Kjærsgaard Nielsen, telf. 9224o2 
Pedel: Reinhardt Thorsen 
Pedel: Søren Sørensen, privat telf. 971298 
Rektors stedfortræder: lektor Orla Pedersen 
Administrativ inspektor: lektor Aage Elming 
Boginspektor: lektor Orla Pedersen 
Indre inspektor: lektor Aage Elming 
Bibliotekar: adjunkt Henrik Bolt-Jørgensen 
Studievejledere for HF: adjunkt Hermann Jensen 
og adjunkt Egon Jensen.
Studievejledernes træffetid bekendtgøres ved 
opslag.
Lærerrådsformand: lektor Bent Windfeld.



SKOLENÆVN

Sognepræst N. Vilhelm Hansen (formand) 
Fru Elisabeth Yde
Amtsrådsmedlem Sv.Aa. Heiselberg
Amtsrådsmedlem Charles Klitgaard
Amtsrådsmedlem Johan Mikkelsen
For eleverne: Verner Paulsen
For lærerrådet: Bent Windfeld.

Det kan kort referes, at skolenævnet består af 5 medlem' 
mer: 3 medlemmer valgt blandt amtsrådets medlemmer og 2 
medlemmer valgt af og blandt‘-de personer, der på valget: 
tidspunkt har forældremyndighed over børn, der ér indsk. 
vet i skolen, ved gymnasieskoler tillige de personer, d> 
senest har haft forældremyndighed over indskrevne eleve 
der er fyldt 18 år.

STYRELSESLOVEN

.Védr.skolenævnet anføres hermed uddrag af lov om 
styrelsen af kommunernes skolevæsen af 3.9.74.

„.SKOLENÆVNET

§ 27. Skolenævnet fører tilsyn med skolen. Det påser, 
at de i skolen optagne børn følger undervisningen på 
tilfredsstillende måde, og sørger for overholdelse af 
lovgivningens bestemmelser til modarbejdelse af skole
forsømmelser.
Stk. 3. Det medvirker ved løsningen af sociale opgaver, 
der er knyttet til skolen. Det kan endvidere udtale sig 
om sager vedrørende hjælpeforanstaltninger over for 
børn og unge under 18 år.
Stk. 7. Det stiller forslag til amtskommunalbestyrelser 
om udvidelse og forbedring af skolelokalerne og disses 
forsyning med materiel og inventar.



Stk. 8. Planer, og tegninger til nye byg-. 
ninger og anlæg for skolen eller ændrin
ger i bestående bygninger.-
Stk. 9. Det kan fremsætte forslag .til den 
del af kommunens budget, der vedrører den 
pågældende skole.'Efter anmodning fra sko
lenævnet skal kommunalbestyrelsen lade det
te administrere dele af budgettet., der ved
rører skolen, efter nærmere af kommunalsty
relsen fastsatte retningslinjer. Skolenæv
net afgiver i forbindelse med den årlige 
budgetbehandling indstilling om størrelsen 
af bevillinger, der er omfattet af•en sådan 
ordning.
Stk. 10. Det kan udfærdige særlige ordens
regler for skolen.
Vedr. lærerrådet og samarbejdsudvalget an
føres hermed uddrag af undervisningsministe
riets bekendtgørelse af 23.12.69:

Kapitel II. Kompetence 
1. Lærerrådet.
§ 9. Lærerrådet afgør, henholdsvis afgiver 
skolens/kursus1 indstilling i følgende sager:

a) Indstilling yedr. forsøgsundervisning,
b) Anskaffelse eller fornyelse af under

visningsmidler og større inventargenstande 
inden for de skolen/kursus tildelte disposi
tionsbevillinger .

c) Indstilling om anskaffelse eller for
nyelse af undervisningsmidler og større in
ventargenstande i andre tilfælde end de un
der b) nævnte.

d) Fordeling af stipendier og flidspræ
mier og ved kostskolerne tillige indstil
ling om fordeling af fripladser.

e) Fastsættelse af principper for tilde
ling af gensidige vikartimer, vagttimer og 
lignende.



Stk. 2. For så vidt angår de under stk.l 
b) og c) nævnte spørgsmål bør elevrådet, 
hvor et sådant findes, høres i størst mu
ligt omfang. Ved fordeling af og indstilling 
om de under stk.l, d) nævnte stipendier og 
fripladser har to af elevrådet valgte elever 
ret til at deltage i lærerrådets forhandling 
ger.
§ 10. Lærerrådet skal høres om:
a) Principperne .for elevoptagelse,
b) Spørgsmål om eventuelle forholdsregler 
over for elever ved disciplinære forseelser 
af grovere karakter.
c) Antallet af klasser og grenhold.
d) Time- og fagfordelingbplaner, 
e) 'Stillingsopslag og indstilling om stillings
besættelse 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.
3. Samarbejdsudvalget.
§ 14. Samarbejdsudvalgets opgave er gennem 
gensidig information og forhandlinger at 
fremme samarbejdet mellem lærere og elever, 
fremskynde sagers løsning og koordinere læ
reres og elevers bestræbelser.
Stk. 2. Samarbejdsudvalget træffer inden for 
de bevillingsmæssige rammer afgørelse vedrø
rende fællestimer og studiekredse samt i føl
gende sager, der vedrører elevernes trivsel: 
a) faciliteter, b) praktiske forhold, -c) fri
tidsaktiviteter, d) fællesarrangementer så 
som skoleballer, skolekomedier, sportsstævner 
m.m.
Stk. 3. Samarbejdsudvalget affatter desuden 
skolens/kursus' ordensregler. Kan der ikke 
opnås enighed herom i samarbejdsudvalget, 



træffer rektor afgørelse i sagen. Denne af
gørelse kan af ethvert af samarbejdsudvalgets 
medlemmer forelægges for undervisningsministe
riet, direktoratet for gymnasieskolerne og 
højere forberedelseseksamen.
Stk. 4. Samarbejdsudvalget kan ikke udtale 
sig om eller på dagsordenen optage sager, 
som vedrører skolens/kursus' fag- og time
fordelingsplan eller den enkelte lærers for
hold eller undervisning. Sager vedrørende en
kelte elever kan kun behandles, hvis den på
gældende elev er indforstået hermed.

EKSKURSIONER

Skolen afholder normalt udgifter til overnatning, transport, 
entré m.v., hvorimod kosten betales af eleverne selv.
I enkelte tilfælde må eleverne dog selv afholde en del af 
de ovennævnte udgifter, som skolen ellers betaler. Det gæl
der bl.a. ved udenlandsekskursioner. Man må derfor påregne 
at skulle afsætte ca. looo kr. til ekskursioner fordelt 

.på de tre gymnasieår.



