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HL DE NYE ELEVER !
:g byder hermed velkommen til alle de 
te elever, der begynder på Hjørring 
ymnasium & HF-kursus til august.

Der er naturligvis mange ting i 
arten, der kan synes vanskelige eller 
ideriedes. Eksempelvis kan blot dette 
: finde rundt på skolen være et 
roblem. Men tænk på, at alle Jeres 
irgængere har klaret de fleste af 
roblememe. I vil opleve begivenheder, 
er tager sig mærkelige ud, men hvis de 
;s i traditionens kortere eller længere 
s, er de en naturlig del af skolens 
verdag, og dermed af Jeres hverdag.

I skal også være klare over, at det 
ike er et stift og fastlåst system, I er 
ommet ind i. Der er plads til at ændre 
g forbedre på ting, som I synes er 
irkerte eller uhensigtsmæssige.
Derfor opfordrer jeg Jer til at tage 
el i de diskussioner, der foregår på 
tange planer; jeg kan nævne elevrådet 
g mange udvalg, hvor elever er 
tedlemmer. Ligeledes er traditioner 
ynamiske, og det er Jer, der skal være 
led til at tilpasse traditionerne, så de 
armonerer med det øvrige samfund.
Desuden er der mange lokale 

raktioner af kristelige-, politiske og 
liljø-organisationer, så der er rige 
luligheder for at udfolde sig indenfor 
ndet end undervisning.

Det skal ikke skjules, at skolen er en 
arbejdsplads. Men det er en 
arbejdsplads, hvor I får bibragt faglige 
kundskaber, samtidig med, at man 
tillægger Jer et stedse større ansvar for 
Jeres egen uddannelse og udvikling.

Det er lærerens opgave udover at 
være faglig budbringer også at være 
inspirator. Derfor vil I opleve, at 
arbejdet udføres til gavn og glæde for 
Jer selv, og ikke blot for at tilfredsstille 
lærerens faglige krav.

Forløbet af Jeres tid her på skolen vil 
i allerhøjeste grad påvirke Jeres 
fremtidige tilværelse. Vi vil allesammen 
gøre vores bedste for, at det bliver et 
godt og positivt uddannelses- og 
udviklingsforløb.

Thorkild Clausen 
rektor

3



Forældrekonsultationen i 1. g

Forældrekonsultationen i l.g er cn meget 
væsentlig del af kontakten mellem skole 
og hjem. Måske den væsentligste 
averhovedct. Indskolingsfasen er ved at 
være overstået, alt det, som var nyt og 
anderledes i august, er så småt ved at 
blive rutine. Er der problemer, fagligt, 
arbejdsmæssigt, eller med at "falde til" i 
de nye omgivelser, så kan de registreres 
nu - og forhåbentlig afhjælpes, inden de 
vokser sig store.

Vi er på gymnasiet meget opmærksom
me på betydningen af disse forældrekon
sultationer. I tidens lob har vi gennemfort 
dem under forskellige former. I de senere 
år således, at flere lærere sidder i samme 
lokale, mens man tidligere talte med én 
lærer ad gangen.

Også tidspunktet er blevet ændret fra 
midt i januar til nu o. 1. december. Det 
skyldes, at den første karaktergivning er 
blevet rykket frem, og skolen mener, at 
det er hensigtsmæssigt, at forældrekonsul
tationerne ligger i umiddelbar forlængelse 
af karaktergivningen.

Men dét kan der være andre meninger 
om! "Gårdbocn" modtog i marts nedenstå
ende indlæg om emnet fra forældrene til 
to elever i 1. g:

Som forældre til 2 elever i l.g var det 
med store forventninger, vi mødte op til 
forældrekonsultation i november 1993. Vi 
var nok på forhånd lidt skeptiske, da vi 
syntes, det var på et meget tidligt 
tidspunkt af skoleåret at indkalde til kon
sultation.

Vi havde selvfølgelig forinden drøftet 
skole, undervisning, lærere m.v, med vore 
børn, og på det tidspunkt kunne vi 
allerede fornemme på vore born, at del 
var svært at danne sig et indtryk af så 
meget nyt på så kort tid.

Tonen og holdningen til skolen var den
gang nok lidt for negativ og usikker.

Desværre følte vi samme usikre hold
ning hos lærerne under forældrekonsul
tationen.

■bøger, det er hos
eSTTY MOGENSENS BOGHAND££ 
p Strømgade 6-9800 Hjørring
\ TIE 98920088 • Fax 98924744 /
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Lærernes bemærkninger var gennem
gående: det er jo meget svært på så tidligt 
•t tidspunkt at udtale sig om eleven, eller: 
lette er kun min formodning om eleven, 
la vi jo ikke kender hinanden endnu,, 
■Iler: tingene vil jo nok ændre sig hen ad 
■ejen, da man jo ikke allerede på 
mværende tidspunkt ved, hvad eleven 
ndeholder mv.

Vi kan allerede for vores vedkommende 
tu med glæde konstatere, at holdninger 
g synspunkter til skolen har taget en 
00% positiv drejning, efter at man har 
set og følt hinanden an ".
Jeg vil også tro, det samme gør sig 

’ældende hos lærerne, som også måtte fø- 
e sig meget usikre ved at skulle udtale sig 
m unge mennesker, som man knap 
ender.

11 3 lærere i samme lokale 
51 2 lærere i samme lokale 
48 1 lærer i samme lokale

82 foretrækker konsultationen o. 1. 12. 
28 vil hellere vente til januar

- Det tyder på, at den nuværende form 
er i rimelig overensstemmelse med for- 
ældrckresens ønsker. En del forældre ser 
herudover meget geme en lignende kon
sultation i 2. (og 3.) g. - Eller hvad man 
nu skal kalde det. For, som en skriver: "At 
ændre begrebet "forældrekonsultation" til 
"forældresamtale " ville være et signal om/ 
en invitation til gensidighed." Dét var 
måske værd at overveje, - altså betegnel
sen; for det tilgrundliggende ønske om 
gensidighed kan jo ingen være uenig i!

Derfor vil jeg opfordre skolen til, for 
die parters skyld, at placere forældrekon- 
ultationen på et langt senere tidspunkt i 
ndervisningsåret.

Med venlig hilsen 
Preben Jensen 

Fredensvej 9
98oo Hjørring

Dette brev har foranlediget os til at 
sporge forældrene til eleverne i l.g. om 
konsultationens form (3, 2 eller 1 lærer) og 
om tidspunktet for den (o. 1. december 
eller o. 15. januar).

Der kom 110 besvarelser retur. Heraf 
foretrækker:

5





Indtryk fra skolekomedien 1994

DET HAR VÆRET SKÆGT...
Onsdag eftermiddag. Maven skriger af 

;ult, og tanken er ikke helt klar efter en 
imes tekstnær gennemgang af 70 'er-lyrik 
ned "fremmedgørelse" som gennemgåen- 
ie tema."Øve skolekomedie!!" siger ka- 
enderen med store udråbstegn efter. Jeg 
jokker ligeså stille ned i festsalen.

Udgangspunktet er måske ikke det 
bedste, men alle i vores lille del af stykket 
m da mødt op. Skolekomedie blander folk 
)å tværs af klasser og årgange, men 
dierede efter et par øve-gange bliver det 
la til en hilsen på gangene. Både smilet 
yg entusiasmen dukker op, som 
ftermiddagen og arbejdet skrider frem

Min rolle er ikke særlig vigtig - jeg er 
bare statist. Alligevel er jeg "med i 
skolekomedien", en del af stykket. Som 
'iden går, glæder jeg mig mere og mere til 
d finde ud af hvad de andre egentlig går 
ig laver. Kulisserne er jo så småt begyndt 
d komme på plads, og jeg har fået mit 
?get kostume.Men hvad med de andre?

Ugerne inden skolefesten er der prøver 
hver dag. Vi sidder på gulvet i festsalen 
jg drikker the og ser stykket om og om 
gen. Der er pludselig en sammenhæng - 
både i stykket og imellem alle deltagerne. 
Jeg forsøger så småt at lave 
hjemmeregning der i halvmørket, men det 
bliver mest til sludren med de andre. Selv 
jm vi vist alle sammen længes efter at 

komme hjem efter en lang dag, er der 
ingen sure miner. Nu skal vi jo snart 
spille for alvor.

Endnu en onsdag eftermiddag. Lagkage 
på lærerværelset og derefter generalprø
ve. Stemningen er høj. Folk griner og 
snakker, de sidste formaninger gives, og 
vi lægger ambitiøse planer om en "Tæp
pefaldsfest" en gang ude i fremtiden. Sko
lekomediens sociale funktion skal ikke 
undervurderes; det er sjovt at være med, 
og sammenholdet er godt - derfor er så 
mange villige til at ofre så megen tid på 
det.

Torsdag & fredag aften. De, der ikke er 
på scenen, sidder nede i kantinen. Der 
spilles “Trivial Pursuit" ved et bord, og 
henne i hjørnet afprøves kareoke- 
maskinen med megen morskab til følge. 
Man kan allerede nu købe fadøl. En 
ordentlig stak pizzaer bliver afleveret, og 
min tjenestepigedragt får tilført et 
realistisk islæt, da jeg spilder tomatsovs 
på mit forklæde. Midt i alt postyret er det 
næsten en afbrydelse at skulle på scenen. 
Jeg tror først, det er til sidst, det går op 
for os alle sammen, at det faktisk var det. 
Folk klapper!

