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Impuls-leder

HG: Din fremtid?

Det gælder menneskets fremtid.

Alene ordet nytænkning kan gøre man
ge bange, det er nok noget med anar
kistiske tilbøjeligheder. Noget med util
fredse mennesker, der vil omstyrte det 
bestående og ødelægge værdier.

Næ, lad os endelig beholde det sam
fund, vi har; det véd vi da, hvad er. 
Gør vi nu det? Gør vi os klart, hvad 
det muligvis kan føre til? Vi bekender 
os til en styreform, der kaldes demo
krati, noget med, at alle mennesker er 
med til at træffe beslutninger om sam
fundets anliggender.

Er vi nu det?
Kan vi overskue konsekvenserne af 

de beslutninger, vi rent faktisk ikke har 
ret meget at gøre med?

Efter min mening er vi langsomt, 
men sikkert blevet vænnet til blot at 
acceptere beslutninger angående frem
tiden ud fra en forvisning om, at den 
politiker, der lover os mest gods og 
guld, nok er den klogeste. Skal vi låne 
penge ud, vil vi forlange sikkerhed. An
gående fremtiden forlanger vi ikke en
gang en sandsynlighedsberegning. De 
af videnskaben beregnede fremtidsud
sigter kan ikke honorere politikernes 
løfter.

Jo før det går op for os, des bedre.
Vores velstand i dag betales direkte 

med andre menneskers sult og elendig
hed. Selv om vi er tykhudede nok til 
at acceptere en sådan fordeling, må vi 
være klar over, at tilstanden er ustabil. 
Før eller senere, sandsynligvis inden 
for et kort åremål, vil sulten i verden 
nå os. Lige siden nomaderne for første 
gang angreb agerdyrkerne ved Jeriko, 
har mennesket klaret en truende sult 
ved at tage fra artsfæller, der besad 
mad.

For første gang i historisk tid vil 
manglen på mad blive global. De tra
ditionelle løsninger må i en sådan situa
tion lorkastes. Tilbage står kun én løs
ning: De, der til den tid besidder mag
ten, må udrydde så mange mennesker, 
at der igen bliver balance med hensyn 
til føde og befolkning under omhygge
lig hensyntagen til den på den tid væ
rende forurening og andre livsbetingel
ser.

Dette er måske den virkelige grund 
til at vi stadig har våben og soldater. 
Hvem siger forresten, at det bliver os, 
der til den tid besidder magten? Alt 
tyder på, at vores vestlige kultur er 
stærkt på retur.

Romerne opdagede først deres riges 
forfald, da det var for sent.

Kresten.
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Introduktions-bogen 1975

Velkommen til Hjørring Gymnasium 
og HF-kursus.

På de følgende sider bringer skolen 
oplysninger om sig selv. Vi håber, det 
bliver en hjælp for alle nye, som skal 
færdes her de næste to og tre år.

Læs heftet - brug heftet.
Megen usikkerhed kan forsvinde ved 

en fornuftig gennemlæsning.
Velkommen til en arbejdsplads.
Menneskene har brug for at vide: 

for at overleve og for at hæve sig over 

den blotte eksistens ved hjælp af fan
tasien og nysgerrigheden.

Menneskene har brug for at huske 
viden, for at bearbejde viden og for 
om muligt at forøge deres viden.

Det er skolens opgave at lære jer 
noget om at vide, men det sker ikke 
uden indsats fra jer selv.

At lære er at arbejde - at arbejde 
er at lære.

Husk det og god fornøjelse.
E. Fuglsang-Damgård.

Skolenævnet

Skolenævnet fører tilsyn med skolen.
Ved et gymnasium er de 5 medlem

mer sammensat af 3 medlemmer udpe
get af amtsrådet blandt amtsrådets 
medlemmer og 2 forældrevalgte med
lemmer.

I valgperioden 1974-78 har skolenæv
net følgende sammensætning: 
Skolekonsulent K. Glønborg (forældre- 

valgt), formand, Ternevej 16, 
9850 Hirtshals, telf. 94 13 13.

Ruth Nabe-Nielsen (forældrevalgt),
9882 Tversted, telf. 93 11 75.

Banemester Sv. Å. Nielsen (amtsråds
medlem), Set. Olafsvej 12, 9800 Hjør
ring, telf. 92 23 73.

Lærer Jonna Pedersen (amtsrådsmed
lem), Hyacintvej 17, 9800 Hjør
ring, telf. 92 33 81.

Gårdejer Jakob Risager (amtsrådsmed
lem), formand for U & K-udvalget i 
Nordjyllands amt. Skelgården, 
Uggerby, 9800 Hjørring, 
telf. 94 92 37.
Som det fremgår af sammensætnin

gen er skolenævnet til dels et politisk 

organ, hvorfra kontakten skabes til sko
lens øverste forvaltningsmyndighed - 
Nordjyllands amt; dels er skolenævnet 
det vigtigste bindeled til forældrekred
sen.

Skolenævnets vigtigste opgaver er:
1) at indstille lærere til ansættelse; en 

enstemmig indstilling fra nævnet er 
bindende for den ansættende myn
dighed,

2) at forhandle og udtale sig om sko
lens budgetforslag, før det fremsen
des til amtsrådet,

3) at forhandle og udtale sig om elever, 
der ikke følger undervisningen på til
fredsstillende måde, før vedkommen
de elev nægtes indstilling til studen
tereksamen,

4) at forhandle og udtale sig om sko
lens bygninger vedr. vedligeholdelst 
og brug,

5) at udtale sig om og afgive erklærin
ger i alle sager vedr. skolen, hvil 
nævnet ønsker at tage initiativ.
Nævnet har ikke tilsynsret eller -plig 

over for kursus til PIF.
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Velkommen på Hjørring Gymnasium!
Vi lykønsker dig med, at du har truk
ket bonuspoints nok i folkeskolen eller 
i erhvervslivet til at kunne påbegynde 
et HF/gymnasiestudium. Vi er glade 
for, at netop du er blandt de ca. 25 
pct. af din årgang, som har valgt at 
begynde på en videregående uddannel
se, og vi forventer os meget af dig. Og 
så har vi et lille spørgsmål til dig: 
Hvorfor kom du?

For at lære noget, javel ja. Men er 
det virkelig det eneste, du forventer og 
ønsker at få ud af din tid på HG?

Det forholder sig nemlig sådan, at 
man udmærket kan tilbringe sine to 
eller tre år med at komme og gå til 
tiden, lave sine lektier og så ellers 
prøve at glemme skolen resten af døg
nets timer. Man kan også deltage i for
skellige mere eller mindre kulturelle ar
rangementer som passiv modtager (f. 
eks. komme til de noksom bekendte 
Thule-baller og drikke sig til), og éns 
HF- eller studentereksamen vil, hvis 
man gør en minimumsindsats, være sik
ret uden videre vrøvl. Sådan er der 
skam mange, der har gjort, og flere vil 
gøre det. Måske er det, set ud fra et 
arbejdsmæssigt syn også det allerlette- 
ste, man kan gøre.