ELEVRÅDET

Umiddelbart efter sommerferien trådte elevrådet sammen, c 
har året igennem afholdt møder hver mandag. Den første op
gave elevrådet var stillet over for, var at nedsætte de r.-: 
vendige udvalg så disse hurtigst muligt kunne komme til a: 
fungere. Eleverne er repræsenteret i samarbejdsudvalget, 
fællestimeudvalget, skolenævnet, stipendienævnet, festudv- 
get og studieugeudvalget. Disse udvalg arbejder uafhængw 
af elevrådet, men har dog et nært samarbejde med dette, d- 
elevrådet fungerer som kontaktorgan mellem repræsentanter: 
fra udvalgene og skolens elever. Samarbejdsudvalget formic 
ler kontakten mellem elever, lærere og skolens Øvrige per
sonale, hvorfor næsten alle opgaver af praktisk karakter 
varetages af dette udvalg. Fællestimeudvalget har gennem 
året afholdt mange vellykkede arrangementer, bl.a. en pol: 
tikerdebat inden valget og et besøg af Cæsar i förbindels« 
med juleafslutningen. Festudvalget tilrettelagde med stor 
succes den årlige skolefest i marts.
Elevrådet har gennem det sidste år varetaget opgaver af a' 
men interesse for skolens elever, hvorimod f.ex. politisk 
b etonede interesser er blevet varetaget af udvalg uden ti. 
knytning til elevrådet. En af elevrådets mærkesager génnei 
det sidste år har været problemet omkring skolens kantine 
Ved skoleårets start havde kantinen et ret stort økonomis! 
undterskud, men ved bl.a. at bruge skolefestens overskud t 
fordel for kantinen og ved at lade skolens elever tage ak 
tivt del i driften af kantinen, er det lykkedes at bringe 
underskuddet betydeligt ned. Af andre sager som elevrådet 
har gennemført kan,4 nævnes: ændring af frikvarterenes længi 
og oprettelse af rygeforbud i de første lo min. af middag 
frikvarteret. I et forsøg på at forbedre kommunikationen 
mellem skolens elever og elevrådet, har dette hver uge ud' 
et skriftligt referat’ fra elevrådsmødet sammen med dagsor 
nen til næste møde til skolens'elever. Dette er sket i kr 1 3
af støtte fra skolebladene.
Udadtil er elevrådet repræsenteret i fælleselevrådet og i 
kontaktudvalget for gymnasieelever og kursister i Viborg 
Amt.



, KARAKTERER •

I overensstemmelse med undervisningsministe- - 
riets bestemmelse af 4. februar 1963 benyt
tes følgende karakterskala-;
Karakter: Anvendelse:

13 gives for den usædvanlig selvstæn
dige og udmærkede præstation,

11 gives for den udmærkede og selv
stændige 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 no

genlunde tilfredsstillende præstat.
5 gives for den usikre og ikke til

fredsstillende præstation.
3 gives for den meget usikre, meget 

: . mangelfulde og utilfredsstillende
’ . ‘ . præstation. . .

y 0 . gives for den helt uantagelige
. præstation/"

Eksamen er bestået, når følgende 2 betingelser 
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 to laveste karakterer plus 

gennemsnittet af de øvrige karakterer skal 
være mindst 13.
Vedr. karaktergivning kan henvises til ; 

. cirkulære af 26.3.73
om evaluering og meddelelser til hjemmene.

I henhold til undervisningsministeriets bekendt
gørelse af 12. marts 1973 om eksamensordningen 
og karaktergivningen m.v. ved studentereksamen 



og i gymnasiet, § 21 og 22, fastsættes 
følgende bestemmelser.
A. Når læreren og eleverne i en klasse har 

planlagt arbejdet i et fag for en vis pe
riode under lærerens ansvar for, at bestem
melserne for faget i undervisningsministe
riets bekendtgørelse nr. 322 af 16.6.1971 

f om undervisningen i gymnasiet og om for
dringerne ved og eksamensopgivelserne til 
studentereksamen overholdes, skal undervis
ningen i den pågældende periode løbende eva
lueres, så elever og lærer får information 
om udbyttet af undervisning og arbejde. 
Metoder og midler til' evaluering af den en
kelte elevs og elevgruppes udbytte af under
visningen må aftales mellem lærer og .elever, 
således at man dels skaffer sig evaluerings
resultater med henblik på den videre tilret
telæggelse af undervisningen og dels giver 
læreren mulighed for - for eksempel ved sam
tale, iagttagelse og diagnotiske prøver - 
at skaffe sig indtryk af den enkelte elevs 

• faglige standpunkt.
B. I hvert af de fag, hvori der til studenter

eksamen gives årskarakterer, 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 ind
gået ægteskab gives meddelelsen dog til ele
ven selv. Standpunktsmeddelelse skal senest 
gives i marts måned og udtrykkes ved en ka
rakter fra den til studentereksamen benytte
de karakterskala og kan ledsages af et i ord 
affattet vidnesbyrd om elevens anlæg og ar
bejde i faget. Karakteren skal ledsages af 

..et vidnesbyrd, dersom elevens standpunkt be
dømmes til under 6, eller hvis den betegner 
en væsentlig nedgang i faget i forhold til
den forudgående bedømmelse af standpunktet. 
For at sikre ro om den første tids undervis
ning i gymnasiet må der i 1. gymnasieklasse 



ikke afgives standpunktsbedømmelse inden 
december. Umiddelbart før der afgives 
standpunktsbedømmelse skal elvernes for
hold i relation til standpunktet drøftes 
på et lærerforsamlingsmøde. Kontakten mel
lem gymnasieskolen og hjemmene sikres iøv- 
rigt ved forældremøder med deltagelse af ..r 
lærere, elever og disses forældre.

2. Skolen skal føre nøje regnskab over elever
nes forsømmelser. Dersom en elevs forsøm
melse antager et sådant omfang, at rektor 
nærer betænkelighed over for elevens mulig
hed for fortsat at følge undervisningen, 
skal rektor underrette eleven herom. Fort
sætter en elevs forsømmelser herefter, skal 
rektor skriftligt underrette eleven og for
ældremyndighedens indehaver om, at der kan 
blive tale om at tage forbehold ved elevens 
tilmelding til eksamen ved skoleårets slut
ning. Umiddelbart før endelig tilmelding 
til eksamen den 20. marts drøftes på et læ
rerforsamlingsmøde forholdene for de elever, 
der har modtaget skriftlig advarsel." Såfremt 
lærerforsamlingen finder, at det for en af 
disse elever i et eller flere fag på grund 
af elevens forsømmelser ikke vil blive mu- . 
ligt at give årskarakter, skal rektor i hen
hold til § 7 i undervisningsministeriets 
bekendtgørelse af 12. marts 1973 om eksamens
ordningen m.v. indsende en erklæring, som 
giver oplysning om disse forhold, og direk
toratet afgør da, om eleven kan deltage i 
eksamen ved skoleårets slutning.

. Ved skoleårets slutning gives årskarakterer 
i de af klassens fag, hvori der ved studen
tereksamen gives årskarakter. Der afholdes 
en årsprøve som mindst omfatter samtlige 
skriftlige fag. Lærerrådet fastsætter ordning 
og omfang af eventuelle mundtlige årsprøver 
og klassernes arbejde i tiden efter, at un
dervisning efter normalt skema er ophørt .og 



indtil sommerferien. .Den skemamæssige 
tilrettelæggelse foretages af rektor under 
hensyntagen til elevers og læreres delta- gelse r 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 fort
sætte i næste klasse.
På et lærerforsamlingsmøde ved skoleårets 
slutning behandles de øvrige elevers fort
sættelse i næste klasse. Dersom der ikke er 
enighed om, at en elev bør fortsætte i næs
te klasse, holdes afstemning herom. Ved den
ne afstemning har hver lærer lige så mange 
stemmer, som han/hendes fag har års- og ek
samenskarakterer; derudover har lærerne i' 
legemsøvelser og musik/formning hver 1 stem
me. Hver af de lærere, der underviser ved
kommende elev, fremsætter en motiveret ud
talelse 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 
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 klas
se, drøftes hvad man vil tilråde eleven. 
Dette råd meddeles skriftligt til eleven og 
forældremyndighedens indehaver, der derefter 
træffer afgørelsen af, om eleven skal fort
sætte i næste klasse.