Sent fredag aften holder en lille gruppe 
3.gere en ceremoni oppe bag scenen. Vi 
har alle sammen været med til at lave 
skolekomedie samtlige tre gvmnasieår.
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Det har været skægt. Jeg husker mange 
sjove episoder, oplevelser sammen med 
mennesker, jeg måske ellers aldrig ville 
have mødt. Skolekomedien '94 var 
bestemt en succes, men ikke kun fordi folk 
klappede og stykket var godt. Skolekome
dien var Uge så meget en succes, fordi 
den - på Uge fod med andre såkaldte 
"ekstra curriculære aktiviteter" - er ind
begrebet af hvad gymnasiet også gerne 
skulle være: Socialt samvær på en 
afslappet måde - vi sku' gerne ha' det 
sjovt.

tfce Bioenen 3.
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halv time før tæppet går, er der hektisk aktivitet i sminkerummet. Make-up,
og en sidste intens memorering af hovedrollen.

* * *

pa fødderne

L LOKALBANKEN
Byens bank - en go’ bette bank!
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Ang. fællestimer og
ØJNE PÅ STILKE

Øjne på stilke hedder den nyeste fra 
Gnags. Det er også det, fællestimerne går 
ud på: at få vore sanser til at stritte. 
Fællestimeudvalget, 3 elever og 3 lærere, 
planlægger ca. 6-7 fællcstimcarrange- 
menter pr. år. Indholdet kan være aktuel 
orientering, kunstnerisk oplevelse, 
provokerende impulser eller debatska
bende oplæg, altsammen formidlet af i 
dobbelt forstand levende mennesker.

F.eks. fik vi ojne, øren, hjerteklapper og 
hjerneceller mm. på stilke, da Niels 
Hausgård for nogle år siden sang for os, 
da Johannes Møllehave overbeviste en 
propfuld festsal om, at Kicrkcgaard er 
morsom, da en FN-officer gav os sine 
indtryk fra Jugoslavien, da vi så teater om 
arbejdsløshed, da vi hørte klassisk med 
bl.a. Mogens Dalsgaard, da rockbandet 
GIRAF gav den hele armen, da DR's 
pigekor ledsaget af en rytmisk trio fik 
folks hænder op af lommerne og da... ja, 
man kunne blive ved.

Fællestimerne er med andre ord den 
daglige undervisnings forlængede arm. De 
uddyber og supplerer timerne. Stoffet 
sættes i relief, og der kommer frisk luft til 
de grå celler med evt. nye tanker til følge. 
Fællestimerne er et åndehul - et hul af 
ånd. Afbrydelser af hverdagens rutine. Og 
så er de tilmed nyttige: Ideerne og inspira
tionen derfra kan genbruges i timerne, i 
stile og til eksamen. Derfor er da også 
mødepligt til fællestimerne. Alles øjne 
skal have chancen for at komme på stilke.

Se nærmere om de cnkelti 
arrangementer på opslagstavlerne (spe 
cielt den overfor lærerværelset). Dim 
forslag til arrangementer kan du skrive p; 
en seddel, som du derpå lægger i Fælles 
timeudvalgets hylde i lærerværelset: 
garderobe.

Vi ses til fællestimerne i skoleåret 94/91 
med vibrerende næsebor, ørerne slået ud 
dunkende puls og øjne på stilke.

Fcellestimeudvalget
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Festtøj
Smart blazer 999,-
i uld/polyester

Skjorte 199,- 
i bomuld m/button down 
fåes i mange forskellige 
farver

Benklæder 299,-
fåes i flere farver

i

KØB FESTTØJ HVOR UDVALGET ER STØRST

emil c Tøjmand
Hvor ellersi



HVORFOR BYGGEDE DE PYRAMIDERNE’
Om faget historie

Hvorfor byggede de pyramiderne? 
Hvordan kunne romerne skabe et verdens- 
imperium9 Hvorledes fandt vikingerne vej 
over havene? Hvad var baggrunden for 
korstogene? Hvorfor myrdede nazisterne 
joder? Hvorfor krige? Hvorfor blomstrer 
kulturer og samfund - og hvorfor bryder 
sammen...?

Og hvorfor har man faget historie i 
gymnasiet og HF? Simpelthen fordi det er 
sjovl! Det er spændende at finde, eller i 
hvert fald forsøge at finde, svarene på de 
utallige spørgsmål, historien rejser. Og 
det er den væsentligste grund til, at faget 
historie altid har haft en væsentlig rolle i 
ethvert ordentligt uddannelsesforløb.

Forståelse og sammenhæng

Historie er et stort fag i gymnasiet og 
HF. Alle har faget i 3 timer ugentlig 
gennem alle årene på skolen. Og det er 
ikke spor for meget, for eleverne skal have 
et nogenlunde overblik over de store træk 
i den historiske udvikling, de selv er sidste 
del af. Altså helt fra pyramiderne blev 
bygget og frem til kommunismens 
sammenbrud.

Man forstår kun den verden, man selv 
er en del af her og nu, hvis man har 
indsigt i dens baggrund og forudsætning
er. Af samme grund lægges der i under
visningen mest vægt på de historiske be
givenheder i Danmark og den 

internationale verden i perioden fra 1945 
og frem til i dag. For at begribe, hvorfor 
Bcrlinmurcn faldt, må man vide, hvorfor 
den blev bygget, hvad forskellen var pa de 
kommunistiske diktaturer og de vestlige 
demokratier, hvad idealerne betod. og 
hvad der var de økonomiske og magtpoli
tiske realiteter.

Historien er altid bagklog. Men i 
historietimerne er vi det ikke! Vi prøver 
på at forstå, hvorfor man dengang 
handlede, som man gjorde. At se tingene 
ud fra datidens forudsætninger. Hermed 
lægger timerne i høj grad op til 
diskussioner og debatter om hensigter og 
motiver, ret og uret, fornuft og dumhed.

Et godt eksempel er. når vi i timerne 
gennemgår de nervepirrende timer under 
Cubakrisen, hvor præsident Kennedy 
overvejer, om han skal starte en atomkrig. 
Vi har kilderne, så vi bogstavelig talt kan 
følge præsidenten og hans rådgivere 
minut for minut. Kennedy truede med 
total atomkrig. Og han vandt! Men 
handlede han rigtigt i at gå ind i et spil 
med millioner af skæbner som indsats?

Humanisme og tolerance

Undervejs i gennemgangen af 
hostoriens lange linier skal vi i timerne 
også dykke ned og gå i dybden med 
udvalgte emner, temaer og problemer. Det 
kan være en periode, som klassen synes ci 
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spændende: vikingerne, opdagelserne 
o.s.v. Det kan være et tema som f. eks. 
styreformer, eller det kan være en 
spændende person - mulighederne er 
mange.

Et emne, der ofte tages op til 
behandling, er den italienske 
renæssancekultur. Her er der lejlighed til 
at stifte bekendtskab med de banebryden
de tanker om menneskets mulighed for fri 
udfoldelse, individets ukrænkelige ret og 
hele den fascinerende ideverden, der und
er et kaldes humanismen. Samtidig kan 
man så lære om renæssancens store kunst
nere: Lconardo da Vinci, Michclangclo, 
Rafael og mange andre. Det er svalende 
sundt at finde ud af. at vores egen tid på 
mange punkter er en svag og fattig 
afglans af fordums prægtighed og indsigt.

Ofte vil sådan en emnegennemgang 
lægge op til en studietur til Italien. Og 
hermed bliver der netop tale om en dan
nende rejse, hvor studeringerne og ople
velserne forenes. Men det er en anden 
historie, der ofte er berettet om i Gårdbo- 
en.

Men også samfund uden for den 
europæiske kulturkreds skal indgå i histo
rietimerne. Det kan være det gamle Kina, 
indianerkulturer, og i disse år synes det i- 
sær påkrævet at forstå de mellemostlige 
samfund og problemerne her. Hermed 
tvinges man ofte til at skulle forstå 
fuldkommen uvante tankebaner og hand
linger. Tolerancen over for fremmedartede 
kulturer sættes for alvor på prøve, og igen 
er der i timerne lagt op til 

meningsudveksling.

Det er samfundets skyld!

Sådan lyder et populært omkvæd. Og 
det gælder også for faget historie, for så 
vidt som faget altid omhandler mennesker 
i samfundsmæssige sammenhænge (i 
modsætning til f. eks. psykologien, der 
undersøger individet for sig). Den 
gammeldags,såkaldt materialistiske, histo
rieskrivning ville forklare næsten alle hi
storiske begivenheder ud fra samfunds
mæssige og økonomiske årsager. 
Resultatet var en meget kedelig historie, 
og i moderne historie lægges der vægt på 
mange og nuancerede forklaringer: 
psykologiske, biologiske, ideologiske 
o. s. v.

