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THISTED GYMNASIUM OG HF

THISTED GYMNASIUM 
OG HF-KURSUS 
RINGVEJ 32 
7700 THISTED 
07-923488

REKTOR
KRISTEN BAK (Træffetid 12-13) 
INSPEKTOR 
EGON JENSEN

SEKRETÆRKONTORETS 
ÅBNINGSTIDER:
MANDAG - TORSDAG 7.45 - 15.00
FREDAG 7.45 - 14.00
(gælder ikke i skoleferier)

SKOLEÅRET 1985/86

Lærerne møder 
onsdag den 7. august kl 9.00

1 .g og 1.HF møder 
onsdag den 7. august kl 10.00

2 .g, 3,g og 2.HF møder 
onsdag den 7. august kl 11.00

De nye elever bedes medbringe en stor taske 
el. lign, til de mange bøger, der udleve
res den første skoledag.

INTRODUKTIONSARRANGEMENT

I starten af skoleåret arrangeres en 
hyttetur for de nye HF-klasser. Arrange
mentet, der først og fremmest har et so
cialt sigte, foregår i en hytte, som sko
len har lejet til formålet. Eleverne be
taler selv kosten, mens skolen betaler 
transport og overnatning. Turen varer 
2 dage pr. klasse.

Som følge af besparelserne på de of
fentlige budgetter, er det ikke længere 
muligt at gennemføre hytteture for l.g- 
klasserne. I stedet for vil deres intro
duktion foregå på skolen allerede fra 
starten af skoleåret.
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Plan over Thisted by. S = jernbanestation, G = gymnasiet
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Velkommen til Thisted Gymnasium & Hf

Dette årsskrift er den årlige beretning om livet på og omkring Thisted 
Gymnasium og HF-kursus. Nutiden og eftertiden kan her danne sig et ind
tryk af, hvad der rører sig inden for den grå betonbygning med det rustrøde 
tag.

Dette hefte udgives til elever og til årets dimittender, til skolens med
arbejdere og skolens venner som en venlig erindring med tak for det forløbne 
år.

Årsskriftet er også en velkomsthilsen til de nye elever der starter i 
l.g og i l.HF efter sommerferien.

Den 1. august 1985 starter 230 unge mennesker deres fortsatte skolegang 
her på Thisted Gymnasium og HF-kursus. De fordeler sig på 3 sproglige og 
3 matematiske l.g-klasser og på 3 1.HF-klasser.

Det at skifte skole ser mange hen til med både forventning og en vis 
nervøsitet. Men det er vores erfaring, at næsten alle der møder med et åbent 
sind, med energi og optimisme let overvinder de begyndervanskeligheder, 
der næsten er uundgåelige. I skal huske på, at jo mere I er villige til 
at give skolen, jo mere er skolen i stand til at give jer.

Det er mit håb, at de faglige krav, I vil blive stillet over fop i store 
træk må stemme overens med de forventninger, I har til jeres 2 eller 3 år 
her på skolen. Men også skolen stiller forventninger til jer. Vi forventer, 
at I viser ansvarlighed både over for jer selv gennem en aktiv medvirken 
i undervisningen, og over for jeres omgivelser, jeres kammerater og jeres 
lærere. Kort sagt, vi forventer, at I alle opfører jer som "Ladies and 
Gentlemen".

Jeg ønsker alle I nye velkommen som aktive elever og kursister her på 
Thisted Gymnasium og HF-kursus, og udtrykker håbet om, at I må få nogle 
værdifulde og udbytterige år med et godt kammeratskab og godt samarbejde.

Kristen Bak
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SKOLERÅD

Består af 9 medlemmer.
1 amtsrådsmedlem valgt af amtsrådet 

(Ruth Schjødt-Pedersen), 2 forældre valgt 
af forældrekredsen (Ebbe Eriksen og Birte 
Thastum), rektor (Kristen Bak), lærerråds
formanden (Johannes Iversen), 1 lærer 
valgt af lærerrådet (Bo Fink), 1 elev 
valgt af HF-eleverne (Anne Sjørvad l.p), 
1 elev valgt af gymnasieeleverne (Anne 
Brinkløv Jensen l.b) samt 1 repræsentant 
for skolens teknisk-administrative perso
nale (Reinhardt Thorsen).

Skolerådet skal i samarbejde med lærer
rådet formidle samarbejdet mellem skole 
og hjem.

Skolerådet medvirker ved løsning af 
sociale opgaver, godkender skolens ar
bejdsplan, stiller forslag til amtsrådet 
pm forbedringer af bygninger og inventar, 
medvirker i byggesager, administrerer dele 
af budgettet, udfærdiger ordensregler m.v.

STATENS UDDANNELSESSTØTTE (SU)

SU kan søges ca. 1 måned, før man fyl
der 18 år. Støtten kan tidligst udbetales 
fra den første i måneden efter 18-års 
fødselsdagen.

Støtten afhænger af dine egne samt dine 
forældres indtægts- og formueforhold. 
Støtten ydes som stipendium, statslån og 
statsgaranti for studielån.

NB. Særlige regler for 22-årige og 
derover. Kontaktperson til SU: Sekretær 
Henny Nielsen.