F. Disse regler træder i kraft 1. april 1973 
og afløser reglerne i direktoratets cirku
lære nr. 139 af 20. juli 1967 om karakter
givning og meddelelser til hjemmene.



PRAKTISKE MEDDELELSER
I skolenævnet og samarbejdsudvalget nar man 
vedtaget nedenstående:
1. I undervisningstiden - omfatter også ek
samenstiden - må der ikke indtages nogen form 
for alkohol på skolen.
2. Cykler, anbringes i cykelkælderen og knal-, 
lerter i de dertil indrettede knallertskure 
ved parkeringspladsen.
3 . Tasker må ikke under nogen omstændigheder 
stilles på gangarealerne. I tilfælde af kata
strofesituationer vil det være forbundet med 
reget stor fare, hvis der er noget spærrende 
i disse områder.
Hver elev vil derfor få tildelt en taskehylde,.
4 . Skolen kan ikke påtage sig ansvar for med
bragte penge eller værdigenstande. Man kan 
evt. få opbevaret noget særligt værdifuldt på 
kontoret, hvilket dog ikke påfører skolen no
get erstatningsansvar. til
5. Fundne sager af leveres </og hentes hos pedel
len i det lange frikvarter. Hvis det drejer 
sig om penge og værdigenstande dog på sekre
tærkontoret.

FORSØMMELSER
E både HF- og gymnasieafdelingen er det ad lov- 
næssig vej bestemt, at der er mødepligt.Ud over 
at det medfører, en pligt til at møde til hver 
time, indebærer det også,.at stillede skrift- 
Lige opgaver af enhver art skal afleveres til 
ie fastsatte tidspunkter.
Evis man har været forhindret i at møde, bør 
nan i egen interesse give en forklaring på 
fraværet. Forsømmelsessedler afhentes og aflen
zeres på skolens sekretærkontor. Ved gentagne 
fravær på grund af sygdom kan der blive tale 
am dokumentation af ‘sygdommen.
ivis man af tvingende grunde må anmode om fri- 
red, indhentes rektors tilladelse, senest dagen 
før.
Meddelelse om forsømmelser og anmodning om



Fag

Matematisk linje

Fællesfag

1. 2. 3.

Scrfag

Mucma- 
tisk-fy- 

sisk gren 

2. 3.

Sam
fundsfag- 
lig gren 

2: 3.

Natur
faglig 

gren
2. 3.

Religion ...................... . 0-1-2
Dansk ............................. 3-3-4
Engelsk ........................
Tysk ...............................

1 5 - 0 -. 0

Fransk (russisk) ......... 5-3-3
Oldtidskundskab ..........
Historie og samfunds-

1-2-0

kundskab ..................
Samfundsfag ................

2-3-3 0 - 1
5 - 5

0 - 1

Geografi ................ ....... 3 - 0 3 - 2 3 - 2
Biologi ..................;....... •
Biokemi..........................

.0-3 0 - 3 >3-7
Kemi .............................. 2 - 3 - 0 1 - 0 3 - 0
Fysik .............................. 3 - 3 - 5 2 - 2 2 - 2
Matejnatik.....................
Musik, særfag ..............

5 - ' .5-6 3 - 3 3 - 3

26 -12 -12 14-15 14-15 14-15
Legemsøvelser .............
Fællestimer ..................

2-2-2
•

fi max. 2-2-1
[ min. (2)-(0)-(0)

Formning og kunst-
forståelse .................. (0)-(2)-(.l)

30 -16 -15 14-15' 14-15 14-15



IIF
Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges efter nedenstående timeplan

Ugentlige timer
Fællesfag 1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem.
Dansk .......................... 3 3 4 4
Religion ....................... 0 0 3 3
Historie ....................... 3 3 3 3
Biologi ......................... 3 2 0 0
Geografi .......................... 3 2 0 0
Matematik ................. . 5 5 0 0
Engelsk ...................... 4 3 4 4
Tysk .............................. 3 3 0 0
Samfundsfag .............. 2 2 0 0
Musik/formning .......... 2 2 0 0
Idræt ............................. 2 2 0 0

Tilvalgsfag
Biologi ......................... 0 • 0 4 4
Matematik ................... 0 0 6 6
Engelsk ............ ........... 0 1 3 3
Tysk .............................. 0 0 5 5
Samfundsfag ............... 0 0 3 3
Musik ........................... 0 0 4 4
Formning .................... ■ 0 0 4 4
Idræt............................. 0 0 4 4
3. fremmedsprog.......... 0 . 3 4 4
Fysik ............................ 0 3 6 5
Kemi .............................. 0 0 5 5
Psykologi ...................... 0 0 3 3 '

Stk. 2. For den enkelte eksaminand omfatter eksamen fællesfagene 
og som minimum tilvalgsfag til 20 points. Tilvalgsfagenes points- 
tal er:

Biologi ........................................ 8
Matematik ................................. 12
Engelsk ...................................... 1
Tysk .............  .'.................. 10
Samfundsfag ............................. 6
Musik .......................................... 8
Formning..................................... 8
Idræt............................................ 8
3. fremmedsprog......................... 11
Fysik ........................................... 14
Kemi............................................ 10
Psykologi ..................................... 6



KONTAKT MED AFLEVERENDE 'SKOLER.

Udgangspunktet har været det samme som i skoleåret 1975/ 
76, nemlig at alle elever i 9. årgang fra skolerne, der 
sender elever til uddannelsescentret i Thisted, har fået 
tilbud om et besøg i centret. Heldigvis tog alle skoler, 
(11) imod tilbuddet. Eleverne besøgte de fire skoler: spe
cialarbejderskolen, teknisk skole, handelsskolen og gym
nasiet i løbet af 2 dage. Der blev således mere tid til 
rådighed end sidste år, hvilket er en klar forbedring. 
Princippet i besøget er fortsat: en orientering om skolen, 
om optagelsesbetingelser m.v. samt en rundvisning i små 
grupper ved hjælp af gymnasie- og HF- elever. Indsamling 
af materiale om datoer og andre praktiske forhold bliver 
forestået af den offentlige erhvervsvejledning.
Ud over dette arrangement for alle kan nævnes, at der har 
været elever fra de fleste af'de afleverende skoler i er
hvervspraktik i 1 eller 2 uger. Endvidere har vi haft et 
ganske spændende eksperiment gående ud på, at lo elever 
fra Thisted Borgerskole var i samlet praktik her i en uc' 
Til dette blev sammensat et program således, at der ble-, 
givet en kort introduktion til de fleste fag på 2-3 t 
Efter hvad vi har hørt, faldt eksperimentet positivt 
Der er ingen tvivl om, at denne form for praktik kan giv 
mere end den form, hvor eleverne kommer ind i en klasse. 
Thisted kommune har betalt løn til de lærere, der stillede 
sig til rådighed for arrangementet.



