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Første år på gymnasiet!
Allerede på et tidligt tids
punkt havde vores datter 
taget stilling til, at hun 
ville fortsætte på gymnasiet 
efter folkeskolens 9. klas
se .
Der var lidt diskussion i 
hjemmet om, hvorvidt hun 
skulle tage 10. klasse med - 
eller om hun evt. skulle på 
Handelsskolen. Vi krævede 
endda, at både Handelsskolen 
og Gymnasiet blev besøgt i 
forbindelse med åbent hus 
arrangementet i foråret 
1993.
Men selv om Handelsskolen 
havde gjort mest ud af at 
"sælge sig", var beslutnin
gen taget. Det skulle være 
gymnasiet - og det skulle 
være efter 9. klasse. I den 
alder er der ikke plads til 
mange diskussioner, og det 
vigtigste for os var, at hun 
vidste hvad hun ville! Og 
det hun ville var gymnasiet 
- og det skulle være sprog
ligt .
Ingen af os har den studen
tereksamen, som vores datter 

nu ville prøve at tage. Det 
vil sige, at vi overhovedet 
ikke havde noget forhold 
til, hvordan det ville være 
at gå på gymnasiet. Vi havde 
nogle forestillinger om, 
hvordan det kunne være. Det 
har siden vist sig, at disse 
forestillinger ikke var helt 
ved siden af!
Det første rigtige møde med 
gymnasiet var, da den nye 
gymnasieelev fik oplysning 
om klassedannelsen. Hvem 
skulle hun gå i klasse med - 
og var der kammerater fra 
den gamle klasse - eller fra 
Sindal Skole? Det sidste var 
heldigvis tilfældet. Så kun
ne det første "rigtige" møde 
med gymnasiet ske i tryghed 
sammen med nogle kendte an
sigter. Der var jo mange 
rygter om, hvor forfærdelige 
"de gamle elever" kunne være 
mod nye elever. Men rygterne 
talte heldigvis ikke sandt.
Klassekammeraterne var kun 
navne i starten - nu er det 
heldigvis unge mennesker af 
kød og blod, og mange ansig
ter virker allerede bekend
te .

-bøger, det er hos
MOGENSENS BOGHANDEL 

p 5trømgade 6-9800 Hjørring
\ Tlf 98920088 • Fax98924744

3



Den lokale bank 
er hurtigere 
på fødderne

LOKALBANKEN
Byens bank -en go' bette bank!

Starten på gymnasiet kan 
være vanskelig - nye venner 
- nye lærere - nye vaner og 
skikke. Men det gik fint - 
det er utroligt, at en dans 
kan bruges så konstruktivt. 
Men Les Lanciers var bare 
sagen efter nogle få uger. 
Hvem ville have troet det på 
forhånd! Allerede til de 
første private fester skulle 
der danses - og det skulle 
absolut være Les Lanciers.
Det er gået fint i klassen. 
Nogle klassekammerater ses 
mere end andre, men det ge
nerelle indtryk er et fint 
sammenhold. Lærerne er også 
forskellige - så det skal 
nødvendigvis være sådan, at 
nogle lærere synes man bedre 
om end andre....! Men på 
nuværende tidspunkt skal vi 
nok undlade en bedømmelse af 
lærernes kvalifikationer - 
menneskelige og faglige.

Kort tid efter starten på 
gymnasiet blev vi inviteret 
til forældreaften. Det var 
en god aften, hvor vi fik 
kendskab til lærerne og der
es forventninger til elever
ne, ligesom vi fik en kort 
gennemgang af indholdet i de 
enkelte fag. Endvidere var 
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det vort første møde med 
klassekammeraterne og deres 
forældre.

Invitationen til konsulta
tion kom i november. Vi drog 
naturligvis afsted - og und
rer os stadig over, at vi 
skal møde 2 lærere ad gan
gen. Er det for, at lærerne 
kan støtte hinanden, for det 
kan da ikke være for elever
nes skyld? I den forbindelse 
skal det også nævnes, at 
målet for elevernes udlands
rejse er bestemt af, hvilken 
lærer der skal med. På et 
uddannelsessted, hvor man 
underviser "næsten voksne" 
mennesker, må man tage ud
gangspunkt i elevernes øn
sker. Årsagen er formentlig 
noget med Ø-tid, F-tid eller 
U-tid, men det problem må 
være til at løse!