Men når du alligevel er her, synes vi 
nu, at det ville være synd, hvis du gik 
glip af alt andet end netop undervis
ningen. Naturligvis er den det primære, 
og det er da også udmærket, hvis du 
lærer at kende forskel på naturalisme 
og realisme; nøjagtig lige så vigtigt er 
det dog, at du er i stand til at begå dig 
i det samfund, der drejer udenfor. Man 
må vel gå ud fra, at du er her, fordi 
du er interesseret i at få større indfly
delse på vores samfund via din studen- 
ter/HF-eksamen. Derfor var det også 
naturligt, om du ønskede at få indfly
delse på, hvordan og i hvad du under

vises. De fag og den undervisning, du 
vil få i løbet af de næste to-tre år, er 
udelukkende bestemt af dette samfunds 
interesser (det er jo også dette, der be
taler!), og hvis du ukritisk og uinteres
seret labber alt det, der flyder fra dine 
læreres læber i dag, er du ikke alene 
ualmindelig dum, men også ualminde
ligt regressiv.

Du kan altså se, at meget afhænger 
af, at netop du tager stilling til det, 
der skal ske med dig. Men du er her 
jo også på et modenhedskriterium, så 
det skulle være en smal sag!

Det var nu den rent uddannelses
politiske side af sagen, og det. har vi 
vores fagorganisationer til at tage sig 
af. Men udover det kan der opstå pro
blemer af rent intern karakter på ar
bejdspladsen gymnasiet, f. eks. at det 
trækker ind gennem de lukkede vin
duer, og at toiletpapiret i uhyggelig 
grad minder om sandpapir. Den slags 
har vi elevrådet, lærerrådet og sam
arbejdsudvalget til at tage sig af. Du 
vil gøre os alle en glæde ved at gå 
aktivt ind i elevrådsarbejdet - til gen
gæld vil du få en fantastisk færdighed 
i politikerdansk (langs ad vejen---), og 
hvis du overlever al den hån, du må 
tåle fra ikke-aktive, vil du være godt 
rustet til at møde institutionernes ty
ranni. Vores toiletpapir har nemlig sta
dig samme kvalitet, som det havde for 
50 år siden.
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Nu står du altså foran at skulle træde 
ind gennem perleporten til åndernes 
rige, og jeg skulle hilse og sige, at det 
ikke gør dig en tøddel bedre end de, 
der har haft mod til at bryde ud al 
eliteræset, eller de, der ikke har den 
slags specielle evner, der skal til for at 

få en eksamen. Derfor: velkommen til 
gymnasiet! Nyd det, had det og lav 
det om og gør samtidig samfundet den 
tjeneste, at du lærer noget for de pen
ge, det poster i dig. Så er alle glade.

Mukke Engeli, 3cmus.

Elevrådsstatus

I løbet af første semester sidste år blev 
det klart for de fleste, at elevrådet ikke 
fungerede, som det skulle, ikke var ef
fektivt nok. Hidtil havde det nemlig 
kørt efter det traditionelle mønster med 
en eller to repræsentanter pr. klasse og 
et fem-menneskers forretningsudvalg til 
at tage sig af de løbende sager; men 
efterhånden som skolen voksede, vok
sede også elevrådet til at blive et møn
ster på ineffektivitet og ligegyldighed. 
Ethvert elevrådsmøde var en sag, der 
berørte mellem femogtredive og tres 
mennesker, og eftersom de fleste følte 
sig undertrykte og besværede af denne 
menneskemængde, reagerede de simpelt
hen ved at blive væk.

Vi stod, altså overfor et valg: enten 
kunne vi bibeholde den ønskelige, men 
åbenbart ineffektive direkte repræsen
tation, eller vi kunne skabe et nyt, cen
traliseret elevråd. Valget var svært, 
men ikke uoverkommeligt. Et elevråds 
eneste opgave er jo nemlig at repræ
sentere eleverne så godt og effektivt 
som muligt og danne en solid front, og 
dette havde altså vist sig umuligt med 
den gamle struktur.

Samtidig med det ordinære elevråds- 
valg i januar skiftede vi så over til den 
ny forfatning. Ifølge forfatningen skul
le mindst fem ud af de femten, som 
udgør det ny elevråd, være HF’ere — 
desværre viste det sig umuligt at op
drive mere end tre, som overhovedet 

gad vise en smule interesse for elev
arbejdet, og de blev naturligvis ind
valgt. Det er muligt, at HF’ernes mang
lende solidaritet skyldes, at de føler sig 
forfordelte i forhold til gymnasieelever
ne. Hvis det er tilfældet, håber jeg 
sandelig, at de kommende HF-Hasser 
vil kunne indse det rablende vanvid i 
denne selvforstærkende holdning. Hvis 
vi elever skal kunne opnå nogen som 
helst forbedringer, er det nødvendigt, 
at vi står sammen, i stedet for at vise 
vores svaghed ved indre strid.

Ved omlægningen af strukturen var 
det største problem, hvordan man skulle 
beholde muligheden for tovejskommu
nikation mellem elevrådet og klasserne. 
Derudover var der det rent praktiske, 
at kontoret også behøver en fast person 
i hver klasse til at formidle kontakten. 
Dette førte til oprettelsen af Kontakt
menneskenes Råd (KMR), som fungerer 
nogenlunde som det gammeldags elev
råd. Det er uafhængigt af Det ny Elev
råd og har magt til at vælte dette. I og 
med, at det anerkender elevrådet, giver 
KMR det dog også fuldmagt til at 
handle på elevernes vegne. For at skabe 
yderligere kontakt og for at forhindre, 
at elevrådet uretmæssigt sætter sig på 
magten, er der dels det ordinære elev
møde (OE) og som indkaldes af elev
rådet »med passende mellemrum«, og 
årsmødet (ÄM), hvor der vælges nyt 
elevråd. Desuden er der adgang for alle 
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til at overvære elevrådsmøderne, som 
bliver indkaldt med fjorten dages var
sel, så alle interesserede kan være til
stede. Enhver tænkelig indsats er altså 
gjort for, at eleverne kan kontrollere, 
at elevrådet arbejder netop efter deres 
ønske. At elevrådet så bliver kritiseret 
for at være en flok uduelige kvaj må 
da skyldes, at vi lytter til de forkerte.

Det ny Elevråd har ligesom det gam
le forskellige udvalg, nemlig:
1) Introduktionsugeudvalget. Dette ud

valg arbejder sammen med visse læ
rere på at give nye elever den bedst 
mulige start på HG. Det udgiver 
også sammen med Impuls-redaktio
nen dette hæfte.

2) Låneudvalget. Andetsteds i bladet 
kan du læse, at dette udvalg låner 
mindre beløb til medelever, der er i 
akut økonomisk nød. Alt behandles
strengt fortroligt.