LÆRERPERSONALET

Lkt. C.L. Andersen (A) tlf.922261: fysik 3yF, 
3xS, 2yF, ly, 1PQ. Kemi:2xyzS.

Adj. Knud H. Andersen (KA) tlf. 981648: dansk 
Iz, lp. Historie: 3c, 2c, 2z, ly, lp.

01. Karen Beck (B) tlf. 921356: matematik 2b, 
2c, la, lp. Gymnastik 2ax, 2cz, lp.

Adj. Egon Bennetsen (EB): geografi 2xzF+
2xM, 2yzN, la, 1c, lp. Biologi 3a, 2yzN.

Adj. Henrik Bolt-Jørgensen (BJ) tlf. 971318: 
latin 2abcK, Ib, Græsk 3abcK.
Oldtidskundskab 2acN, 2bN, 2abcSM, la,lc,ly.

Adj. Alan Bower Bo) Tlf. 923338: engelsk Iz, 2p, 
Iq. Musik Ix.

Lkt. Dorthe Christiansen (DC) Tlf. 9215o6: fransk 
3b, lb, 2PQ. Latin la.

Lkt. H.P. Christiansen (C) Tlf. 9215o6: matematik 
3yF, 2yzNM, 2a, 1c, Ix.

Adj. Hans Egelund (HE): engelsk' 2q, lp. 
Samfundsfag 3yzS, 2xyzS, lp, 2PQ.

Lkt. Aage Elming (E) Tlf. 9213o3: matematik 
2yF, 2xyzS, Ib, ’ly.

Adj. Bodil Elvang (BE) Tlf. 92o68o: latin 3abcK 
1c. Græsk 2abc .K.^Oldtidskundskab 2x, Ib, Ix.

Adj. David Nors Hansen (NH) Tlf. 98138o: dansk 
3x, 3y, 2z, 2q.

Adj. Ove Hegnhøj (OH) Tlf. 924436: historie Ix, 
Iq. Samfundsfag 3abcS, 2abcS.

Adj. Hans Henrik Hust (HH) Tlf. 93912o: matematik 
3xyzN, 2xzF, 2xNM, 2PQ.

Lkt. Esther Hvid (Hv) Tlf. 92126o: engelsk la, 
lx, lp, 1PQ.

Adj. Johannes Iversen (I) Tlf. 921222, lok. 284: 
religion 3a, 3b, 3c, 3x, 3y, 3z, 2a, 2b, 2c, 
2x, 2y, 2z, 2p, 2q.

01. Harald E. Jensen (Je) Tlf. 9221o3: gymnastik 
3ax, 3by, 3cz, 2by, lax, Iby, Icz, Iq.

Adj. Egon Jensen (EJ) Tlf. 924523: geografi 
3abcS, 3xS, 3yzS, 2yF+2yzM, 2xN, 2xyzS, Iq.



Adj. Hermann Jensen (HJ) Tlf. 923986: historic 
la, 2p. Samfundsfag 3xS, Iq.

Adj. Torben Steen Jensen (TJ) Telf. (06)551287.
musik 3c, 3x, 2ayz, 2x, ly, lz, Iq.

Gymnastiklærer Dagmar Kjærgaard Jensen (Jn)
Tlf. 92o265 : gymnastik Sabcxyz,2by,labcxyz, iq.

Adj. Jacob Jessen (JJ) Tlf. 997266: Biologi 3b, 
3yFS, 3xyzN, 2PQ.

Adj. Kaj Fjendbo Jørgensen (KF) Tlf. 99147o:
matematik 3yzSM, Iq. Fysik . 3yzSM’,. 2xzF. Kemi 1:

Adj. Mogens Kjær (MK) Tlf. 924686: dansk 2c, 2y 
Engelsk 3abcSM, 2Q.

Adj. Lone Kofod (LK) Tlf. 92ol34: fransk 3z,
2a, 2b, 2x, lz, 1PQ.. Tysk 3cNSM.

Adj. Knud Korsgaard-Pedersen (KP) Tlf. 985o23:
eng. 3cN, 2abcSM, 1c. Gymnastik 3by, 2cz,lp< 

Lkt. Sverre Køster (Kø) Tlf. 921o51: fransk 3a, 
3x, 2y, 2z, la, lx.

Lkt. Svend Aage Larsen (La) Tlf. 9215o5:engelsk 
3bN,. 2bN, 2P.

Lkt. Tage Lindskog (L) Tlf. 9851o9: matematik
3xzF. Fysik lz. Kemi 2xzF, 2xNM, ly, lz.

Adj. Viggo Lund (VL) Tlf. 923361: fysik 3xzF,'
2yzNM, 2xyzS, 2PQi Kemi 2yzNM, 2yF.

Lkt. Jørgen Munk (M) Tlf. 9372oo: musik 3a, 3y, 
2abcxyzM, la. Dansk 3a.

Adj. Anders Møller (AM)' Tlf. 922569: dansk 2a, 
2b, lx, 2p.

Adj. Elsemarie Nielsen (EN) Tlf. 923869: musi-k— 
3bcyzM, 3bz, 2bc, lb, 1c, 2PQ.

Adj. Preben Nielsen (PN) Tlf. 9246o6: tysk
3bNSM, 2bNSM, le, 2PQ, Iq.

Adj. Sven Nielsen (SN):fransk 3c, 3y, 2c, 1c, 1;
Spansk 2PQ. Latin 2bNM.

Adj. Jørgen Nordkvist(JN)-Tlf• 924165: biologi
3c, 3xzF+3yzM, 3xzS, 2xN, Ip, Iq.

Rektor Kaj Nysted (Ny) Tlf. 971365: geografi
3xyzN, 2abcS, Ib.

Adj . Tinne Næsdorff (AN) Tlf. 924635: historie 
3z. Oldtidskundskab 2y, 2z. Formning: 3abc, 
3xyz, 2abc, 2xz , 2y, 2PQ, lp, Ipq.



Lkt. Orla Pedersen (P) Tlf. 921531: tysk 3aNS, 
2acN, la. Latin 2acN, Oldtidskundskab Iz.

Lkt. Jens Ole Petersen (JP) Tlf. 921532: historie 
3a, 3b, 3x, 2a, 2x, lb, 1c, Iz.

Adj. Jens Rechendorff (RE) Tlf. 92396o: matematik 
3xS, Iz. Fysik 3xyzN, 2xNM, Ix.

Adj. Gunner Roed (GR) Tlf. 98533o: dansk 3z, 2x, 
Iq. Engelsk 2acN.

Adj. Søren Søgaard (S) Tlf. 921968: dansk 3c, 1c. 
Historie 3y, 2b, 2y, 2q.

Ti. Johs. E.Sørensen (JES) Tlf. 951572: psykologi 
2PQ.