Men forståelse for de grundlæggende 
politiske og økonomiske sammenhænge i 
det danske samfund skal man have, og 
derfor indgår disciplinerne politk og øko
nomi som en del af historiefaget i gymna
siet. Her lærer man de basale ting om 
lovgivningen, partiernes virke, interesse
organisationerne. kommunernes rolle m.v. 
Og i okonomitimerne finder man ud af, 
hvad betalingsbalancen er. hvad national
bankens rolle er, hvor vigtig finanspolitik
ken er, hvor alvorligt arbejdsløshedspro
blemet er, og hvorfor vi ikke løser det.

På denne vis giver historietimerne ele
verne et godt grundlag for at følge med i 
og vurdere samfundsudviklingen, stemme 
ved valgene, og nogle af skolens elever 
bliver på et tidspunkt selv aktive beslut
ningstagere i kommuner, amtsråd. Folke-

13



ting og ministerier.

Hvad har man ud af det?

Ja, som sagt, forst og fremmest fornøjel
sen. Hertil kommer forståelsen, indsigten, 
træningen i argumentation og grundlaget 
for at påvirke samfundet og debatten 
herom. At være en aktiv og engageret 
borger, som dermed bliver et aktiv for 
samfundet.

Man kunne også forestille sig, at man 
kunne bruge en grundig historisk indsigt 
til at undgå fremtidige fejltagelser. Så 
enkelt er det dog næppe. Men givet er det, 
at historien konstant er en vigtig 
medspiller, når der i dag træffes store og 
små beslutninger overalt i samfundet og 
verden.

Når præsident Bush greb sikkert og be
slutsomt ind over for Saddam i Golf
krigen, var han i høj grad styret af 
erindringen om den katastrofale og ku- 

jonagtige fredspolitik, vestmagterne førte 
over for Hitler i mellemkrigsårene. På 
samme vis er der næppe tvivl om, at når 
Vesteuropa lige nu stiltiende accepterer 
aggressors ret, knægtelse af national selv
bestemmelse og folkemord i Bosnien, så 
skyldes det, at national egoisme stadig 
lægger hindringer for fælleseuropæisk 
handling i verden.

Eller er der andre årsager? Debatten for 
en historietime er åbnet!

Een ting synes vi dog at kunne lære af 
historien, og af det folk, der har rødder 
længst tilbage i historien. Nemlig, at hvis 
en nation, et samfund, et folk vil gøre sig 
forhåbning om at overleve, når historiens 
mægtige mølle maler, så skal der satses på 
uddannelse, lærdom og viden.

Derfor er historie et vigtigt fag på Hjør
ring Gymnasium og HF.

Palle Knudsen
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Bonus 
Konto

Til ubegrænset indskud og til ethvert formål. 
Spar op og få ekstra bonus på 4% - oven i renten.

Sparekassen Nordjyllands nye BonusKonto kan oprettes af alle - til ube
grænset indskud og til ethvert formål.
BonusKontoen er kun bundet i to år. Herefter har du mulighed for at 
låne op til 5 gange det beløb, som du har sparet op - efter helt normal 
kreditvurdering. Du skal blot opspare 2.400 kr. om året.
BonusKontoen er en fordelagtig afløser for såvel Boligsparekontrakter 
som Uddannelsesopsparinger - samt et stærkt tilbud til hele Nordjyl
land. Renten er p.t. 1,75% om året + bonus på p.t. 4%. (Pr. 01.03.94).

Kom Ind og hør mere om din nye BonusKonto ...

-------  sparekassen-a • 11 1 norajylland



MATEMATIK PÅ DAGSORDENEN

Problemer på overgangen mellem folkeskole og gymnasium eller HF er 
nok kendt i de fleste fag, - og der kan være flere årsager til dem: for
skelligartede faglige krav, andre pædagogiske måder, personlige vanske
ligheder ved omstillingen.
1 øjeblikket er matematikken til debat På landsplan, og heroppe hos os 
selv. De følgende to artikler afspejler et udvekslingssamarbejde mellem 
matematiklærere fra Sindal Skole og fra gymnasiet.
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matematik på dagsordenen

VRØVL MED BAGAGEN
Indtryk fra et udvekslingsarbejde mellem lærere fra
Sindal Skole og Hjørring Gymnasium & HF-kursus

Forhistorien
I foråret 1993 indkaldtcs matematik

lærere fra Sindal, Hjørring, Hirtshals og 
Brønderslev kommuner. Forum var 
sammensat af undervisere fra folkeskolens 
ældste klasser, gymnasier, handelsskole 
og teknisk skole.

Modet, der blev afholdt på Amtscentral
en i Hjørring, havde som emne: Over- 
skolingsprohlematikken i matematik.

Pa dette mode blev det gjort klart, at der 
var huller i elevernes basale viden inden 
for matematik, og at disse huller var et 
problem for undervisere på de videregå
ende uddannelser. Problemet er muligvis 
størst hos de elever, der forlader folke
skolen efter 9. klasse.

Hensigten med modet var at starte en 
dialog mellem folkeskole og de ovrige 
skoler for derigennem at få afdækket, hvor 
stort problemet er. Det var ligeledes 
hensigten, at denne dialog skulle munde 
ud i et justeringsarbejde fra begge sider, 
således at overgangen mellem folkeskole 
og de videregående uddannelser ikke blev 
for brat. Kort sagt: Begge parter skulle 
forsøge at få enderne til at nå sammen.

Modet afsluttedes med cl gruppearbejde, 
der skulle give forslag til retningslinjerne 
for det videre arbejde.

I efteråret var gruppen så igen samlet, 
dennegang på Handelsskolen i Hjørring, 
hvor vi fastlagde det fortsatte arbejde: Ud

veksling af lærere mellem folkeskolen og 
de ovrige skoler. For Sindal Skoles ved
kommende blev det Hjørring Gymnasium 
& HF.

Formålet med denne udveksling var 
forst og fremmest at se, hvordan man ar
bejdede hos "modparten", og at fa skabt 
personlige kontakter for derigennem at fa 
storre forståelse for hinandens problemer. 
Hensigten var samtidig at få snakket med 
eleverne om, hvordan de havde oplevet 
overgangen fra folkeskole til gymnasium 
eller HF. Ville der således vise sig 
forhold, som kunne rettes for at mildne 
den før omtalte overgang?

1 denne udveksling indgik fra Hjørring 
Gymnasium: René Holst og Helge Kring 
og fra Sindal Skole: Jens Harritsø og 
Christian Cijørup.

I uge 3/94 var Rene Holst på besøg pa 
Sindal Skole, hvor han overværede under
visningen i en 9. klasse udelt (John T. 
Nielsen) og i 10. klasse udvidet (Chr. Gjo- 
rup).

I uge 4/94 var Jens Harritsø og 
Christian Gjorup på genvisit på Hjørring 
Gymnasium & HF hos René Holst (l.g. 
mat) og Helge Kring (1. HF fællesfag). 
Indtrykket fra dette besøg deler sig i to: 
Indtrykket af selve undervisningsformen 
og resultatet af samtalen med eleverne:
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matematik på dagsordenen

Mest for 
pengene
Spare op eller bruge 
pengene nu? Som 
ung med egen øko
nomi har du meget 
at vælge imellem. 
Fortæl om dine pla
ner, så finder vi den 
løsning, der giver dig 
mest for pengene.

O DEN DANSKE BANK

Indtryk fra undervisningen på HF 
fællesfag:

HF-clcvcr cr blevet yngre. Det er således 
ikke længere voksne, der har været ude af 
skolesystemet et stykke tid, der sidder her, 
men elever, der cr kommet direkte fra 
folkeskolens 10. klasse med udvidet 
afgangsprøve i mindst tre fag.

Undervisningsformen ligner meget den, 
vi ser i folkeskolens ældste klasser. D.v.s. 
at eleverne ikke i særlig høj grad bliver 
præsenteret for bevisførelse, og de regner 
mange opgaver. Det er vores opfattelse, at 
det ikke var alle elever, der mente, at de 
senere skulle bruge matematikken til 
noget særligt - og det bar forløbet præg af.

En samtale med eleverne afslører, at der 
cr mangler i deres bagage. De blev bl.a. 
bedt om at udregne 4 + 5 * 6, og klassen 
deltes straks i tre ca. lige store blokke - to 
med hver sit resultat og en gruppe, der 
mente, at der var to resultater.

Eleverne gav ligeledes selv udtryk for, 
at der var ting, de manglede:

Der var ikke blevet gjort nok ud af brøk
regning og procentregning. Lærdommen 
fra mellemtrinnet var ikke blevet 
vedligeholdt i overbygningen. Der havde 
ikke været tilstrækkelig disciplin med 
aflevering af indskrivning m.v.

Der havde været for lidt algebra, 
reduktion, ligninger.
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iatematik på dagsordenen
"Vi gad ikke folge med i undervisning- 

n. Der skete jo ikke noget alligevel." 
"Vi har lært alt for lidt geografi, biologi 

g historie."
"Vi mangler paratviden i geografi." 
"Der er en chokerende forskel på under- 

isningen i folkeskolen og på HF." 
"Vi har lært alt for lidt grammatik." 
"Det ville være en god ide med mere 

projektorienteret undervisning i folkcsko- 
m."

udtryk fra undervisningen i i.g. mat:

Her er der væsentlige forskelle på 
ymnasiet og folkeskolen.
Der lægges meget stor vægt på 

evisforclsc og matematisk teori.
Få hjemmeopgaver, men eleverne må 

rbejde målrettet, både hjemme og på 
.lassen, for at kunne folge med. 1-2 
imers forsømmelse er svær at indhente, 
dange prøver og tests.
Som en naturlig følge af ovenstående er 

leverne aktive i timerne. De vil gerne 
verhores, de vil gerne på banen med 
æres egen opfattelse.
En stor del af problemerne med 

pgaveme overlades det til eleverne selv 
tløse.