STUDIEKREDSE

Der kan etableres studiekredse uden 
for den obligatoriske undervisning i ind

til 20 timer pr. emne i løbet af et under
visningsår. Der skal tilmelde sig mindst 
10 studerende, før studiekredsen kan star
te. Studiekredstimerne må ikke anvendes 
til undervisning i klassernes almindelige 
pensa eller til skriftlige prøver.

Hvis man har meldt sig til en studie
kreds, er man forpligtet til at deltage. 
Tilsidesættelse af denne pligt kan medføre 
udelukkelse fra fremtidig deltagelse i 
sådanne aktiviteter.

Studiekredse skal godkendes af Fælles
udvalget.

STUDIETEKNIK

Gives i løbet af de første måneder ele
verne er på skolen.

Studieteknik skal give eleverne forud
sætninger for at tilrettelægge arbejdet 
hjemme og i timerne på en hensigtsmæssig 
måde. Undervisningen gives af dansklæreren 
og studievejlederen. Den specielle orien
tering vedr. eksamenslæsning gives af 
studievejlederen umiddelbart før eksamen.

STUDIEVEJLEDNING

Tilbydes alle skolens elever. Hver 
klasse tildeles en studievejleder, som 
har til opgave at give individuel og kol
lektiv vejledning, vedrørende spørgsmål 
af faglig, social, økonomisk og personlig 
art i forbindelse med uddannelsessitua
tionen .

Som en del af denne vejledning indgår 
grenvalgs- og tilvalgsorientering, uddan
nelses- og erhvervsorientering samt stu
dieteknik.

Det er vigtigt at bemærke, at studie
vej lederne ikke er en del af skolens ad
ministration. Du kan derfor trygt gå til 
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studievejlederen med dine problemer. Han/ 
hun har tavshedspligt over for alle med 
mindre andet aftales.

Studievejlederens kontortider meddeles 
via opslag.

STØTTEUNDERVISNING

Et tilbud, der gives i HF til de kur
sister, som har forladt folkeskolen for 
flere år siden. Betingelsen for at kunne 
modtage støtteundervisning er, at fag
læreren giver en faglig udtalelse, der 
påpeger visse faglige problemer.

Støtteundervisning tilbydes i matema
tik, engelsk og tysk i 1. HF.

Undervisningen strækker sig over i alt 
15 timer fra ca. 15. august til 15. ok
tober, og timerne er placeret udenfor nor
mal skoletid.

SYGEEKSAMEN

Hvis du p.g.a. sygdom er forhindret 
i at møde til en eksamen, kan du ansøge 
om tilladelse til at gå til sygeeksamen. 
Det sker på særlige blanketter med plads 
til lægeattest.

Hvis du p.g.a'.. sygdom.bliver nødt til 
at afbryde en eksamen skal rektor straks 
tilkaldes. Herefter skal du straks søge 
læge for at få sygdommen dokumenteret ved 
en lægeattest.

Hvis du derfor bliver syg i - forbindelse 
med en afsluttende prøve, så kontakt 
straks skolen.

bør man kontakte skolen. Skolen kan for
lange sygdommen dokumenteret ved lægeat
test.

Hvis man på grund af sygdom ikke kan 
deltage i idrætsundervisningen, forlanger 
vi i alle tilfælde en lægeattest efter 
senest 1 måneds forløb. (Blanket afhentes 
på kontoret. Honoraret til lægen er sko
len uvedkommende).

TERMINSPRØVER

Afholdes i 3.g i nov./dec. og marts.
Der afholdes skriftlige prøver i dansk 

og de enkelte grenes skriftlige eksamens
fag .

Udmeldelse

Hvis en elev ønsker at udmelde sig 
af skolen, bør han/hun kontakte sin stu
dievejleder og evt. rektor. Hvis man er 
under 18 år, må man regne med, at skolen 
vil indhente forældrenes accept.

I forbindelse med udmeldelse skal alle 
bøger m.v. afleveres til boginspektor. 
Evt. manglende bøger skal erstattes.

UNGDOMSYDELSE

Søges af dine forældre hos den kommune, 
hvor du bor. Ydelsens størrelse er af
hængig af dine egne og dine forældres øko
nomiske forhold.

Ungdomsydelse gives p.t. til 16-17- 
årige .

SYGEMELDING

Hvis man på grund af sygdom vil for
sømme undervisningen i adskillige dage,
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ÅRETS FERIER OG FRIDAGE (alle dage 1986
inklusive)

Vinterferie:
fred.
Mand.

3.
10.

jan.
febr. - ired.

1985
Påskeferie:

14. febr.
Mand. 24. marts - mand.

Sommerferie:

Efterårsferie:

Mand. 24. 
6. aug. 
Mand. 14. 
18. okt.

juni -

okt. -

tirad.

fred.
St. Bededag: 
Kristi Himmel
fartsdag:

31. marts
Fred. 25.

Torsd. 8.

apr.

maj
Juleferie: Mand. 23. dec. - Pinseferie: Mand. 19. maj

Grundlovsdag: Torsd.. 5. juni
Sommerferie Mand. 23. juni

Der læses 
og snak
kes på 
podiet
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a 
. W Litte pige 

i
ftade skoe 
skuer mod 
ukendte 
horisonter. 
Hvad 
venter der 
Eva?

60