Lkt. Niels Lauge Thomassen (LT) Tlf. 92151o: 
dansk lb. Engelsk 3aN, lb, ly.

Adj. Bent Windfeld (W) .Tlf. 985274: dansk 3b, la, 
Ixy. Tysk lb, lp.

PÆDAGOGIKUM

Karen Holm Christensen i tysk og dansk; vejle
dere Orla Pedersen, Preben Nielsen, David 
Nors Hansen og Knud H. Andersen.

Vibeke Geyer i engelskrpg spansk; vejledere 
Gunner Roed, Esther Hvid og Sven Nielsen.

Annette Kanstrup Jensen i fransk og kristen- • 
domskundskab; vejledere Dorthe Christiansen, 
Lone Kofod og Johannes Iversen.

Clara Juncher i dansk og engelsk; vejledere 
Bent Windfeld, Knud H. Andersen, Svend Aage 
Larsen og Knud Korsgaard-Pedersen.

Steffen Brandorff i musik og geografi; vejledere 
Jørgen Munk, Elsemarie Nielsen og Egon Jensen.

Eira Storstein i historie; vejledere Knud H. 
Andersen og Søren Søgaard.

Erik Svejgaard i dansk; vejledere Bent Windfeld, 
Søren Søgaard, Anders Møller og Gunner Roed.

Morten Thomsen i samfundsfag og historie; vej
ledere Ove Hegnhøj, Hermann Jensen, Knud H. 
Andersen og Søren Søgaard.
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EKSAMEN 1976.

Studentereksamen

3sa

Andersen, Birthe 
Andersen, Elin F. 
Daugaard, Bente 
Ejsing, Karen 
Hansen, Ellen R. 
Hansen, Lene 0. 
Hove, Annette 
Jarl, Jette 
Jørgensen, Bente 
Kamman, Kirsten

Kristensen, Else Smits 
Kristensen, Lene 
Landbo, Gitte 
Mikkelsen, Irene 
Mølbæk, Susanne 
Nielsen, Inge Kjærgaard 
Nielsen, Niels Grønkjær 
Nielsen, Preben 
Petersen, Steen St. 
Poulsen, Helle 
Yde, Berit.

3sb

Andersen, Thomas F. 
Bach, Stella 
Brændgård, Birte L. 
Ekmann, Inger 
Goul-Jensen, Arne 
Hansen, Lis Th. 
Hansen, Marianne 
Jensen, Helga Bang 
Jensen, Lillian 0. 
Johansen, Anne-Marie

Kirk, Uffe
Knudsgaard, Anna Marie 
Kristensen, Else 
Kristensen, Joan Majlund 
Møller, Annie Thousig 
Olesen, Jette Spanggaard 
Rasmussen, Bruno 
Rødbro, Annemarie 
Snekmose, Lilli 
Ægidiussen

3sc

Bertelsen, Karen 
Christensen, Lisbet 
Hansen, Ane Marie 
Henriksen, Grethe 
Holm, Lisbeth 
Hove, Michael
Jensen, Birgit Stærbo 
Jeppesen, Lene 
Kanstrup, Bent 
Kanstrup, Henrik 
Krumhardt, Jesper 

Larsen, Kirsten L. 
Laursen, Winnie Blok 
Lüth, Dorte 
Madsen, Lise Vagn 
Mikkelsen, Lene 
Nielsen, Axel Agesen 
Odgaard, Mette 
Raaby, Hanne 
Skovsted, Karen Holm 
Søndergaard, Jens 
Sørensen, Erik V.

^9



3x
Andersen, Gert 
Andersen, Henrik F. 
Dam, Per R. 
Frost, Lars 
Hove, Åge 
Jacobsen, Steen 
Hensen, Henning H. 
Jensen, Aase 
Jespersen, Erik T. 
Kjeldsen, Eigil 
Kortegaard, Per M.

3y

Christiansen, Niels E. 
Hansen, Carsten 
Henriksen, Anne G. 
Hvidt, Torsten 
Jensen, Vivi Bak 
Karlsen, Steen 
Kilsgård, Anders G. 
Kronborg, Jacob Brix 
Kusk, Erling 
Langballe, Matte 
Linnet, Jane

3z

Andersen, Mette 
Bach, Flemming 
Bliksted, Torsten 
Christiansen, Niels F. 
Hjortdal, Ulla 
Holler, Alice Th. 
Jakobsen, Anne-Grete 
Jensen, Niels Odder 
Lorentzen, Karsten

Mikkelsen, Lisbeth Vang 
Nielsen, Jørgen 
Nielsen, Peter Køcks 
Nielsen, Torben U. 
Stenbryggen, Inge Merete 
Søndergaard, Kirsten 
Thorup, Steen 
Toftdahl-Olesen, Folmer 
Østergaard, Erik 
Christensen, Poul Nystruf

Madsbøll, Agnethe D. 
Madsen, Gunnar Lykke 
Madsen, Lotte 
Mikkelsen, Bente S. 
Mikkelsen, Vivi Baun 
Møller, Jytte
Pedersen, Lene Krogsgaarc 
Sommerlade, Peter 
Svendsen, Ditte 
Østergård, Margit

Nielsen, Annette Vilsbøl 
Nielsen, Christian E. 
Nørbjerg, Per Løkke 
Overgård, Anne Mette S. 
Overgaard, Elin 
Overgaard, Gunhild 
Pedersen, Poul Veje 
Westergaard, Bodil 
Klintø, Frank Jensen

20



HF- EKSAMEN

2p

Bloch, Lene Saugbjerg 
Christensen, Inger Aas 
Eliasson, Lene A. 
Eriksen, Kirsten F. 
Frederiksen, Karen 
Kristensen, Arne Søe 
Kristensen, Else B. 
Kristensen, Jørgen U. 
Kvejborg, Dorrit 
Larsen, Kurt Bisgaard 
Larsen, Rita Baand

Laursen, Birgitte 
Lyksholm, Ingrid 
Olesen, Poul-Erik 
Olsen, Dorethe 
Overgaard, Anni 
Pedersen, Alice 
Skovsted, Jesper 
Sørensen, Jan Madsen 
Thomsen, Gerda 
Vemmelund, Kirston

2q

Andersen, Finn K. 
Bangsgaard, Gertrud H. 
Brogaard, Ulla 
Christensen, Jette S. 
Christensen, Jytte 
Christensen, Marianne 
Davids, Lilli 
Devantié, Torben 
Eriksen, Britta 
Hansen, Karen 
Høyrup, Ebbe 
Jakobsen, Ivan K.

Jensen, Sonja Sodborg 
Jørgensen, Kirsten 
Kristensen, Karen Rask 
Mikkelsen, Erik 
Mortensen, Ane Birgitte 
Mortensen, Susanne Bang 
Møller, Ellen Marie 
Nielsen, Erik 
Pedersen, Inger S. 
Poulsen, Tove Irene 
Søe-Larsen, Christian 
Weje, Karen Nymann



F»g

Religion ........................
Dansk ............................
Engelsk ........................
Tysk ....... ......................
F r nsk ( ussisk) .........  
Latin ..... . ............ .........
Gi k ik med oldtidskund-

......... .................
undskab .........

Historie og samfunds
kundskab ...... ........