3) Skolefesten. Elevrådet står for den 
årlige skolefest i forbindelse med 
skolekomedien hvert forår. »Udval
get« plejer at være en hel klasse, 
der påtager sig arbejdet med at sam
le bestillingssedler, sælge øl etc.

4) Kulturudvalget. I samarbejde med 
nogle lærere og Region Vendsyssels 
Gymnasier arrangerer kulturudvalget 
fællestimer med vidtspændende ind
hold, arrangementer udenfor skole
tiden og udstillinger på skolen.
I det forløbne år har vi f. eks. haft
besøg af Bertel Hårder og en repræ
sentant for AUC, Ole Grünbaum og 
en repræsentant for KFS, Carl Mad

sen og op til folketingsvalget af et 
udsnit af vore politikere. Hvor det 
har været rimeligt og muligt, har 
kulturudvalget søgt at afløse den tra
ditionelle foredragsform med en dia
log.

5) Mælkeudsalget. I begge frokoststuer 
bliver der solgt mælk, yoghurt og 
sodavand i spisefrikvarteret. Salg og 
administration bliver varetaget af en 
hel klasse, som får en lille løn for 
arbejdet.

6) Impulsredaktionen. Impuls er vores 
fri elevblad. Enhver er velkommen 
til at blive medlem af redaktionen 
eller til at skrive et enkelt indlæg. 
Elevrådet betaler driftsunderskuddet.

Alle disse udvalg samt de, der måtte 
blive oprettet i årets løb, er åbne for 
enhver i og udenfor elevrådet og KMR.

Vores vigtigste indtægtskilde og dy
rebareste aktiv er en ny og fin automat, 
der laver kaffe, te, kakao og tomat
suppe.

Elevrådet repræsenterer eleverne i 
skolenævn, samarbejdsudvalget, på læ
rerrådsmøderne og på DUS-Hj ørrings 
møder.

Til sidst er kun at nævne elevrådets 
medlemmer, der altså er valgt i januar 
og som de første følger den ny forfat
ning:
Kresten Jensen Andersen, 2HF r (fmd.) 
Ole Jakobsen, 3zN (næstfmd.) 
Marianne Kristensen (kasserer).
Mukke Engeli, 3cmus (sekretær).
Henrik Mølstrøm.
Lars Munch.
Claus Vejnø.
Karen Wolff, 2HF q.
Jan Rosiek, 3cH.
Janne S. Madsen, 3cmus.
Niels Birch Nielsen, 3zN.
Jens Martin Jørgensen, 3uN.
Ken Richter Sørensen, 3vH.
Lars Andersen, 2HF p.

Mukke Engeil, 3cmus.
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Samarbejdsudvalget

Undervisningsministeriets bekendt
gørelse nr. 338 af 12. juli 1972:

§ 14. Samarbejdsudvalgets opgave er 
gennem gensidig information og for
handlinger at fremme samarbejdet 
mellem lærere og elever, fremskynde 
sagers løsning og koordinere læreres 
og elevers bestræbelser.

Stk. 2. Samarbejdsudvalget træffer 
inden for de bevillingsmæssige rammer 
afgørelse vedr. fællestimer og studie
kredse samt i følg, sager, der vedr. ele
vernes trivsel: faciliteter, praktiske 
forhold, fritidsaktiviteter og fælles
arrangementer, såsom skolefester, sko
lekomedier, sportsstævner m. m.

Stk. 3. Samarbejdsudvalget affatter 
desuden skolens/kursets ordensregler. 
Kan der ikke opnås enighed herom i 
samarbejdsudvalget, træffer rektor af
gørelse i sagen. Denne afgørelse kan af 
ethvert af samarbejdsudvalgets med
lemmer forelægges for skolens/kursets 
styrelse, hvis afgørelse kan indbringes 
for undervisningsministeriet, direkto
ratet for gymnasieskoler og højere for
beredelseseksamen.

Stk. 4. Samarbejdsudvalget kan ikke 
udtale sig om eller på dagsordenen op
tage sager, som vedrører skolens/kur
sets fag- og timefordelingsplan eller 
den enkelte lærers forhold eller under
visning. Sager vedr. enkelte elever kan 
kun behandles, hvis den pågældende 
elev er indforstået hermed.

Kontaktudvalget

§ 31. Klassen er forpligtet til at vælge 
en kontaktmand.

Stk. 2. Kontaktmandens opgave er at 
stå til rådighed ved udsendelse af med
delelser til klassen fra elevrådet/lærere/ 
rektor.

Stk. 3. Kontaktmændene mødes 
mindst én gang om måneden i kontakt- 
mændenes råd, hvor elevrådets aktivi
teter drøftes og forslag fra klasserne 
fremlægges.

Stk. 4. Rådet kan, hvis et flertal af 
medlemmerne ønsker det, kræve vigtige 
beslutninger til elev-afstemning.

Kontaktudvalget har til formål at for
midle kontakten mellem den enkelte 
elev og elevrådet, således at de klasser, 
som ikke har en repræsentant i elev
rådet, alligevel har en mulighed for at 
få deres synspunkter og ideer frem.

Kontaktudvalget blev dannet lige ef
ter den nye elevrådsforfatnings vedta
gelse i februar 1975.

Da kendskabet til den nye forfatning 
var meget ringe, var tilslutningen til 
møderne minimal. Men efter dunder
taler og genoplivningsforsøg af de aller- 
sløveste klasser lykkedes det dog at få 
stablet et beslutningsdygtigt og arbejds- 
villigt udvalg på benene. Men desværre 
sluttede skoleåret her!

I dette år er vort største ønske at se 
et nyt hold friske 1. klasser med elever, 
som virkelig har mod og lyst til at 
deltage i HGs sociale liv. Da det har 
vist sig, at jo ældre eleverne bliver, des 
længere synker de ned i dvaletilstand!!

Lone Hansen, formand. 
Jette Larsen, sekretær.
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Thule

Som I måske véd, findes her på Hjør
ring Gymnasium en elevforening med 
navnet THULE.

Thule har virket her på denne loka
litet under Vendsyssels høje blå himmel 
i hele 64 år. Derfor vil I jo forstå, at 
det er en forening med fantasmagoriske 
traditioner, som er blevet overleveret 
fra årgang til årgang. Det er derfor 
vores pligt at føre disse traditioner vi
dere. Det kan kun lade sig gøre, hvis 
I slutter op om Thules arrangementer, 
der består i at varetage elevernes inter
esser i kulturel henseende. Eller med 
andre ord: Vi skal på bedste måde for
søge at kaste noget lys ud over det 
sløvsind, der hviler over skolen, og for
søge at få personalet (det er altså også 
JER) op på mærkerne.

Vi har i det forløbne halvår arran
geret filmaftener, hypnoseaften, og vo
res spændende, sindsoprivende, fantasti
ske, hyggelige (ja, vi kunne blive ved 
i det uendelige, når det drejer sig om 
vores legendariske) Thuleballer (vi har 
allerede lavet fire fester for næste halv
år).