Ved en snak med eleverne viser der sig 
t sammenfald med de oplysninger, vi fik 

HF-klassen. Dog med en ekstra 
mderstregning af de matematiske 
liscipliner, som er nævnt ovenfor.
Det var lettest for eleverne at snakke om 

len gammelkendte folkeskole, i 
modsætning til bcgynderproblcmcrnc på 
ymnasiet.

Der er vrøvl med bagagen. Nogle elever 
hævder dog. at det er deres egen skyld, da 
de kedede sig i undervisningen. (Var de 
for dygtige? - Fik de for få udfordringer?)

Der burde være valgfag i matematik.
En, iøvrigt dygtig, elev gik i stå ved 

tavlen, da han skulle dividere med en 
brok. Og som han sagde: "Jeg fik det ikke 
ordentligt lært i grundskolen, og i 
overbygningen fik vi det ikke med!"

For lidt geometri. For lidt formelarbejde 
(brokproblcmatik).

Der var uenighed blandt eleverne, om 
det var nødvendigt at tage 10. klasse med, 
inden man gik på gymnasiet. De tidligere 
10. klasses elever mente dog. at det havde 
været en styrke rent fagligt, men at det 
iøvrigt afhang af elevens modenhed og 
arbcjdsindstilling.

Eleverne hævdede også, at det er meget 
vigtigt, at de er trænet i at tage notater.

De manglede almen viden. I historie, fx. 
Og i fysik: for lidt periodisk system, 
kalorimeter, molberegning. (Det er 
åbenbart det, de p.t. arbejdede med).

Vi spurgte, om ikke gymnasiet kunne 
gøre noget, og fik kun følgende svar: 
Holde korte kurser i begyndelsen af 1. g. 
for at opfriske brøk, reduktion m.m.

Konklusion:

FOLKESKOLENS matematikunder
visning bør intensivere vedligeholdelsen 
af de elementære færdigheder som: brøk, 
talbehandling/talforståelse, algebra, pro
cent m.v. (uden lommeregner). Dette må 
nok kunne lade sig gøre, uden at det 
kommer til at gå ud over de øvrige faglige
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krav, der stilles ti! afgangsprøven, og 
uden at det kommer til at hære præg af at 
være en direkte forskoling til de 
gymnasiale uddannelsesforlob. Endvidere 
kunne man overveje, om det var muligt at 
give de dygtige elever større 
udfordringer.

(i FÅ INA SIETS matematikundervisning ma 
kunne bruge de forste par uger ti! et repe
titionskursus i de samme emner. Den tid,

matematik på dagsordenen 
der bruges hertil, må kunne hentes senere 
i form af at eleverne ikke støder ind i nær 
så mange forståelsesproblemer, der 
skyldes mangel på basale færdigheder. 
Desuden må man erkende, at elever på 
alle klassetrin glemmer meget i løbet af 7 
ugers sommerferie.

Christian Gjorup og 
Jens Harritso.

Sindal Skole
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matematik på dagsordenen

Om skabe og bandespil

Udover Sindal Skole har gym
nasiet haft udvekslingsarbejde 
med Bagterpskolen, hvor Niels 
Jørn Jakobsen og Jørgen D. 
Thorsen har samarbejdet med 
henholdsvis SA og RH. Også her 
har der været tale om nogle 
positive oplevelser og en 
frugtbar dialog, på linie med 
Christian Gjørups og 
Jens Harritsøs redegørelse.

Overgangsproblemerne har været 
diskuteret i en årrække, men 
for matematiks vedkommende er 
debatten blusset op på det 
senere. Anledningen var bl.a., 
at skoledirektør Finn Sørensen 
(FS), Lemvig, i Berlingske 
Tidende, og senere på Hjørring 
Seminarium, fremsatte nogle 
markante synspunkter vedrøren
de fagets indhold i folkesko
len: indholdet er ikke begrun
det i dag, pensum hviler på 
forældede traditioner. Elever
ne skal bare lære at tænke lo
gisk; Euklid, Pythagoras, par
abler og en række emner kan 
smides over bord, og i den 
frigjorte tid sættes eleverne 
f.eks. til at spille skak. 
Sådan! (Eller hvad? - Er der 
et sted, man kan lære logisk 
tankegang, er det netop i den 
klassiske geometri; dvs. her 
kan slås to fluer med et 
smæk).

Og FS spørger, hvad eleverne 
skal med følgende: "En mand 

har tolv skjorter i forskel
lige farver hængende i et 
mørkt skab. Hvad er sandsyn
ligheden for, at han får fat i 
den blå, hvis han griber efter 
en med bind for øjnene?" (Vi 
må vel her forudskikke, at vor 
mand er gået i lag med det 
rigtige skab).

Der har selvfølgelig været 
reaktioner fra forskellig si
de! Imidlertid har folkeskolen 
sin egen formålsparagraf, og 
som undervisningsministeren 
har udtalt, må det ikke være 
sådan, at det aftagende niveau 
bestemmer, hvordan der skal 
undervises på det afleverende 
niveau. - Men ministeren gør 
også opmærksom på, at der skal 
være sammenhæng på langs i 
systemet.

Her kommer vi så til det lille 
katalog af matematisk kunnen, 
gymnasiet/HF forventer af de 
nye elever, men som en for 
stor gruppe mangler, nemlig 
regnefærdighed, elementær be
handling af tal og simple 
aritmetiske udtryk: I en op
gave ved studentereksamen skal 
længden af bæretrosserne for 
en kilometerlang bro beregnes; 
der er elever, som afleverer 
svaret 1 mm! Og gang på gang 
ser man elevers arbejdsindsats 
inden for et ret avanceret 
emne ødelagt, fordi de ikke 
kan dividere med en brøk, 
glemmer at sætte en parentes, 
ikke kan hæve en minusparentes 
osv.

21



Med et billede fya fodboldens 
verden: hvad nytter det, man 
lærer fine taktiske principper 
som fløjspil, zoneopdækning, 
overlapning og bandespil, når 
det hele så strander på ufor
måen i den grundlæggende bold
behandling?

Vi prøver her på skolen at 
imødegå problemet (og heraf 
afledte problemer) gennem et 
repetitionskursus i begyndel
sen af forløbet, men tiden er 
knap. Og nytten af kurset vil 
være begrænset, hvis der ikke 
er god fortrolighed med em
nerne. Basal regnefærdighed 
skal læres på det rigtige al
derstrin, og læreprocessen 
skal i kraft af virkelig mange 
opgaver føres helt til bunds, 
hvis arbejdet ikke skal være 
så godt som spildt.

En kollega fra en anden skole 
har måske ret, når han beskri
ver processen ved stadierne: 
1) svært, 2) kedeligt og 3) 
rutine; først når det er ruti
ne, har man lært det (og kan 
bruge færdighederne, f.eks. 
også i en fysiktime).

Matematik er et stort fag, og 
det tager tid at lære matema
tik. Meget stof vil have over
vejende forberedende karakter, 
fordi beherskelse heraf er 
forudsætningen for de lidt 
højere niveauer, hvor anvende
ligheden måske føles stærkere. 
- Fra 1995 vil de videregående 
uddannelser i vid udstrækning

matematik på dagsordenen 
kræve en B- eller C-kompetence 
i matematik af eleverne.

Men i forbindelse med det for
beredende aspekt skal nævnes, 
at der både i folkeskolen og i 
gymnasiet gøres meget for at 
sætte emnerne ind i konkret, 
samfundsmæssig relevant sam
menhæng, som regel i opave- 
form. Selvsagt kan man ikke gå 
ud i dagligdagen og finde an
vendelse for hver enkelt lille 
ligning (men om belysning af 
FS' s parabler: en cykellygte 
er et smukt lille eksempel på 
anvendelse af parabelgeo
metri) .

Hvad angår det nævnte skabs- 
problem: her har man fra gym- 
nasieside (generelt) netop 
nævnt over for folkeskolen: 
drop sandsynlighedsregning, og 
brug den vundne tid på f.eks. 
genopfriskning af brøkregning 
(som er læsepensum, men ikke 
indgår i eksamensopgaverne).

Under stormødet på Handelssko
len udtalte en folkeskolelær
er, at han i hvert fald ikke 
vil terpe de nævnte regnefær
digheder - men hellere beskæf
tige eleverne med noget mere 
underholdende. Med en sådan 
indstilling bliver det svært, 
især når man tænker på, at kun 
ca. 10% af folkeskolelærerne 
har matematik som liniefag. 
Hvis for mange skubber proble
merne opad, og gymnasiet tvin
ges til at skubbe videre, vil 
der formentlig også komme en 
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matematik på dagsordenen 
bevægelse uden for systemet, 
men her i modsat retning.