Samfundsfag ................
Geografi .......................
Biologi ..........................
Matematik ....................
Musik, særfag ..............

Legemsøvelser .............. 
Fællestimer ..................  
Musik ............... J max-1 min.
Formning og kunst- 

forståelse ..............  

Sproglig linje

Særfag

Fællesfag Ny- Musik- S«m- Klassisk
sproglig sproglig fundsfag- sproglig

gren gren hg gren gren
I. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2 5- 2. 3.

CO
 O 

8 
8 

8

CO
 1— 

S 
1

»ß
. bo

4 - 6 .3-5 3 - 53 - 3 - 5j
5-3-3
4 - 4 - 0 4 - 0 5 - 5

8 - C
1 - 2 - 0 2 - 0 2 - 0

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

0-1

2 - 
0-0-3 
2-3-0

4 - 6

3 - 2

26- 13- 15 13-12 13-12 13-12 13-12
2-2-2

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

(0)-(2)-(l)

30-17-18 13-12 13-12 13-12 13-12



H
H

 ufrihed skal for alle elever under 18 år udfæ 
diges af hjemmene. Derimod har elever, der e 
fyldt 18 år ret til selv at udfylde forsømir,e 
sessedler. Fritagelse - helt eller delvis - 
fra idræt kan gives en uge ad gangen, dog højst 
fire uger efter skriftlig anmodning. Hvis fri
tagelsen skal vare mere end 4 uger, kræves læ
geattest, der er udstedt på en særlig blanket, 
som udleveres på skolen. Ved midlertidig fri
tagelse fra idræt skal eleven overvære under
visningen for at have hørt de instrukser m.v., 
der gives i forbindelse med undervisningen. 
Fritagelse derfra kan kun gives af rektor.

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 bortkomne, ødelagte eller 
beskadigede bøger skal erstattes af eleven. 
Fortolkningen af bestemmelsen om erstatning 
for bøger tilkommer skolen, subsidiært amts- 
kommunen.
3. Enhver bog skal straks efter modtagelsen 
forsynes med navn og klasse.
4 . Bøgerne skal behandles med omhu og skal 
altid være forsynet med smudsomslag. Der må 
ikke indlægges notesbøger, glosehæfter o.l. 
i bøgerne.
5. Der må ikke i bøgerne anføres notater og 
tilføjelser. Indstregninger må kun foretages 
efter faglærerens anvisning. Enhver form for 
tegning i bøgerne vil medføre erstatnings
ansvar .
6 . Eleverne skal efter modtagelsen af bøger
ne 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 omg. med- 
aeles boginspektor.



FLYTNING

såvel egen som forældres adresse skal straks meddeles 
skolen.

STØTTEMULIGHEDER,

Gældende fra skoleårets start i august 1975,kp© der nye 
bestemmelser for tildeling af støtte.
Det vigtigste er, at kun elever eller studerende der er 
fyldt 18 år, omfattes af lov om Statens Uddannelsesstøt
te. Elever under 18 år henvises til gennem deres hjem
stedskommune at søge ungdomsydelse. Gymnasiet har intet 
at gøre med tildeling af ungdomsydelse. Derimod skal alle 
henvendelser til Statsns Uddannelsesstøtte indsendes gen
nem skolens stipendienævn. Alle nye elever vil i forbin
delse med introduktionsarrangement få detaljerede oplys
ninger om støttemulighederne.
Ud over de offentlige støttemuligheder findes et par min
dre legater, der dels tildeles (Louise Stensgaards legat) 
og dels kan søges (overlæge Espersens legat).

PSYKOLOG’ OG SOCIALRÅDGIVER

Hvis elever føler et behov for at kontakte en skolepsy
kolog eller en socialrådgiver, er det muligt ved at hen
vende sig til en lærer eller til rektor. Herefter vil 
kontaken straks blive tilvejebragt.



STUDIEUGE

Studieugen i 1976 var henlagt til tiden 8.-12. november.
I modsætning til de tidligere studieuger var denne centre
reret om et fælles overordnet emne: Thy. 21 studiekredse 
med ialt ca. 4o ledere arbejdede med stof, der spændte 
fra "Klosterlivet i Vestervig i middelalderen" til bygning 
af en solfanger og en vindmølle i samarbejde med Teknisk 
skole.

Studieugen indledtes og afsluttedes med offentlige møder. 
D. lo/ll afholdtes et møde med emnet:"Nyhedsformidling i 
Thy", der direkte førte ind i et af studieugens arbejds
emner, en husavis, der på trods af indkøringsvanskelig
heder var et af de projekter, der blev fulgt med størst 
interesse af alle elever, som imødeså dagens nummer med 
stor spænding. 29/11 afholdtes fællesmøde med folketings- 
og amtsrådspolitikere. Ved mødet blev drøftet udviklings
planer for Thy og beslutningsprocesser i de politiske or
ganer. Til mødet havde mange hold stillet spørgsmål, som 
var en naturlig videreføring af arbejdet i studieugen. 
Studieugen resulterede dels i en række fyldige rapporter 
og dels i en række undersøgelser på grundlag af et spør
geskema. Det fremgik heraf, at interessen og aktiviteten 
i ugen havde været stor. Svagheden i hele arrangementet 
lå i planlægningsfasen, hvor eleverne føler, at de ikke 
har været tilstrækkeligt engageret.
lo. marts 1977 modtog skolen brev fra direktoratet med 
følgende ordlyd:
'Direktoratet takker for et meget spændende, fyldigt og 
lødigt rapportmateriale om emneugen ved Thisted Gymna
sium og HF.
Materialet vil indgå i direktoratets samlede rapporter 
om emne- og studieuger."



MEDDELELSE FRA STUDIEUGEUDVALG (1977/78).

På elevrådets initiativ blev der i januar nedsat et udvalg 
med den opgave at undersøge mulighederne for at afholde 
studieuge igen i skoleåret 1977-78.
Udvalget,, der består af 3 lærere og 7 elever fra gymnasium 
og HF, har ved planlægningen brugt som udgangspunkt en me

ningsundersøgelse, der blev lavet efter sidste studieuge 
(nov.-76). Denne meningsundersøgelse viste, at der som for- 
bedringsforslag til et ellers meget vellykket arrangement 
kunne foreslås større elevindflydelse i selve planlægnings
fasen af studieugen. Samtidig tilkendegav lærerrådet på det 
møde, hvor udvalget blev nedsat, at en studieuge af samme 
art som den foregående, medfører en så stor arbejdsbyrde fo] 

lærerne, at de ikke vil kunne klare en sådan studieuge hveri 
å r.
På denne baggrund undersøgte udvalget hvilke muligheder, dei 
er for at gennemføre en studieuge, som i overvejende grad 
bygger på elevers initiativ og arbejde.
Efter flere indledende orienteringer og møder viste det sig 
på et fællesmøde med alle skolens elever som deltagere, at 
der er interesse for at arbejde med nedenstående 58 emner, 
og at der blandt eleverne indtil videre kan skaffes ledere/ 
ledergrupper til 28 af disse emner. (Til hvert af disse 28 
emner foreligger en mere detailleret disposition.) Da disse 
forslag fremlagdes på et lærerrådsmøde, viste det sig, at 
flere lærere gerne ville medvirke ved de allerede foreslåede 
emner som konsulenter for eleverne, og at andre lærere selv 
ville foreslå og lede helt nye emner.
Udvalget vil dog også gerne inddrage de nye førsteklasser 
i skoleåret 77/78. Derfor foreslår vi i modsætning til tid
ligere studieuger, at ugen placeres i forårssemestret, for
di vi håber, at de nyé klasser således kan få tid til at 
formulere ønsker og etablere hold til studieugen, så elev- 
mdsatsen forøges yderligere. Udvalget finder det naturligt, 
at disse flere,emner, som vi forventer fra såvel lærere som 
nye elever, kan blive taget med.
Udvalget har i april fået lærerrådets godkendelse til at 
ansøge direktoratet for gymnasieskolerne og HF om tilladelse 
til at afholde studieuge 15. -18. februar 1978.