Hvis DU skulle have nogle ideer til 
et eller andet arrangement, som Thule 
kunne lave, eller hvis du er i tvivl om 
noget, så henvend dig endelig til én af 
følgende medlemmer:

Thomas Kragh Christensen, 3vH.
Marianne Boelt Jacobsen.
Helle Løchte Jensen.
Dorte Andreassen.
Søren Boelt.

Thomas.

DGS — din studieorganisation

Danske gymnasieelever må nødvendig
vis have en del til fælles. Vi omgives jo 
alle af de samme ydre former, og vores 
undervisning er baseret på de samme 
betænkninger. Derfor er det nødven
digt for os at have en faglig lands
organisation, der kan varetage vore in
teresser på landsplan og derved støtte 
de krav, der ellers aldrig var blevet 
hørt.

Danske Gymnasieelevers Sammenslut
ning arbejder for alle gymnasieelevers 
sag. DGS har bl. a. skaffet os større 
indflydelse på underyisningen og arbej
der til stadighed for at støtte den en
kelte elev, såvel som gymnasieelever ge
nerelt, både i undervisningsforhold og 
rent studiesocialt. DGSs politik fast
lægges hvert år på landsmødet hvor 

man bl. a. diskuterer oplæg til frem
tidens gymnasieuddannelse - men sam
tidig med denne diskussion arbejdes 
der med nære og daglige problemer. 
DGS har skaffet os mange forbedrin
ger, men for fortsat at kunne varetage 
vores interesser må de have fuld tilslut
ning.

Her på gymnasiet afholdtes der sid
ste skoleår en afstemning om, hvorvidt 
vi skulle være medlemmer af DGS eller 
ej (det er nemlig sådan, at DGS for at 
kunne stå så stærkt som muligt kun har 
kollektiv indmeldelse). Stemmeprocenten 
var efter HG-forhold svimlende høj, 
nemlig 79,9, og indmeldelsen blev for
kastet med 78,5 pct. Dette skyldes nu 
sikkert mere end en generel afsky for 
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al aktivitet, der ikke direkte kan hen
føres til dette eller hint fag, end en 
moden overvejelse af DGSs politik, hvil
ket ses tydeligt af det faktum, at selv 

den højreekstremistiske såkaldte orga
nisation GLO også plages af mangel på 
interesserede.

Mukke Engeil, 3cmus.

GLO

Baggrunden for oprettelsen af GLO var 
på den ene side en opfattelse af, at der 
er brug for en faglig organisation for 
gymnasieeelever. En organisation, der 
kan varetage den enkeltes interesser, 
hvis han/hun er kommet i klemme med 
fravær, grenskift, udbetaling af studie
støtte osv., og en organisation, der ud
adtil og på højere plan kan give ud
tryk for gymnasieelevernes generelle 
synspunkter og ønsker, f. eks. om ud
dannelsesstøtte og medindflydelse. Lige
ledes er der brug for en organisation, 
som man fra ministeriel og lignende 
side kan henvende sig til, når der skal 
elevrepræsentation i udvalg, eller når 
man i det hele taget ønsker at høre 
elevernes syn på tingene.

På den anden side var baggrunden 
for GLOs oprettelse en udbredt util
fredshed med og mistillid til Danske 
Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) 
- som påstår at være en faglig organi
sation for gymnasieelever. Samtidig med 
at varetage disse interesser fungerer 

DGS som en platform for kommunis
tisk politik og propaganda. Dette frem
går klart af DGSs publikationer, det 
utal af udtalelser og resolutioner, man 
vedtager, og den lange række af de
monstrationer og undervisningsboykots, 
man ustandselig opfordrer til at deltage 
i. Desuden kørte DGS med et helt uri
meligt og udemokratisk kollektivt ind
meldelsessystem, hvor man regner alle 
elever på en skole for medlemmer, hvis 
elevrådet eller et flertal i et andet be
sluttende organ bestemte, at skolen skul
le meldes ind. Derfor har GLO prakti
seret et medlemssystem, der bygger på 
individuelt medlemsskab, og medlems
kortene koster 2 kr., og disse vil blive 
solgt på gangene i begyndelsen af sko
leåret.

Her på HG havde vi for et halvt års 
tid siden en afstemning om indmeldelse 
i DGS, men da ca. 80 pct. var mod
standere, blev vi naturligvis ikke meldt 
ind.

Claus Vejnø.

Frisport

I 2x2 timer er skolens idrætsanlæg re
serveret frisports-aktiviteter. Sidste år 
dyrkede drenge og piger atletik og vol
leyball, et fælles basketballhold svedte 
også bravt i nogle måneder. Samme 
discipliner vil givetvis også blive til
budt i år. Et terrængående hold, evt. 
et orienteringshold, kunne det være 
sjovt at oprette. Hvem siger, holdet 

skal beskæftige sig med samme ting 
hver gang. Et »trim-hold« med mange 
overraskende gøremål var måske også 
en idé.

Men i sidste ende er det op til inter
esserede selv - evt. over et sports
udvalg - at fylde rammen ud med no
get fornuftigt. - De nævnte ting skal 
absolut kun betragtes som forslag.

Thorkild Tønnsen, gymnastiklærer.
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Korsang og orkesterspil

Skolen har et frivilligt kor, hvortil du 
kan melde dig. Hvis du bare har lysten, 
er du velkommen, og der er ingen opta

gelsesprøve. Der øves én gang om ugen. 
Henvendelse til adjunkterne Kaj Nør- 
holm eller Helge Reinhardt.

Studiekredse

Der kan oprettes studiekredse, hvis 10 
elever ønsker det, og de kan skaffe en 
lærer.

I studiekredsene (ca. 10 timer) må 

man ikke gennemgå det obligatoriske 
lærebogsstof.

Der er mødepligt til studiekredse, når 
en elev har meldt sig til.

Løst og fast om HG

Det er selvfølgelig umuligt for dig at 
sætte dig ind i alt, hvad der foregår 
her på kulturens højborg, lige med det 
samme, men her følger en kort orien
tering om nogle af forholdene:

Ringetiden om morgenen er kl. 8,05, 
og frokostpausen er en halv time fra 
kl. 11,35-12,05. l.-2.g’erne benytter 
den store frokoststue i kælderen ved 
garderoben, og 3g’erne - nå, ja, dem 
skal du ikke bekymre dig om, de lever 
i deres egen lille verden. I frokoststuen 
sælges mælk og sodavand, og et eller 
andet sted på gangene bliver der solgt 
æbler. To gange om dagen får vi en 
lille »opkvikker« bestående i, at der bli
ver givet meddelelser fra kontoret over 
højttaleranlægget. Hvad angår timepla
nen bliver den fornyet til jul.