Vi er derfor meget glade for 
det samarbejde med vores kol
leger fra folkeskolen, som nu 
er i gang ved hjælp af midler 
fra lokallønspuljen. Arbejdet 
afsluttes til sommer i forbin
delse med de mundtlige prøver. 
Opgaven bliver dernæst at mu
liggøre udbygningen af dette 
samarbejde, så vi, med bille
det ovenfor, får givet de yn

gre årgange den fornødne træ
ning i grundlæggende boldbe
handling. - Den store danske 
matematiker Harald Bohr og 
hans bror Niels var i øvrigt 
begge glimrende fodboldspil
lere .

Steen Albrechtsen 
Rene Holst 

Helge Kring

* * *

UNGE BRUGER 
SELVSERVICE

Flere og flere unge prøver, hvor nemt det er at 
bruge SelvService-banken.
Her kan du hæve kontanter, overføre penge til 
dine andre konti eller til andre personer, udskrive 
kontoudtog, betale girokort og få oplysninger om 
din økonomi.
Kig ind, så viser vi dig, hvilke muligheder du har 
- og hvor nemt det er - hver dag fra 6-24...

JYSKE BANK
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tilbage til tøjritidan

Gårdboen står, hvor han står. Men redak
tørerne rejser gerne, også i tid. Fra en 
sådan rejse har de hjembragt en artikel, 
som bringes i "Vendsyssel Tidende" den 1. 
august 1999. Men her kommer den nu 
foreløbig i "Gårdboen", - altid først med 
det sidste.

Fitness-center indrettet på
Hjørring Gymnasium

Hjorring Gymnasiums snart 50 år gamle 
bygninger er i de seneste år blevet 
gennemgribende renoveret. Nordjyllands 
Amt. der ejer bygningerne, har gennem et 
målbevidst arbejde forsøgt at bevare 
bygningens særpræg, samtidig med, at der 
er foretaget de fornødne moderniseringer i 
bygningerne.

Som rektor Thorkild Clausen udtaler: "I 
1994 havde vi en voldsom snevinter, der 
for alvor fik vores udendørs persienner til 
at falde ned. Bygningerne så ved den 
lejlighed ud, som de var blevet bombet. 
Det fik vores bygningsudvalg, der består 
af en gruppe lærere og pedellen, til at 
konstatere, at nu måtte der til at ske noget, 
hvis ikke forfaldet bare skulle fa frit spil."

Og der skete noget. I de sidste tre år har 
udvalget sammen med skolens ledelse og 
Nordjyllands Amt laet sat skik på det 
hele, og skolen indvier på søndag et helt 
nyt fitness-center.

Hanne Boel, medlem a 
bygningsudvalget, siger" Vi havde 
gamle toiletrum i forbindelse me 
skolegården. De stod aflåste og blev aldri 
brugt. Og så fik vi ideen om at lav 
opfølgning på det pædagogisk 
udviklingsarbejde, som var blomstret op 
disse år. Det var nemlig blevet åbenbai 
efter 2 års kvindegymnastik, at samvæ 
omkring fysiske aktiviteter både hæved 
lærerkollegiets fitness og fremmede dc 
kollegiale samarbejde.

De to toiletrum blev bygget om, og p 
dc 15o kvadratmeter er der nu indrette 
fitness-center med skolens gamle bodv 
buildermaskine, som pedellerne har mak 
op med lækre pastelfarver, og med 3 hc 
moderne kondicykler med indbygge 
pulstagning og beregning a 
energiforbrug. Der er også et lili 
eksklusivt aerobicslokale med indbygge 
video. Og et solarium er der også bleve 
plads til!"

Hanne Boel fortsætter: "På væggene ha 
vi anbragt plancher med oplysninger or 
almindelig træningslære, og or 
idrætsskader, og hvordan de undgås. O 
ved alle bodybuildermaskinens statione 
er der anbragt afbildninger af dc relevant 
strækovclser.

I lobet af skoledagen indgår disse ny 
dejlige faciliteter i idrætsundervisninger 
men efter skoletid er der kun adgang ft 
skolens personale, som her kan modes o 
hygge sig sammen og holde sig i form. \ 
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har tyvstartet og har haft lokalerne i brug i 
2 måneder, og vi må konstatere, at både 
elever og ansatte lader til at befinde sig 
godt her. Specielt er det kollegiale samvær 
på lærerværelset blevet endnu bedre, og 
det smitter jo altid af på skolens 
aktiviteter i det hele taget."

"Vi er ikke færdige endnu," slutter 
rektor, "om et par år står den nye 
tilbygning færdig her mod ost, den skal 
rumme lærerværelse og administration 
bl.a. Så frigøres der endnu mere plads i 

den gamle bygning på Hjørring 
Gymnasium & HF-kursus."

"Ja, fit er fedt," tænker Deres udsendte, 
da han er vendt hjem t 'd redaktionen efter 
tidsrejsen. Det er især solariet, han ser 
frem til, nu hvor han er tilbage igen. I 
dagtimerne plejer han at undervise i 
nybygningens underetage. "Unter Tage", 
som de tyske minearbejdere siger.

* * *

MESTERVÆRKER
Hos BilledHåndværkeren behøver du ikke 
nøjes med massefremstillede billeder. Du 
får den billedløsning du ønsker, og altid i 
en kvalitet du og vi kan være stolte af!

HUSK I

DET ER HOS
FOTOMAGASINET

jDu får din næste Mesterfilm med retur!

Pris pr. billede 
ved dag til dag - Q- 
levering
Tillæg pr. billede ved 1 times 
levering er kr. 1,- 
Fremkaldelse kr. 29,- incl. en 
ny Mesterfilm.

DU FÅR LAVET DINE PER
SONLIGE T-SHIRTS TIL 
DIN STUDIETUR ELLER 
AFSLUTNING
KUN FANTASIEN SÆTTER GRÆNSER.

MED VFNUG HILS EM
FOTOMAGASINET !

Gælder ved fremkaldelse og kopiering af farvenegativfilm.

FBTB
98927916 STRØGET!

STRØMGADE 7 - HJØRRING
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EKSAMENSNERVØS - det bestemmer du selv!

En sportsmand skal til et stort stævne. 
Flere uger før konkurrencedagen be
gynder han at fortælle sig selv, at det går 
ALDRIG godt!! De andre lober garanteret 
hurtigere, han trækker helt sikkert den 
yderstc bane, - og så kan han iøvrigt 
umuligt nå at komme i form, selvom han 
har lavet en kost- og træningsplan. Ja, 
selv ved indkørslen til stævnepladsen 
tænker vor mand, at han umuligt kan 
vinde, det går garanteret ad helvede til...

Dét ved I godt: den mand vinder under 
ingen omstændigheder, og det er heller 
ikke sådan, sportsfolk gør. Læs så histori
en igennem, og erstat alt med sport med 
noget om eksamen. Hva'be'har! Er det 
ikke lige nøjagtig det, eksamensnerver 
handler om? Læs historien igen om 
sportsmanden. Hvad er det, han har 
skrækkelige fantasier om? Det er jo noget, 
som ikke er hændt endnu, som han ikke 
kan vide udfaldet af! Vil gode, positive fo
restillinger om, hvad der vil ske, ikke 
være nøjagtig lige så sandsynlige eller 
usandsynlige som de dårlige? Derfor 
vælger sportsmanden den positive version, 
mens skoleeleverne desværre ofte vælger 
den negative.

At gå til eksamen handler selvfølgelig 
om at kunne sit pensum. Så handler det 
om talent for det pågældende fag og evne 
til at formulere sine tanker. Det er groft 
sagt det, der bliver bedømt på en skala fra 
0 til 13. I hår alle forskellige stærke og 
svage sider, så i nogle fag får den ene, og i 
andre fag den anden gode eller dårlige ka
rakterer. Hvis man nu ved med sig selv, at 

ens viden og forståelse for geografi svarer 
til et 7-tal, så er det også godt nok at la 7, 
men ærgerligt at fa 6, fordi man 
odelægger det for sig selv.

HVAD GØR MAN SÅ? Man gør sig 
klart, at det at være til eksamen ud over 
det faglige drejer sig om positive tanker 
og styr på vejrtrækningen!!!

POSITIVE TANKER. Læs lige sports
mandens historie én gang til. Positive 
tanker er noget, man tvinger sig til at 
have. Hvis det er svært at tænke positivt 
om eksamen, kan man jo synge sig en 
glad sang og se, hvor mange vers man kan 
huske, eller man kan tænke glade tanker 
om en god ferie eller en sød kæreste. Man 
kan nemlig ikke tænke noget negativt 
samtidigt.

Nu er det jo noget nemmere at tænke 
positivt, hvis man har god samvittighed 
mht sin eksamensforberedelse. Jo mindre 
man har læst i løbet af året, jo bedre må 
man forberede sin eksamen.

VEJRTRÆKNING? UPS! Hvordan gør 
man det? Og hvorfor? Man øver sig lidt 
derhjemme - allerede nu - i, hvad det vil 
sige at trække vejret med maven. Sæt dig 
ordentligt (!!) på en stol, læg en hånd på 
navlen og prøv med den vejrtrækning at 
skubbe til hånden. Når du trækker vejret 
på den måde, strammer du ikke samtidig i 
halsmusklerne, i skulderen, i nakken og 
klemmer lungerne, alt det, som nervøse 
mennesker gør, og som forværrer deres 
nervøsitet. - Og så kan du iøvrigt heller 
ikke tænke negativt, mens du koncentrerer 
dig om navleskubberiet. Det er pærelet, 
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når du først har prøvet det et par gange, 
det svære er at huske at gøre det!