FORELØBIG LISTE OVER EMNER TIL STUDIEUGE.

I : EMNER MED TILSLUTNING HOS EN GRUPPE ELEVER OG MED UDAR
BEJDET INDHOLDSBESKRIVELSE, (listen kan udvides med for
slag fra elever fra lg og 1HF).

KOMMUNIKATION:
1. Avis over aktuelle emner i Thy (herunder fotogruppe)
2. Film, Bergman
3. Debatteater (behandling af udvalgt emne: f.eks. ad

gangsbegrænsning eller kriminalitet)
4. Udtryksformer, kreativitet med særlig henblik på 

kunst på skolen.
5. Pædagogiske forsøg med tyskundervisning, især gramma

tikopgave .

NATURVIDENSKAB:
1. EDB, programmering, maskinbetjening.
2. Rumgeometri, almene begreber og relationer
3. Astronomi, orientering om solsystemet
4. Energiformer: a-kraft, vindenergi, biogas m.v.
5. Jordbundsanalyse ved Agger-tangen
6. Økologisk undersøgelse, bl.a. Førby sø

Samfundsforhold:
1. Grønland, forholdet til Danmark, historie, eskimoisk 

kultur
2. Italien, sprog og samfundsforhold
3. Chile, moderne historie, samfundsforhold, internatio

nal placering
4. Arbejdsløshed: årsager, sociale og psykiske virknin

ger, bekæmpelse
5. Kriminalitet, årsager, behandling (sammenligning 

København/Thy)
6. Fordomme: litterært behandlet, aktuelle manifestatio

ner, lokalundersøgelse, evt. samarbejde med debattea
ter

7. Uddannelse: historisk udvikling og aktuelle sociale 
og politiske problemstillinger.

8. Sport og samfund: idrætslivet i Thy og dets samfunds
mæssige betydning



FOLKEKULTUR:

1. Jagt og vildt i Danmark: jagtens historiske', kulturelle 
betydning, jagt-sportens aktuelle betydning og organisa
tion.

2. Uld og klæder, klædedragten som kulturhistorisk fænomen
3. Plantefarvning. Den kulturhistoriske tradition, teknik 

(indsamling af planter m.v.)
4. Blues. Social funktion og musikalsk forhold
5. Beat-musikken, udvikling, social funktion
6. Folkedans
7. Yoga.

O Ö



TEUTONERNE.

Hvem har ikke hørt dette navn nævnt? Navnet på 
gymnasiets gamle hæderkronede elevforening, der 
netop i dette skoleår når den myndige alder af 
3o år.
Foreningen blev oprettet den 14. februar 1948, og 
havde , dengang som nu, det ædle formål "at ud
vikle medlemmernes æstetiske interesser, humoris
tiske sans og oratoriske evner, og desuden styrke 
kammeratskabet mellem eleverne". Sandt at sige 
har det nok knebet lidt med at opfylde det de to 
fremmedord står for, men på de andre områder er de 
derimod blevet gjort så meget .desto mere, især ve 
hjælp af nogle glimrende fester. Dog har de sene
ste bestyrelser prøvet at leve op til formålspara 
graf fen ved at yde støtte til arrangementer, der 
måtte formodes at have medlemmernes interesse, og 
ved selv at lave arrangementer som fx. et lysbil- 
led-show af Jacob Holst, hvor han fortalte om sin 
rejse gennem det fattige U.S.A. Denne linie prøve 
den nuværende bestyrelse at fortsætte og forhåben 
lig udvide.
Tilbage til festerne. I skoleåret 76/77 afholdt 
Teutonerne flg. fester:
Den 27. august spillede det årligt tilbagevendend- 
orkester Gnags til en fest, der viste sig at have 
et rekord-stort puplikum + én rekord-stor tilgang 
af medlemmer (ca. 3oo) , hvilket i høj grad’ skyld
tes de nye meget festglade l.g'ere og 1. HF'ere. 
Den 24. september spillede kvindegruppen SHIT & 
CHANEL. 29. oktober spillede CULPEPER til en vir
kelig fin fest, og iden århusianske gruppe COX 
ORANGE spillede den 19. november. Til julefesten 
den lo. december spillede PAPA BUES jazz band- m. 
LILLER.
19 77 startede for Teutonernes vedkommende med et 
muntert karneval den 21. januar med C.W. Jørgen
sen. Den 25. februar var der fest/koncert m. SEC
RET OYSTER, og det var faktisk spændende.



I Skrivende stund mangler vi endnu at afholde to 
arrangementer, nemlig en fest med Taurus og Grup-> 
pen, og et teater-arrangement med Jomfru Ane Tea
tret.
Den nuværende teutonefbestyrelse består iøvrigt 
af flg. elementer:
Henrik Munk, Vibeke Houby, Jeff Klintø, Claus 
Leth Petersen og Per Christiansen + to supplean
ter Ole Kristensen og Claus Hjortdal.

UGLEGYLP

Hvad er Uglegylp? Det er skolebladet på Thisted Gymnasium 

og HF, og skal bl.a. virke som medie for forskellige strøm- 

jainger på gymnasiet. Her er det imidlertid også i år slået 

fejl. Der har ikke været ret stor interesse blandt elever 

og lærere for at komme med indlæg til bladet.

Uglegylp har i år været inde i ret så store omvæltninger 

hvad form og udseende angår, og vi er nu selv begyndt at 

trykke bladet og nu i A4 format. Det har betydet, at vi 

har kunnet sætte prisen ned, og samtidig øge mængden af 

trykt stof.

'.Til slut endnu en gang den kendte opfordring: Det er for

ståeligt nok umuligt at lave et skoleblad, hvis kun en 

meget ringe del af eleverne vil tage del i arbejdet. Derfo: 

slut dig til "Redaktionen" eller giv i det mindste udtryk 

for din mening om forskellige ting i bladet.

'UGLEGYLP BEHØVER DIG.