Det er tilladt at ryge på gangene, 
men ikke i klasseværelserne, og til at 
kontrollere, om det bliver overholdt, er 
der ansat en »indre inspektor«, så hvis 
du pludselig en dag bliver udspurgt om 
navn, klasse osv. af en spøjs herre, ja, 
så er det altså ham. Desuden må jeg 
advare dig imod en anden herre, der 
huserer her på HG. Han bærer almin
deligvis en grøn kittel, så kan du kende 
ham, men jeg advarer dig: den mand 
er farlig!!

For at gå over til et fredeligere emne 
ønsker jeg dig god arbejdslyst de næste 
3-4 år (du opdager nok, hvad jeg me
ner). Birthe Palmblad, 2c.

PS: Du skal ikke lade dig skræmme, 
men vær ved godt mod. Vi ses!

Statens uddannelsesstøtte

Ansøgningsskema til Statens Uddannel
sesstøtte afhentes på kontoret i den før
ste skoleuge.

Første udbetaling forventes omkring 
1. november.

Kun uddannelsessøgende, der er fyldt 
18 år, kan opnå støtte.

Støtten ydes fra den 1. i måneden 
efter det fyldte 18. år i form af sti
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Skolens grundplan
Forklaring:

1. Bogdepot.
2. Kortrum.
3. Toiletter.
4. Redskabsrum.
5. Forrum.
6. Omklædningsrum.
7. Bad.
8. Instrumentrum til musik.
9. Bibliotek.

10. Samling og lærerlaboratorium.
11. Samling.
12. Lærerlaboratorium.
13. Boginspektorkontor.
14. Køkken.
15. Lærerværelse.
16. Adm. inspektor, sekretær.
17. Rektor.
18. Venteværelse.
19. Sygeværelse.
20. Stilretningsrum m. m.
21. Toilet, herrer.
22. Toilet, damer.
23. Garderobe.
24. Forhal.
25. Opslagstavler.
26. Toilet.
27. Nedgang til garderobe, frokoststue, 

toilet, mønttelefon og NB: Elev
rådslokale.

Fagenes fordeling på de »hvide« lokaler 
er på nuværende
tidspunkt ikke fastlagt endeligt.

Ringetider
8,05- 8,50
9,00- 9,45
9,55-10,40

10,50-11,35
Spisefrikvarter.
12,05-12,50
13,00-13,45
13,55-14,40
14,50-15,35
15,45-16,30
16,40-17,25



pendium og statsgaranti for lån i bank 
og sparekasse.

Det højeste stipendium for uddannel
sesåret 1975-76 udgør for ugifte hjem
meboende 6000 kr. og for ugifte ude
boende og gifte 7700 kr. Maksimum
beløbet kan kun ydes til uddannelses
søgende, hvis forældre har en vis lav 
indtægt og formue, og som ikke selv 
har væsentlig indtægt eller formue.

Reglerne herom er følgende: Foræl
drenes støtteevne vurderes efter deres 
skattepligtige indtægt i indkomståret 
1974. Såfremt begge forældre har er
hvervsindtægter, fradrages halvdelen af 
moderens særskilte indtægt, dog højst 
2000 kr. Endvidere fradrages 7000 kr. 
for hvert barn udover ansøgeren, som 
er under eller i den undervisningsplig
tige alder eller iøvrigt under uddannel
se. Det er dog en forudsætning, at disse 
børn ikke har en gennemsnitlig måned
lig indtægt, der overstiger 1200 kr, heri 
ikke medregnet eventuel støtte fra Sta
tens Uddannelsesstøtte, og at de endnu 
ikke er fyldt 23 år den 31. dec. 1975.

Har forældrene formue over 200.000 
kr., medregnes 10 pct. af det oversky
dende beløb som indtægt.

OeN

På grundlag af den således beregnede 
korrigerede forældreindtægt udregnes 
stipendiestøtten til ansøgeren.

Fuld støtte ydes ved forældreindtæg- 
ter til og med 37.000 kr. Støtten ned
sættes derefter i takt med stigende for
ældreindtægt efter en glidende skala, 
indtil den bortfalder helt ved en for
ældreindtægt på 80.000 kr.

Ansøgere, hvis begge forældre er dø
de, tildeles som forældreløse stipendium 
med det maksimale beløb for udeboen
de.

Til alle ansøgere, der er fyldt 23 år, 
ydes stipendiestøtte uafhængigt af for
ældrenes økonomiske forhold. Maksi
mumbeløbet for denne støtte, der ydes 
fra den 1. i måneden efter, at 23-års 
alderen er opnået, udgør for uddelings- 
året 1975-76 6000 kr.

Ansøgerens egne økonomiske forhold: 
Det er en forudsætning for, at den så
ledes beregnede stipendiestøtte kan op
nas, at ansøgeren selv og hans even
tuelle ægtefælle ikke har indtægter el
ler formue udover visse grænser.

Statsgaranti for studielån i banker og 
sparekasser: Statens Uddannelsesstøtte 
yder statsgaranti for studielån, der op
tages i bank eller sparekasse. Ansøgeren 
skal være fyldt 18 år og opfylde de 
almindelige støttebetingelser. Derimod 
gælder der ingen økonomiske betingel
ser, idet statsgaranti kan opnås uden 
hensyn til forældres og egne økonomi
ske forhold. Det garanterede lånebeløb 
kan årligt ikke overstige 12.000 kr. - 
og for summen af statsgarantien og sti
pendium fra Statens Uddannelsesstøtte 
gælder et maksimum på 16.000 kr. år
ligt.

Låneudvalget _______________________

Små lån kan opnås hos elevrådet. Henvend dig til elevrådsrepræsentanten des
angående.
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Legater

Hjørring Gymnasium råder over følg, 
legater til eleverne: Hjørring Gymna
siums Venners Understøttelsesfond, 
Hjørring højere Almenskoles Under
støttelsesfond, Hjørring Gymnasiums 
Jubilæumsfond, hvorfra der årligt tilde
les renterne til ubemidlede, dygtige stu
denter og HFer fra Hjørring Gymna
sium og Studenterkursus, der studerer 
videre.

I lovene for Hjørring Gymnasiums 
Venner står i al korthed:

§ 1. Foreningens navn er: Hjørring 
Gymnasiums Venner.

§ 2. Foreningens formål er gennem 
kontingentet at støtte Hjørring højere 
Almenskoles Understøttelsesfond.

§ 3. Som medlemmer kan optages 
skolens nuværende og forhenværende 
elever og lærere, elevernes forældre og 
andre, som kan ønske at støtte for
eningens formål - etc.

Der uddeles ca. 18.000 kr. årligt til 
ca. 15 elever til deling. Legatmassen 
er for tiden på henved 250.000 kr.

Normaltimeplan

Sproglig linje Matematisk linje

Fag Særfag
Fællesfag

Særfag
Fællesfag Ny- Musik- Hist.- Klassisk Materna- Hist.- Natur-

sproglig sproglig sproglig sproglig tisk-fy- matem. faglig
gren gren gren gren sisk gren gren gren

1. 2. 3. 2. 3. 2. 3 2. 3 2. 3 . 1. 2. 3 2. 3 2. 3. 2 3.