HVAD GØR MAN SÅ? CHECKLISTE 
PENSUM... Inden læseferien har du 
samlet alle relevante pensumlister og 
sikret dig, at du har alle bøger, fotokopier 
og noter, som står på listerne. Du 
begynder ikke at læse endnu, og hver 
gang panikken sniger sig ind på dig, siger 
du til dig selv: jeg laver en læseplan, som 
jeg ved, jeg kan og vil holde.

LÆSEPLAN... Den første dag, du vil 
bruge til eksamen, det kan jo godt være en 
af dagene mellem de skriftlige eksaminer, 
sætter du af til at lave en læseplan. Du 
laver en kalender, hvor du opfører alle de 
dage, du har til din rådighed. Så 

planlægger du grundigt, hvilke dage du 
vil læse hvad. Noget må du læse flere 
gange, noget kan du nøjes med to gange, 
én grundig og en repetition. Det er en 
fordel, hvis det IKKE er lige i træk, og det 
gør absolut ingenting, hvis du må læse hi
storie 1. gang i en lang læseperiode inden 
for fx tysk, og så lægger du den hurtige 
repetition, lige før du skal op i historie. 
Husk, at det er DEN ENESTE CHANCE 
du far til netop dette fag, og hele 
eksamensperioden er kun EEN MÅNED 
AF HELE DIT LIV...du har derfor ikke 
noget krav på at kunne sove længe, have 
fri lordag/søndag eller lign. Det vigtigste 
er at have en realistisk, grundig og 
fornuftig læseplan, som du kan læne din

Det handler om dig

- og din fritid
Når der er fart på dig, 

er der også fart på pengene.
I banken får du renter.

Du får bedre styr på pengene.
Og vi hjælper dig naturligvis 

også, hvis du har et stort ønske, 
du gerne vil have opfyldt.
Her handler det om dig.

■ EGNSBANK NORD ■
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gode samvittighed og dine positive tanker 
op ad. Bliver du tidligere færdig end 
beregnet en dag. holder du med god 
samvittighed fri resten af dagen. Kommer 
du bagud, ændrer du straks din læseplan, 
evt må du jo inddrage en aften til det 
manglende. Næste morgen skal du jo 
kunne stole på din læseplan igen. Du må 
også ved din planlægning tage hensyn til, 
at EFTER KLOKKEN 18. DAGEN FØR 
MAN SKAL OP. hygger man! Gå i 
biografen, se TV, hvadsomhelst, bare det 
ikke handler om faget. Du må selvfølgelig 
heller ikke læse om morgenen, for du 
tager afsted! Hvorfor? Fordi du hiver 
noget stof frem i erindringen på 
bekostning af noget andet, som bliver 
skubbet i baggrunden. Du ved jo ikke, 
hvad du kommer op i...og så sover du 
iøvrigt bedre.

VEJRTRÆKNINGEN...Hver gang du 
mærker, at du bliver/er nervøs både der
hjemme, under forberedelsen og inde til 
eksamen, så tag en dyb vejrtrækning. Bed 
måske ligefrem om tid til det, hvis det er 
nødvendigt. Tag også lige en dyb og 
afslappende vejrtrækning, før du læser 
eksamensspørgsmålet igennem...og når du 
sidder ved eksamensbordet, inden du siger 
noget som helst. Du vil blive forbavset 
over, hvor godt det er, også for de ikke- 
særligt-ncrvøse!

CENSOR...er der for at sikre, at alle 
bliver behandlet retfærdigt og efter regler
ne. Censor er DIN garanti for en fair be
handling. Men det kan være meget 
trættende at være censor, så engang imel
lem foretager vi os noget, som af en eller 
anden grund irriterer dig. Det kan fx være 
at gå rundt i lokalet, klikke med en 

kuglepen og lign. Generer det dig, så d 
bliver distraheret, så bed os lade være. Si, 
det på en pæn måde, og henvis til, at d 
bliver nervøs. "OS" er jo bare mig og din 
andre lærere, som er censorer for de eks 
amensnervøse elever i Brønderslev... tæn 
på det! Idag er der krav om, at ccnsore 
skal tage noter under en eksaminatior 
Det, vi gør. er at tage referat af hele eksa 
minationen uden at vurdere rigtigheder 
Det gør vi mundtligt sammen med dii 
lærer bagefter. Af erfaring kan jeg god 
sige Jer, at en god censor tager mang 
noter...til Jeres bedste.

RETTIGHEDER...Selvfølgelig kan d 
bede om lidt vand, hvis du er helt tør 
halsen. Selvfølgelig kan du bede om tid ti 
at tænke dig om i, hvis du synes, det gå 
for stærkt. Selvfølgelig kan du bede om a 
få gentaget spørgsmålet, eller måske få dc 
omformuleret, hvis du ikke fik fat i de 
Når din lærer spørger dig om noget, er d< 
ikke for at få dig til at falde i en grøft, de 
er et forslag til at komme videre.

TIL SIDST ET LILLE FIF. Når du ha 
taget plads ved eksamensbordet (sæt di 
ordentligt på'stolen og tag lige en veji 
trækning), så præsentér dig for censoi 
Sig. hvad du hedder, både for- og eftei 
navn, og sig. hvilket eksamensspørgsma 
du har trukket. Sig både, hvilket nr. de 
har. og hvad hovedoverskriften er. D 
navn har du forhåbentlig ikke glemt, o 
nr. og emne står på dit spørgsmål. Fe 
censor er det rart at få checket af. at det c 
den rigtige elev med det rigtig 
spørgsmål, som nu sidder ved bordet, o 
for dig selv giver det lidt ro og føles sor 
en god begyndelse, at du er komme 
igang. Under resten af eksaminationen e 
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let din lærer, du skal samtale med, men 
let kan faktisk være helt hyggeligt, hvis 
ensor skulle finde pa at sige et lille pip.

Held og lykke, det hhver rigtig dejligt at 
\å til eksamen i dr,

Gunvor

Til sidst et par gode rad om skriftlig 
iksamen. for dem. der har behov for det:

Forbered dig ved at læse gamle opgaver 
gennem for at se. hvilke fejl du oftest 
aver.

Pak taske i god tid. Ring til et 
ordensmenneske for at høre, om du har 
rusket alt.

Medbring: Dit yndlingskrus eller en lille 
ing. En pude. Dine hyggehjemmesko.
SPISE: franskbrod, druesukker eller 

icbcrmyntcringc. bananer, syrlige 
lolcher, en chokoladcstang. MEN IKKE: 
Familieguf. lakridskonfekt, lakrids med 
salt eller salmiak.

DRIKKE: thc. juice. MEN IKKE.noget 
med brus.

7'ØJ.Tag varmt toj på. der kan tages af. 
varme sko, der ikke klemmer, 
håndlcdsvarmerc. benvarmere, svedebånd 
af frotte, et lille gæstehåndklæde til 
knæet, vådservietter (Falck eller apotek). 
Selvom det er varmt udendørs, kan der 
godt være koldt i eksamenslokalerne.

Mod 15 minutter for.

Vælg en god plads: urolige ben: bagest.

Hvis du let distraheres eller kan få 
angstanfald: forrest eller i højre side.

Læg dine ting pa deres faste pladser.

kuk ojnene og slap af/vejrtrækning 
mens du venter.

Læs opgaven langsomt igennem. 
Formulér selv skriftligt, hvad der er 
spurgt om (i telegramstil). Lav en ideliste, 
for du begynder.

Lad være med at holde ry gepauser (hvis 
muligt), gå hellere ud på wc og vask 
hænder.

Hold pauser, hvor du lige tænker på. 
hvordan du sidder, og på dine skuldre. 
Luk ojnene og tænk på dit åndedræt.

Gå aldrig for tiden!

Når du cr færdig eller ikke kan mere:
- hold en pause på din plads
- spis en chokoladcstang
- slap af med lukkede øjne et øjeblik
- læs den trykte opgave igennem igen 
langsomt og
- læs så dit svar omhyggeligt igennem 
- lav alle mellemregninger på et nyt 
stykke papir

Ved panik:
Sidder du ordentligt?
Luk øjnene: tænk på dine skuldre og slap 
af. Lav 5 dybe åndedrag.

Ved absolut panik:
Gå ud og vask hænder. Tving dig selv til 
at tænke på noget rart. Tæl gulvbrædder!
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værd at vide
Befordringsordningen i Nordjyllands Amt omfatter alle skolens elever, og den 
gælder mellem bopæl og skole alle dage hele døgnet, også i de korte ferier. Man kan 
frit vælge at deltage i befordringsordningen hele skoleåret eller i perioderne: august/ 
september; oktober kvartal; januar kvartal; april kvartal.
Man skal selv betale en del af kortprisen, pt. 205 kr.pr.måned.

Biblioteket på Hjørring Gymnasium har de fleste af sine bøger anbragt i de 
forskellige fags hjælperum, hvor faglærerne administrerer udlånet. I selve biblioteket, 
der også fungerer som røg- og støjfri læsesal i udlånstiden fra ki. 9.45-13.45, står de 
bøger, der sorterer under fagene dansk, historie, psykologi og samfundsfag. Man 
kan låne bøger i samråd med sin lærer eller bibliotekaren ved at udfylde et af de 
fremlagte lånerkort. Udlånstiden er normalt en måned.