GYMNASlESKAK,

Holdet, der sidste år vandt det danske mesterskab 
for gymnasiehold, deltog i begyndelsen af oktober 
i det nordiske mesterskab, som blev afviklet på 
Island. Holdet blev nr. 2 efter værtslandet, men 
foran Sverige og Finland.
I år lykkedes det igen at vinde danmarksmesterska- 
bet og holdet er nu klar til at deltage i det nor
diske mesterskab, som afvikles i Danmark efter 
sommer ferien.
Holdet der vandt danmarksmesterskabet bestod af: 
Erik Pedersen, Esben Ejsing, John Bisgaard, 
Niels Grøn og Peter Christiansen.
Holdet spillede flg. kampe:
Indledende runder:
Thisted Gymn.-Struer Statsgymn. 47“2"
Nykøbing Gym.-Thisted Gymn. o -5
Ottededelsf inale:
Thisted Gymn. - Hasseris Gymn.

Kvartf inale;
Risskov Amtsgymn. - Thisted Gymn. 2 -3 
Semifinaler:
Kolding Gymn.-Thisted Gymn. 2 -3
Thisted Gymn.- Rødovre Statsskole 3A.-1Å
Finale:
Kolding Gymn. - Thisted Gymn. 2 -3
Kamp om 3. plads:
Rødovre Statsskole - Vallensbæk St. 1 -4
Semifinaler og finaler blev afviklet i Odense.



INTRODUKTIONSARRANGEMENT

VED THISTED GYMNASIUM Og HF-KURSUS.

Ved starten af skoleårene 1974, 75 og 76 har vi ladet afhol 
de introduktionsarrangementer. Det overordnede mål har væ
ret, at eleverne hurtigt har skullet lære hinanden at kende 
Alt andet, der er foregået, har været sekundært i forhold 
til dette mål.
Skolestarten har formet sig som følger:
1. skoledag: Nye elever møder på skolen kl. 11, efter at 
eleverne fra 2. og 3g samt 2HF er gået hjem. Eleverne har 
på forhånd fået oplysninger om, hvilken klasse de skal gå 
i. Endvidere er de i store træk blevet informeret om skole
starten, dels gennem omtale af arrangementet i årsskriftet, 
dels gennem brev til elev og forældre.
Efter en kort velkomst vises eleverne rundt på skolen af 
elever fra 3g og 2HF. Derefter samles klasserne for at få 
udleveret nogle bøger og træffe de lærere, de skal være 
sammen med de næste 2 dage. Dels kan de stille spørgsmål, 
dels kan de få detajlinformationer.
2. skoledag; De nye elever køres med bus til spejderhytter 
og lign, straks fra morgenstunden. Her opholder de sig i 2 
dage sammen med lærere. Vi prøver at tage hensyn til, at de 
kommer ud med lærere, de skal have i ret mange timer. Det 
lykkes ikke loo%, idet hyttelærerne deltager på frivillig 
basis (naturligvis).
I hytterne er der ikke mange faste programpunkter, som skal 
være fælles for alle hold. Der er dog visse punkter, nemlic 
gennemgang af ugeskemaet og gennemgang af bekendtgørelser. 
Det, der desuden ligger fast, er, at eleverne selv skal ste 
for økonomien, madlavning m.v. Det sidste har en enorm so
cial betydning. Ud over dette har forskellige hold forsøgt 
sig med forskellige aktiviteter, så som folkedans, diskus
sion af forskellige emner, spil af forsk, slags,simple grur 
pepsykologiske øvelser m.v.. Men den vilje er der lagt vægt 
på det uforpligtende. Som det fremgår af svarskemaer udar
bejdet på grundlag af erfaringer fra 1974, har der gennem
gående været tilfredshed med formen. Et mere simpelt rund
spørge i august 1975 viste for gymnasieeleverne den samme 
tendens. HF- eleverne ville gerne have haft en dag mere og 
•flere faste programpunkter.



Vi har drøftet detosidste med henblik på fremtidige arran
gementer* lærerrådet har man vedtaget at fortsætte med 2 
dage og det mere uforpligtende program. Man føler, at de 2 
dage er tilstrækkelig til, at eleverne kommer i gang med at 
tale med hinanden, man kender hinandens navne. Hvis program
met skulle udvides til 3 dage, vil det betyde et stort for
arbejde, idet det da vil være nødvendigt med et strammere 
program. Man mener') at det vil blive vanskeligt i fremtiden 
at få lærere til at tage med i hytterne.
Et andet punkt, der er diskuteret, er antallet af klasser 
pr. hytte.. Resultatet er blevet, at 1HF som hidtil er i sam
me hytte med 3 lærere. Med hensyn til gymnasieklasserne vil 
det blive tilstræbt at have 1 klasse pr. hytte med 2 lærere 
Vi har forsøgt både med 1 og 2 klasser pr. hytte. Erfarin
gerne må gøres op til, at 1 klasse pr. hytte er at fore
trække .
Det indebærer, at der skal bruges mindst 8 hytter og 17 læ
rere .
Økonomien klares via skolens ekskursionskonto. Skolenævn og 
UK- udvalget har godkendt, at man betaler både for transpor' 
logi og mad i de to dage, hvis ekskursionskontoen i øvrigt 
ikke overskrides. Dette har ikke givet anledning til ind
skrænkning af den øvrige ekskursionsaktivitet.



AF SKOLENS DAGBOG

30/8 Besøg af rejselkt. i fransk:Nicole Pine
15/9 Fællestime: norsk gæstelærer Steiner

Kyvik. Emne: digter Olav Duun-100 år.
16/9 Regionsstævne i Skive resultatet blev:

Skive Holstebro Thisted Morsø Struer
24*2 20*2 15*2 9*2

gr. I 31 26 20 10*2 17*2
gr . II 12 28*2 22 22 20*2
gr. III 15 16 17*2 11*2

ialt 8 2 *2 75 73*2 50 59

8/10

13/11

16/11

19/11 
20/11

14/12

22/12
25/1

27/1

10/2

14/2
14/2

Fællestime: undervisningsdirektør 
Rikard Frederiksen.
Fodboldkamp mod Struer gymnasium, som 
Vandt 4-2 på hjemmebane.
Fællestime: "Kalatdlit Nunat" et spil 
om Grønland.
Fællestime: "Coxorange".
Fællestime: politikere: Ths.Have, John 
Håber,Johs.Madsen, Charles Klitgaard. 
Venskabskampe mod Morsø gymnasium. 
Morsø vandt håndboldkampen 20-19. 
Thisted sejrede i volleyball med 3 sæt 
mod 0.
Juleafslutning med sangeren Cæsar. 
Gymnasieskolernes distrikts-volleybal1- 
stævne for piger på Holstebro gymnasium. 
Thisted blev nr.2 i A-rækken som Holste
bro vandt. I B-og C-rækkerne placerede 
Thisted sig på trediepladsen., 
Ved volleyballstævnet i Holstebro for 
drenge blev yngste gruppe i fi
nalen slået af Holstebro med 2 sæt mod C 
Fællestime: tværpolitisk diskursion med 
repræsentanter for partiernes ungdoms
afdelinger.
Fællestime: operachef Ulrik Cold. 
Besøg af rejselektor i tysk:, c. 
Josef Ludvig.



4/3 Fællestime: "Thy Folk og Spillemænd".
24 og 25 marts forårskoncert..

RINGETIDER
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DET NYE SKOLEÅR

Det nye skoleår begynder 
mandag den 8. august

kl. lo for 2HF, 2. og 3g 
kl. 11 for 1HF og Ig.