Religion..................... 0-1-2 0-1-2
Dansk......................... 3-3-4 3-3-4
Engelsk...................... 4 4-61

3-5Tysk............................ 3 - 3-51 3 — 5 1 5-0-0
Fransk (russisk) ....... 5-3-3 5-3-3
Latin..........................
Græsk m. oldtids-

4 - 4-0 4-0 5-5

kundskab................
Oldtidskundskab........
Historie, samfunds-

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

1-2-0

kundskab og 
psykologi................ 2 - 3-4 3-4 8-8 3-4 2 - 3-4 8-8 3-4

Samfundsfag.............
Geografi..................... 2 3-2 3-0 3-2 3-2
Biologi........................
Biokemi.....................

0-0-3 0-3 0-31
3-7

Kemi.......................... 2 - 3-0 1 -0 3-0
Fysik.......................... 3 - 3-5 2-2 2-2
Matematik.................
Musik, særfag............

2-3-0
■I -■ 6

5 - 5-6 3-3 3-3

26-13-15 13-12 13-12 13-12 13-12 26-12-12 14-15 14-15 14-15
Legemsøvelser..........
Fællestimer................

2-2-2 2-2-2

Musik................ max' 2-2-1 2-2-1
min.

Formning og kunst-
(2)-(0)-(0) (2)-(0)-(0)

forståelse ............... (0)-(2)-(l) (0)-(2)-(l)

30-17-18 13-12 13-12 13-12 13-12 30-16-15 14-15 14-15 14-15
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Kurser til højere forberedelseseksamen

er oprettet ved en række seminarier og Tilvalgsfag:
gymnasier samt ved et statskursus.

Kurserne er 2--årige biologi ........... . 0 0 4 4
Hvert år opdeles i 2 semestre, såle- Matematik ..... . 0 0 6 6

des at undervisning*en strækker sig Engelsk ......... . 0 1 3 3
over i alt 4 semestre efter følg, plan: Tysk ............... . 0 0 5 5

Antallet af ugentlige timer Samfundsfag .. . 0 0 3 3
Fællesfag: i . se- 2. se- 3. se- 4-se- Musik ............. . 0 0 4 4

mester mester mester mester Formning ..... . 0 0 4 4
Dansk ............. 3 3 4 4 Idræt ............. . 0 0 4 4
Religion ........... 0 0 3 3 3 frem.sprog.. . 0 3 4 4
Historie ........... 3 3 3 3 Fysik ............. . 0 3 6 5
Biologi ............ 3 2 0 0 Kemi ............. . 0 0 5 5
Geografi ......... 3 2 0 0 Psykologi ...... . 0 0 3 3
Matematik ...... 5 5 0 0
Engelsk ........... 4 3 4 4 Der holdes eksamen i de enkelte fag
Tysk ................ 3 3 0 0 ved udgangen af det semester, hvor
Samfundsfag ... 2 2 0 0 undervisningen i faget afsluttes. Der er
Musik/formning 2 2 0 0 ikke eksamen i fællesfagene musik,
Idræt ............... 2 2 0 0 formning og idræt.

Ordensregler

Formålet med dette ordensreglement er 
at skabe et gunstigt arbejdsklima for 
både lærere og elever.

§ 1. Alle har mødepligt til undervis
ningen og bør møde rettidigt. Skolen 
skal føre nøje regnskab over elevernes 
forsømmelser (cirk. 26.03.73).

§ 2. Til udeblivelse fra skolen af 
andre grunde end sygdom må der i 
forvejen søges tilladelse hos rektor.

§ 3. Hvis en elev har forsømt skolen, 
skal han, når han møder igen, med
bringe en skriftlig meddelelse fra 
hjemmet om grunden til udeblivelsen. 
Er eleven over 18 år, kan han selv 
udfærdige meddelelsen. Fravær udover 
1 uge dokumenteres ved lægeattest.

§ 4. Efter skriftlig anmodning fra 
hjemmet eller fra eleven selv, hvis han 
er over 18 år, kan han i sygdomstilfæl
de fritages for gymnastik indtil en må
ned; for et længere tidsrum kræves en 
lægeattest, der skrives på en dertil sær
lig indrettet blanket, som udleveres på 
skolens kontor. Udgiften til lægeattest 
afholdes af eleven.

§ 5. Cykler og knallerter skal parke
res i cykelskuret eller i stativerne over 
for skolen. Biler, motorcykler og scoo
tere må ikke parkeres på Skolevangen, 
men skal anbringes på de offentlige 
parkeringspladser.

§ 6. Samtlige elever har rygetilla- 
delse. Rygning er dog ikke tilladt i 
klasseværelserne. Tændstikker, skod m. 
V. skal anbringes i askekummerne. An
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det affald anbringes i affaldskasser og 
papirkurve.

§ 7. Alle, der har tilknytning til sko
len, kan frit benytte opslagstavlerne. 
Dog er hele opslagstavlen nærmest 
kontoret forbeholdt meddelelser fra 
rektor eller kontoret. Alle opslag for
synes med opsætterens navn og med 
dato og fjernes senest 14 dage efter 
opsættelsen.

§ 8. Bøger og andet undervisnings
materiel, der stilles til rådighed for 
eleverne, er skolens ejendom. Bøger 

skal forsynes med omslagspapir og ud
fyldt navneseddel. Hvis en elev ved 
grov uagtsomhed ødelægger eller be- 
skadiger de udleverede undervisnings
midler eller skolens materiel eller sam
linger, skal vedkommende erstatte det 
ødelagte eller beskadigede efter sko
lens skøn.

§ 9. Alle, der bemærker skader eller 
mangler ved inventar og installationer, 
skal anmelde dette på kontoret.

§ 10. Indre inspektor fører tilsyn 
med, at ordensreglerne overholdes.

Sygdom

Eneste gyldige forsømmelsesgrund er 
sygdom. Hvis du er fyldt 18 år, skal 
du selv (eller én af forældrene) afgive 
en erklæring herom. Hvis du ikke er 
fyldt 18 år, skal en af forældrene (eller 
værgen) underskrive.

Erklæringen, der skal indeholde op
lysninger om sygdommens varighed, skal 
afleveres på kontoret.

Bliver du syg i skoletiden, skal du 
henvende dig på kontoret for at få fri, 
og når du er rask, medbringer du med
delelse fra hjemmet.

Får skolen ikke meddelelse om fra
vær på grund af sygdom, betragtes ude
blivelsen som ulovlig.