Bøger og papir: For tiden er lærebøger gratis og udleveres ved boginspektors 
foranstaltning. Ordbøger til dansk og til 2 sprogfag, lommeregnere samt papir og 
lignende til eget brug købes - som regel - af eleven selv. Dog kan specialpapir 
udleveres af faglærerne.

EDB indgår i de fleste fag på gymnasiet; både på HF og i gymnasiet er datalære også 
et fag, man kan vælge. Skolens datamater anvendes til mange formål, f.eks. 
opgaveskrivning på tekstbehandling og regneark til fysikrapporter.

Eksamen afholdes hvert år i maj/juni i fag, hvor undervisningen er afsluttet. 
Studentereksamen omfatter 10 prøver, nogle efter 1. og 2.g og den større skriftlige 
opgave i 3.g. Fagene til de mundtlige prøver udtages af undervisningsministeriets 
gymnasieafdeling.
HF-eksamen aflægges i alle fag undtagen fællesfagene formning, idræt og musik.

Ekskursioner, se Rejser.

Elevforeninger: Thule er Hjørring Gymnasiums elevforening. Alle elever kan blive 
medlemmer og kan få adgang til arrangementerne mod at forevise gyldigt medlems
kort og billet. Thules bestyrelse består af dem, der kan og vil gøre arbejdet.

Elevorganisationer: Hjørring Gymnasium er hverken tilknyttet DGS (Danske 
Gymnasiers Sammenslutning), LAK (Landssammenslutningen af Kursusstuderende) 
eller GLO (Gymnasiernes Landsorganisation).

Elevrådet består af en repræsentant fra hver af skolens klasser.
Elevrådets opgave er at varetage elevernes interesser inden for og uden for skolen. 
Der afholdes møde ca. en gang om måneden. Den daglige administration varetages 
af elevrådets forretningudvalg (FU). Elevrådets kompetence er på visse områder på 
linie med pædagogisk råd.
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Elevtelefoner: 98 90 05 98 og 98 90 06 52.

Flytning meddeles kontoret.

Forsikringer: For amtskommunale skoler er der tegnet en lovpligtig kollektiv 
ulykkesforsikring, der bl.a. dækker brille- og tandskader. Alle andre forsikringer som 
f.eks. ansvarsforsikring eller tyveriforsikring er skolen uvedkommende, og man må 
selv sørge for de forsikringer, man er interesseret i.
Skolen har intet ansvar for elevernes ejendele. Lad aldrig penge eller værdigenstan
de ligge i overtøj eller tasker. I gymnastiksalens omklædningsrum er der depotskabe, 
hvor penge, ure o.lign, kan låses inde i timerne.
Beskadigelser på bygninger og inventar kan forlanges erstattet.

Forældremøder: I december udsender skolen en skriftlig meddelelse til l.g’ernes 
forældre om et møde, hvor de kan få lejlighed til at tale med deres børns lærere. 
Derudover afholdes der forældremøder før efterårsferien med deltagelse af lærere, 
elever og forældre.

Forsømmelser, se Mødepligt

Fritagelse for undervisningen kan normalt kun ske efter begrundet ansøgning; 
forældres ferie anses ikke for gyldig grund. Der gælder særlige forhold for gymnastik 
og idræt, hvor lægeattest kan forlanges. Eleven betaler udgiften til lægeattesten.

Introduktionsugen varer 3 dage, indleder førsteklassernes skoleår og består bl.a. 
i normalskematimer og undervisning i Les Lanciers. Nogle uger senere et døgns 
hyttetur.

Kantinen har normalt åbent kl. 7.55-13.55.

Karakterer gives i gymnasiet 3 gange om året, november og februar med 
terminskarakterer og april/maj med årskarakterer.
På HF skal kursisterne selv ønske at få en standpunktsvurdering af faglæreren. På 
HF gives kun karakterer til eksamen.

Klasse- og holdbetegnelser: a b c og d er sproglige, u w x y z er matematikere, 
p q r HF’ere. Udover klassebetegnelser vil 2. og 3. klasserne få holdbetegnelser,som 
hovedregel 2 store bogstaver for højniveau og et stort og et lille bogstav for 
mellemniveau.

Les Lanciers er en ældre dans på fem ture for fire par (kvadriller); der undervises 
i den på Hjørring Gymnasium hvert år, og hvert år danses den, når der er mulighed 
for det.
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Legater: Renterne af formuen i Hjørring Gymnasiums fond uddeles een gang om 
året ved juleafslutningen. Uddelingen sker til dimittender fra Hjørring Gymnasium og 
HF-kursus efter ansøgning, som skal være skolen i hænde senest 1. december. 
Størrelsen af hver enkelt legatportion er normalt kr. 2.500. For tiden er der 30 legat
portioner årligt.
Forældre, elever og tidligere elever er velkomne til at yde bidrag.

Mødepligt har alle elever.
Lærerne er forpligtet til at føre protokol med fremmødet i hver time. Som for
sømmelse regnes ethvert fravær fra undervisningen eller enhver manglende 
aflevering af opgaver, uanset grunden.
På gule sedler meddeler eleven skolen grunden til forsømmelsen (sedlerne 
underskrives af forældre, når eleven er under 18 år), 
men disse sedler tjener kun som forklaring; de er ikke dokumentation.
Viser det sig, at en elev/kursist har forsømt for meget, modtager vedkommende et 
mundtligt varsel. Varslingen finder sted på rektors kontor, og rektor noterer eventuelle 
grunde til fraværet. Fortsætter forsømmelserne, modtager vedkommende skriftligt 
varsel.

Hvis en elev/kursists forsømmelser fortsætter efter mundtligt varsel, tager lærerfor
samlingen vedkommendes forhold op til drøftelse med henblik på overførsel på 
særlige vilkår. Hvis eleven fortst forsømmer, kan eleven bortvises fra skolen. 
Afgørelser kan ankes til Gymnasieafdelingen.

Oprykning, se Årsprøver og Mødepligt

Opslagstavlerne ved kontoret gengiver f.eks de meddelelser, som er udsendt over 
skolens højttaleranlæg.

Rejser: Nogen undervisning kan tilrettelægges som rejser i skoletiden, indenlands 
ekskursioner og udenlands ekskursioner. Alle elever bør deltage, da rejsen indgår 
som en del af pensum. Udgifterne til ekskursioner skal som regel, til studierejser 
altid, afholdes af eleven. Der kan opnås støtte fra skolen, hvis man ansøger skriftligt. 
Rejser i ferier for elever og lærere uden undervisningskrav arrangeres undertiden på 
frivillig basis.

Ringetider
l.time 08.05-08.50 5.time 12.05-12.50
2.time 08.55-09.40 6.time 13.00-13.45
3.time 10.00-10.45 7.time 13.55-14.40
4.time 10.50-11.35 8 .time

9 .time
14.50-15.35
15.45-16.30

Skriftlige opgaver, se Mødepligt

32



Statens Uddannelsesstøtte: Elever, som er fyldt 18 år og er studieaktive, kan søge 
om Statens Uddannelsesstøtte: stipendium og studielån, fra begyndelsen af kvartalet 
efter de er fyldt 18 år. Stipendietildelingen er afhængig af forældrenes økonomiske 
forhold, indtil måneden efter eleverne er fyldt 19 år.
SU-orientering findes på kontorets opslagstavle. Yderligere oplysninger fås på 
kontoret.

Studiekort kan bestilles på kontoret; foto og 10 kr. skal medbringes.

Studiekredse kan oprettes hvis mindst 10 elever melder sig til et emne, og en lærer 
er villig til at lede arbejdet. I studiekredsene må der ikke gennemgås obligatorisk 
lærebogsstof, og timerne skal ligge uden for skemaet for normaltimerne. Efter 
tilmeldingen er der mødepligt til studiekredsene.

Studierejser se Rejser.

Studievejledere er lærere, der giver elever og kursister personlig vejledning under 
uddannelsen (se lærerfortegnelsen). Studievejlederne drøfter valg af fag og valgfag 
med de uddannelsessøgende og gennemgår konsekvenserne for den videre 
uddannelse. De sætter den uddannelsessøgende i forbindelse med institutioner med 
videregående uddannelser eller den offentlige erhvervsvejledning og samler 
oplysningsmateriale til hjælp for de uddannelsessøgende.
Studievejlederne rådgiver de uddannelsessøgende med personlige og sociale 
problemer. Alle studievejledere har faste træffetider og træffes efter aftale.
Studievejlederne er Niels Peder Bak, Oscar Krohn Djurhuus, Gunvor Johnsen, 
Marie-Louise Bonde Larsen og Fritz Tandrup.

Støtteundervisning godkendelse gives til HF-elever, som har været ude af skolen 
nogle år. Der kan højst gives 15 timer i hvert af fællesfagene.