Skolen skal føre nøje regnskab over 
elevernes forsømmelser. Dersom en 
elevs forsømmelser antager et sådant 
omfang, at rektor nærer betænkelighed 
over for elevens mulighed for fortsat 
at følge undervisningen, skal rektor un
derrette eleven herom. Fortsætter ele
vens forsømmelser herefter, skal rektor 
skriftlig underrette eleven og forældre
myndighedens indehaver om, at der kan 
blive tale om at tage forbehold ved ele
vens tilmelding til eksamen ved skole
årets slutning. Umiddelbart før endelig 
tilmelding til eksamen drøftes på et 
lærerforsamlingsmøde forholdene for de 
elever, der har modtaget skriftlig ad
varsel.
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Vor skole og de foresatte myndigheder

Amtsrådet. rektor og elevråd.
2 forældrevalgte Medlemmer: rektor (formand),
medlemmer. lærerrådsformand, 3 lærere
Uden stemmeret deltager: og 4 elever,
rektor, lærerrådsformand 
og elevrepræsentant.

Vor skoles indre struktur

Skolenævn Rektor Samarbejdsudvalg

Elevråd
Lærerråd 
Medlemmer: rektor 
og fastansattelærere. 
Formand vælges.

Lærerforsamling 
Medlemmer: samtlige 
lærere på skolen. 
Formand: rektor

Lærerforsamlingen rådgiver om oprykning i næste klasse.
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Karaktergivning

Eleverne i gymnasiet får karakterbog 
2 gange om året; i december og marts. 
Karaktererne gives efter 13-skalaen, og 
hvis der er givet karakterer under 6, 
eller der er store udsving i karaktererne 
mellem 2 terminer, skal der være til
føjet et vidnesbyrd.

Ved årets afslutning udleveres karak
terbogen med årskarakterer, dvs. stand
punktsbedømmelsen ved almindelig sko
legangs ophør, og eksamenskarakterer, 
dvs. resultater af de skriftlige og 
mundtlige årsprøver.

I karakterbogen noteres endvidere an
tallet af forsømmelser opgjort i hele 
dage og delvise forsømmelser (herunder 
timer, hvortil man er mødt for sent). 
Karakterbøgerne skal underskrives af 
hjemmet, hvis eleven er under 18 år. 
Ellers kan eleverne selv skrive under.

HF skal ikke have karakterbøger - 
men kursisterne kan altid henvende sig 
til deres faglærer og bede om en be
dømmelse af standpunkt.

Oprykning

Oprykning
Med hensyn til oprykning fra 1. til 2.g 
(eller fra 2. til 3.g) er lærerforsamlin

gen rådgivende, men forældrene (eller 
eleven selv, hvis denne er over 18 år) 
afgør selv, om rådet skal følges.

O

Årsprøver

Årsprøver
Gymnasiet: Der holdes årsprøver ved udgangen af l.g og 2.g. 
HF: Der holdes ikke årsprøve.

Eksamen
Eksamen
Der holdes eksamen i de enkelte fag 
ved udgangen af det skoleår, hvor un
dervisningen i faget afsluttes.

Gymnasiet: Eleverne skal til mundt
lig eksamen i 6 fag.

Normalt (men bestemt ikke altid) hol
des studentereksamen i ét fag efter l.g 
og i ét fag efter 2.g.

HF: Der er eksamen i alle fag bort
set fra fællesfagene musik, formning og 
idræt.
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Cirkulære om reeksamination

I henhold til undervisningsministeriets 
bekendtgørelse af 12. marts 1973 om 
eksamensordningen og karaktergivnin
gen m. V. ved studentereksamen og i 
gymnasiet, § 4, fastsættes følgende 
bestemmelser:
1. a. En gymnasieelev, der i et fag ved 

slutningen af 1. eller 2. gymnasie
klasse har opnået årskarakteren 5 
eller derover, og som ved den af
sluttende nrøve til studentereksa
men i faget ved udgangen af 1. 
eller 2. gymnasieklasse har fået 
karakteren 00 eller 03, kan forlan
ge at blive underkastet ny prøve 
i faget i august-september.

b. En gymnasieelev, der i et fag ved 
slutningen af 1. eller 2. gymnasie
klasse, hvor undervisningen i faget 
afsluttes, har fået årskarakteren 
00 eller 03, kan, hvis faget ikke er 
udtaget til prøve til studentereksa
men, forlange at blive underkastet 
prøve i faget i august-september.

2. Rektor skal inden 1. juli meddele 
direktoratet, hvilke elever der i hen
hold til 1) ønsker sig prøvet i august
september.

3. For en elev, der ønsker sig under
kastet ny prøve, er eksamenskarak
teren den ved reeksaminationen op
nåede. For en elev, der i henhold til 

l.b. ønsker sig prøvet, medtæller 
prøven i faget blandt de ti prøver, 
der kræves aflagt, for at man kan 
bestå studentereksamen.

4. Elever, der ved sygeeksamen bliver 
berettiget til den under l.a. nævnte 
prøve eller som af sygdom forhin
dres i at aflægge den prøve i aug.- 
sept., som de i henhold til l.a. eller 
l.b. var berettiget til, kan underka
stes prøve i faget ved den efterføl
gende maj-juni eksamenstermin.

5. Bestemmelserne nævnt under 1-4 
finder tilsvarende anvendelse for 
elever på studenterkursus ved slut
ningen af 1. kursusklasse.

6. Ovenstående bestemmelser finder 
første gang anvendelse for de elever, 
der afslutter undervisning i et fag 
ved udgangen af 1. eller 2. gymna
sieklasse/!. kursusklasse sommeren 
1973.

Omgængere i fag, der afsluttes efter 
1. kursusklasse, må normalt indstille 
sig til ny eksamen i et eller flere af 
disse fag i maj-juni ved afslutningen 
af anden kursusklasse.

I øvrigt: kontakt studievejlederen.

Rikard Frederiksen.
/Henning Nielsen.

Skolens afgangs- og årsprøver for 1975-76

Gymnasieklasserne 1. og 2.g: ca. fra 
den 25. maj til slutningen af skole
året.

Studentereksamen: ca. fra den 15. maj 
til slutningen af skoleåret.

1. HF: ca. fra den 1. juni til slut
ningen af skoleåret.

2. HF: ca. fra den 1. maj til slut
ningen af skoleåret.
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Ferieplan

For skoleåret 1975-76 er der for sta
tens gymnasieskoler, studenterkursus og 
Statens Kursus til HF fastsat følgende 
fridage og ferier (de nævnte dage med
regnes) :

1975:
Mandag den 20. oktober til fredag den 

24. oktober: Efterårsferie.
Mandag den 22. december til fredag 

den 2. januar: Juleferie.

1976:
Mandag den 12. april til tirsdag den 

20. april: Påskeferie.
Mandag den 21. juni til fredag den

6. august: Sommerferie.

Foranstående ferieplan kan ikke fra
viges, medmindre der foreligger tilla
delse fra direktoratet, og en sådan til
ladelse vil kun kunne forventes opnået 
i ganske særlige tilfælde.

Lærere ved Hjørring Gymnasium
(A) Lektor Hans Ahiers, Bjergby, 

9800 Hjørring, telf. 97 12 37.
(CA) Adjunkt Christian Andersen, 

Stavangervej 3, Hjørring, 
telf. 92 57 56.