Sygeeksamen afholdes i august/september for eksaminander, som på grund af 
sygdom er blevet forhindret i at deltage i eksamen i den ordinære eksamenstermin. 
Sygdommen skal dokumenteres på en særlig lægeattest, som udleveres på skolens 
kontor. Eleven betaler selv lægeattesten. Hvis en eksaminand bliver kortvarig syg 
under de mundtlige prøver, har eksaminanden ikke krav på at komme til sygeeksa
men i august/september, hvis det er muligt at flytte eksaminandens eksamina
tionstidfer) til en anden dag inden for den ordinære eksamenstermin.

Sygetransport: Amtskommunen yder befordringsgodtgørelse til elever, der på grund 
af sygdom eller invaliditet ikke ved egen hjælp kan tilbagelægge skolevejen. Som 
dokumentation for nødvendigheden af befordring i disse tilfælde kræves lægeattest, 
der betales af eleven.
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Sygeundervisning: Efter sygdom af mindst 3 ugers varighed kan alle elever få 
bevilget sygeundervisning, hvor der er særligt behov.

Udmeldelse skal snarest meddeles til kontoret og bør kun ske efter en samtale 
med rektor, så at skolen kan være orienteret om uddannelsens ophør. Skolen vil 
gerne have muligheden for at drøfte situationen med en skoletræt elev og for at 
hjælpe med at vurdere forholdet til skolen og forhindre overilede beslutninger. Hvis 
udmeldelse sker, skal bøger og andre lånte ting afleveres sammen med bus- eller 
togkort, og SU-støtte skal afmeldes.

Udtalelser giver skolen kun til dem, som forlader den uden eksamen. Alle kan få et 
bevis på, at de er elever på skolen og alle kan få udskrifter af eksamensprotokollerne 
med attestation for opnåede karakterer.

Udlandsophold: Mens man er elev på skolen, akn der søges om skoleophold i 
udlandet, normalt på 1 år. Siden kan man genoptages i HF eller gymnasiet, men man 
kan ikke opnå kvalifikationer, som berettiger en til at springe en klasse over eller som 
kan overføres til andre uddannelser. Dog findes der i udlandet skoler, hvor danske 
elever kan optages og afslutte med en eksamen, som er gyldig i Danmark.

Årsprøver afholdes efter 1. og 2. g, nogle skriftlige og 3 mundtlige. Årsprøven i 
skriftlig dansk i 1 .g består i en opgave, som udarbejdes i de sidste 5 skoledage i maj 
i alle ugens skematimer.
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Til studieturen 
eller festen

Din egen personlige

T-Shirt
SWEAT-Shirt

Leveringstid 1 dag.
irvelaserkopiering og sort/hvid-.

Laver vi, medens du venter. •

>pørg om mulighederne |

Vi laver flotte 
farvebilleder mens du 

handler - færdig på 1 time.

Ijg FOTO • VIDEO • UDSTYR 
SSS Nu også
foto 4-farvet fotokopiering 
expert । Vendsyssels største fotohandel

Østergade 25 • Hjørring • Tit. 98 90 06 99

KONTOR &PAPIR
HJØRRING PAPIRLAGER A/S^/ / ^GO ASMUSSEN A/S

1 VENDSYSSEL A/S

ALLE MATERIALER 
TIL DESIGN OG 
BILLEDKUNST!

FREDERIKSHAVNSVEJ 39
9800 HJØRRING
TLF. 98 92 22 44
TELEFAX 98 92 26 34

35



SKRIFTLIG EKSAMEN 1994
SKRIFTLIGE PRØVER TIL STUDENTEREKSAMEN:

Tirsdag den 3. maj : kl. 9-13 Engelsk (ON for 2s)

Torsdag den 5. maj : kl. 9-14 Dansk
kl. 9-15 Dansk (GIF) .

Fredaq den 6. maj : kl. 9-13 Tysk beg.-sprog (HN)
kl. 9-14 Tysk fort.-sprog (HN)

Mandag den 9. maj : kl. 9-13 Fransk beg.-sprog (HN)
kl. 9-14 Fransk fort.-sprog (HN)

Tirsdag den 10. maj : kl. 9-14 Engelsk (HNs)
kl. 9-13 Engelsk (HNm)

Onsdag den 11. maj : kl. 9-14 Græsk (HN)
kl. 9-13 Matematik (HNm)

Fredag den 13. maj : kl. 9-14 Biologi (HN)
kl. 9-13 Kemi (HN)
kl. 9-14 Latin (HN)
kl. 13-18 Musik (HN) 

(delehold: kl. 8-13 og 13-18)
kl. 9-14 Samfundsfag (HN)

Mandag den 16. maj : kl. 9-13 Fysik (HN)

Tirsdag den 17. maj : kl. 9-13 Italiensk beg.-sprog (HN)
kl. 9-14 Japansk beg.-sprog (HN)
kl. 9-14 Russisk beg.-sprog (HN)
kl. 9-13 Spansk beg.-sprog (HN)

Torsdag den 19. kl. 9-13 Matematik (ON)

BOGHANDEL • v/E. BÆCH

TELEFON 98 92 17 44 . FAX 98 92 12 60
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SKRIFTLIGE PRØVER TIL HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN:

Mandaq den 2. maj: kl. 9-14 Dansk

Tirsdaq den 3. man: kl. 9-13 Engelsk obligatorisk niveau

kl. 9-14

kl. 9-13

og tilvalgsfag
Engelsk tilvalgsfag
(gi. ordning, kun Grønland)
Engelsk fællesfag
(gi. ordning, kun Grønland)

Onsdaq den 4 . ma j: kl. 9-13 Matematik tilvalgsfag
kl. 9-13 Matematik tilvalgsfag 

(gi. ordning, kun Grønland)

Fredaq den 6. maj: kl. 9-13 Tysk tilvalgsfag
kl. 9-14

kl. 9-13
kl. 9-14

Tysk tilvalgsfag
(gi. ordning, kun Grønland)
Tysk beg.-sprog (HN)
Tysk fort.-sprog (HN)

Mandaq den 9. mai: kl. 9-13 Fransk tilvalgsfag
kl. 9-13
kl. 9-14

Fransk beg.-sprog (HN)
Fransk fort.-sprog (HN)

Tirsdaq den 10. mai: kl. 9-14 Engelsk (HNs)
kl. 9-13 Fysik tilvalgsfag 

(gi. ordning, kun Grønland)

Onsdaq den 11. maj: kl. 9-14 Græsk (HN)
kl. 9-13
kl. 9-13

Matematik (HNm)
Biologi tilvalgsfag 
(gi. ordning, kun Grønland)

Fredaq den 13. maj: kl. 9-14 Biologi (HN)
kl. 9-13 
kl. 9-14 
kl.13-18

kl. 9-14

Kemi (HN)
Latin (HN)
Musik (HN) 
(delehold: kl. 8-13 og 13-18) 
Samfundsfag (HN)

Mandaq den 16. mai: kl. 9-13 Fysik (HN)
kl. 9-13
kl. 9-13

Matematik fællesfag
Matematik fællesfag 
(gi. ordning, kun Grønland)

Tirsdaq den 17. mai: kl. 9-13 Italiensk beg.-sprog (HN)
kl. 9-14 
kl. 9-14 
kl. 9-13

Japansk beg.-sprog (HN) 
Russisk beg.-sprog (HN) 
Spansk beg.-sprog (HN)
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Skolens bestyrelse
Forældrevalgte medlemmer:

Per Sangill-Nielsen/fm 
Jernspurvevej 6, 98oo Hjørring
Tlf. 98 90 30 30

Niels Henrik Behrndtz/nfm
Agerhønevej 16, 9800 Hjørring
Tlf. 98 92 19 64

Jørgen Jensen
St. Vestergårdsvej 58, 9800 Hjørring
Tlf. 98 90 14 44

Laila Vang Andersen
Agerledet 10, 9850 Hirtshals
Tlf. 98 94 28 20

Valgt af Nordjyllands Amt:

Jørgen Østergaard
Bjømstrupvej 161, 983oTårs

Valgt af Kommuneforeningen:

Knud Glønborg
Ternevej 16, 985o Hirtshals

Lærerrepræsentanter:

Gro Glans

Else Nordgaard Lind

TAP-repræsentant:

Lis Elsborg

Elevrepræsentanter:

Ditte Teglgaard Andersen, 1. c

Claus Hundahl Nielsen, 1. p

Tider og telefoner
Kontorets ekspeditionstid: 
kl. 8.00-10.00 og kl. ll.30-14.oo

Rektor Thorkild Clausen
træffes efter aftale

Inspektorernes træffetid:
daglig kl. 8.05-8.5o og (tirsdag undtaget) 
12.05-12.50

Studievejledernes træffetid:
se opslagstavle ved kontoret

Bogdepotets åbningstid:
ma-to: 8.05-9.00

Bibliotekets åbningstid:
daglig 9.45-13.45

Kontorets telefon: 98 92 24 33
Fax: 98 90 91 90

Lærerværelsets telefon:
98 90 06 51 - bedst kl. 11.40-12.00

Elevernes telefon: 98 90 06 52

Pedel Per Frank Jensen:
98 92 24 33, lokalnr. 5 
daglig 9.15-9.45

Kantinens telefon: 98 92 56 52

38





Tryksager
S Reklame-under ét tag

LAYOUT 
REKLAMER T
BROCHURER_ _
ANNONCER 
BLANKETTER
ETIKETTER 
FORENINGSBLADE
TLF. 98 92 02 99 TRYKKERIET