(KA) Adjunkt Knud Andersen, Bregne
vej 3, Hjørring, telf. 92 34 71.

(PA) Adjunkt Poul E. Andersen, Ful
lasvej 16, Hjørring, telf. 92 03 70.

(Ax) Lærer Dora Axelsen, Idræts 
Allé 44, Hjørring, telf. 92 21 29.

(B) Lektor Anders Bager, Akeleje
vej 5, Hjørring, telf. 92 24 83.

(NB) Adjunkt Niels Bak, Karlsvej 4, 
Hjørring, telf. 92 49 65.

(JB) Adjunkt Jørgen Bentsen, Heim- 
dalsvej 39, Hjørring, telf. 92 51 84.

(KB) Kunstpædagog Knud E. Bøjer, 
Østervrå.

(CC) Adjunkt Carl Fr. Caspersen, 
Vestervang 13, Astrup, telf. 96 53 43.

(C) Lektor Per Engeil Christensen, Set. 
Annavej 4, Hjørring, telf. 92 22 31.

(RC) Adjunkt Ragnhild Engeli Chri
stensen, Set. Annavej 7, Hjørring, 
telf. 92 22 31.

(Cu) Adjunkt Ivan Cuhra, Møllevan
gen 3, Home, 9850 Hirtshals, 
telf. 94 93 27.

(JE) Lektor Jørgen Elmue, Kerava- 
vej 452, Hjørring, telf. 92 60 61.

(E) Adjunkt Jørgen Elsborg, Højde
draget 9, Hjørring, telf. 92 35 39.

(KE) Adjunkt Knud Eriksen, Mimers
vej 20, Hjørring.

(F) Rektor Erik Fuglsang-Damgård, 
Ranunkelvej 3, Hjørring, 
telf. 92 21 52.

(FH) Adjunkt Johs. Fabricius Hansen, 
Teglvej 52, Hjørring telf, 92 36 61.

(RH) Timelærer Kaj Rosendal Han
sen, Nordbovej 9R.

(Cl) Adjunkt Chr. A. luul, Dronnin- 
gensgade 20, Hjørring, telf. 92 61 97.

(WJ) Adjunkt Winnie Jelsager, Høj
dedraget 12, Hjørring, telf. 92 35 29.

(AJ) Adjunkt Anna Jensen, »Bækdal«, 
Holskovbæk, 9320 Hjallerup, 
telf. 28 42 78.

(BJ) Adjunkt Bjarne Jensen, H. F. 
Bjørnsvej 26, Hjørring, telf. 92 05 49.

(J) Lektor Holger Jensen, Løkkens
vej 36, Hjørring, telf. 92 49 60.

(TM) Adjunkt Tage Moestrup Jensen, 
Vejbyvej 93, Sdr. Harritslev.

(Jø) Lektor Harald Jørgensen, Rosen
vej 4, Hjørring, telf. 92 17 96.

(HJ) Adjunkt Niels Hove Jørgensen, 
Lonesvej 136, Hjørring, telf. 92 72 64.

(HK) Timelærer Hanne Kjeldsen, 
Bøgegade 6, 8200 Århus N.

(Kj) Timelærer Jens Kjeldsen, Bøge
gade 6, 8200 Århus N.

(JK) Adjunkt Hans Jørgen Krogh, Søn- 
dervang 50, Hjørring, telf. 92 29 32.
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(GL) Adjunkt Lissa Gram Larsen, 
Høj vangen 36, Hjørring, 
telf. 92 34 93.

(BL) Adjunkt Folmer Blume Leide, 
Lundhøjvej 32, Hjørring.

(Ld) Lektor Chr. Leimand, Sønder- 
vang 18, Hjørring, telf. 92 06 43.

(Li) Timelærer Arne Lilholt, Håsen- 
vej 50, 9830 Tårs, telf. 95 40 27.

(JL) Adjunkt Jørgen Lorenzen, Vagt
høj vej 17, Bjergby, 9800 Hjørring, 
telf. 97 11 26.

(LL) Adjunkt Lone Lorenzen, Vagthøj- 
vej 17, Bjergby, 9800 Hjørring, 
telf. 97 11 26.

(Lz) Lektor Mogens S. Lorenzen, Græs
vangen 3, Hjørring, telf. 92 21 63.

(BM) Adjunkt Bent Madsen, Karoline- 
vej 15M, Hjørring.

(N) Lektor Bjarne Nissen, Enghave
vej 11, Hjørring, telf. 92 54 54.

(MN) Timelærer Mette Nørgaard, 
V. Allé 20, Vrå.

(Nø) Adjunkt Kaj Nørholm, Gråspur
vevej 1, Hjørring, telf. 92 38 70.

(Nt) Adjunkt Per Nørretranders, Sten- 
spurvevej 7, Hjørring, telf. 92 64 09.

(IO) Adjunkt Ida Overgaard, Græs
vangen 16B, Hjørring, telf. 92 59 09.

(KR) Adjunkt Keld F. Rasmussen, 
Jernbanegade 7, Vrå, telf. 98 18 81.

(BR) Adjunkt Bodil Reinhardt, Pile- 
gårdsvej 124, Vrensted, 9480 Løk
ken, telf. 88 91 63.

(R) Adjunkt Helge Reinhardt, Pile- 
gårdsvej 124, Vrensted, 9480 Løk
ken, telf. 88 91 63.

(ER) Lektor Else M. Roed, Heimdals- 
vej 19, Hjørring, telf. 92 29 20.

(Sa) Adjunkt Niels Sandager, Dalslug
ten 4, Hjørring, telf. 92 46 69.

(S) Lektor Carla Schou, Fresiavej 17, 
Hjørring, telf. 92 27 74.

(Ta) Adjunkt Fritz Tandrup, Alders
højvej 18, Hjørring, telf. 92 20 45.

(T) Adjunkt Thorkild Tønnsen, Grøn
landsvej 4, Hjørring.

(W) Lektor Henning Worsøe-Ander- 
sen, Trymsvej 10, Hjørring, 
telf. 92 07 10.

Nye lærere:
Cand. mag. Ivar Wichmann Engel

Jensen.
Cand. scient. Gunvor Johnsen.
Cand. scient. Niels Peder Rasmussen.
Cand. scient. Otto Dan Houmann

Jensen.

Der forventes enkelte nyansættelser til 
det nye skoleår. En korrigeret lærer
fortegnelse kommer derfor i et af de 
første numre af skolebladet.
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Introduktionsugen for l.g og 1.HF 1975

Aften: Afslutningsfest

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

8.05 - 8.50 Introduktion
Lanciers

Skematime Skematime Skematime

9.00 - 9.45 Rektor do. do. do.

9.55 - 10.40 Rundvisning Film Situationsspil do. do.

10.50 - 11.35
Elevrådet

SU do. do. do.

12.05 - 12.50 Skema Bogudlevering do. do. Lanciers

13.00 - 13.45 Folkedans do. do. do.
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