Vi har også været til valg 
af medlemmer til Gymnasiets 
bestyrelse. Det var en aften 
med et utroligt ringe frem
møde. Her skal forældrene 
skamme sig lidt. Når vi bli
ver tilbudt indflydelse, må 
vi tage den! Gymnasiet ser 
mere til vore børn end vi 
selv gør, så en smule inter
esse for stedet bør vi ud



vise. Men det skal også si
ges, at vi sad med en lille 
fornemmelse af, at vi kom 
til ulejlighed. Aftenen bar 
præg af, at det skulle over
stås så nemt som muligt.
Endelig har vi deltaget i 
den store festaften med sko
lekomedien og Les Lanciers. 
Det var en dejlig aften med 
en god stemning overalt. Men 
også en aften der bekræfte
de, at Hjørring Gymnasium er 
et sted med mange traditio
ner - på godt og ondt!

Helhedsindtrykket er, at 
Hjørring Gymnasium er et 
velfungerende uddannelses
sted, hvor man holder fast 
ved det kendte. Traditioner 
er også gode, men fornyelse 
skader ikke. Det kniber med 

at se fornyelsen - men vi 
har heller aldrig gået på 
gymnasiet!

Så til noget helt andet, som 
gymnasiet ikke skal roses 
eller rises for. Men det er 
utroligt med alle de fester, 
der pludselig skal deltages 
i - eller afholdes. De unge 
mennesker har den alder, 
hvor det er sagen at komme i 
byen og til fest - og der er 
kørt mange gange mellem Sin
dal og Hjørring - også uden
for skoletid. Men det glæder 
meget, at det ofte er sammen 
med nye kammerater fra gym
nasiet. Det har stor betyd
ning, at man også har lyst 
til at se hinanden udenfor 
skoletid!
Annemarie og Erling

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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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.

DEN DANSKE BANK

4

KONTOR &PAPIR
' HJØRRING PAPIRLAGER A/S VIGGO ASMUSSEN A/S

VENDSYSSEL A/S

ALLE MATERIALER 
TIL DESIGN OG 
BILLEDKUNST!

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

6





GANGDAMEN
Hvert år i februar-marts måned 

dukker hjemmelavede plakater op 
rundt på skolen. De studeres livligt, 
og lidt efter lidt breder rejsefeberen 
sig. Alle skolens 2. g' ere skal på 
studierejse. Rejsemål fremgår af 
plakaterne.

Allerede i 1. g får klasserne tilbudt 
en studierejse, som afvikles i 2. g. 
Denne studierejse indgår i de 
deltagende klassers eksamenspen
sum. For det meste er der tale om 

tværfagligt samarbejde. Dansk, 
historie, geografi, fysik samarbejder 
typisk med sprogfagene. Også idræt 
arrangerer studierejser.

I årenes løb er turen gået til 
England, Tyskland, Østrig, Italien, 
Frankrig, Ungarn, Tjekkiet og 
Rusland.

I foråret 1994 deltog 2a og 2u (nu: 
3a og 3u) i en rejse til St. Petersborg 
i Rusland, arrangeret af historie- og 
russisklærerne. Herfra stammer 
dette stemningsbillede.

WJ
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"Dobri djin" siger damen bag 
skrivebordet på vores næsten 
endeløse hotelgang. "Jaja" tænker vi 
overbærende, 36 timer i bus sætter 
sine spor

Senere fandt vi ud af, at det betød 
goddag. Gangdamen sad trofast bag 
sit skrivebord hver morgen, når vi gik 
ned, og hver eftermiddag, når vi kom 
hjem. Altid parat med en flaske 
russisk vodka eller champagne eller 
måske en lille souvenir - hendes 
biindtægt, som muligvis oversteg 
hendes egentlige løn.

Gangdamens forbillede er helt klart 
sekretæren fra de utallige 
amerikanske sæbeoperaer, der går 
på de 5 kanaler. Make-upen tværet 
grotesk ud i det blege ansigt og 
håret sat kunstfærdigt op - stadset 
ud til ingen nytte. Men når man ikke 
har andet at fylde sine lange 
arbejds-dage med, er det jo fristende 
at overdrive med sit eget udseende. 
Men den afskårne plastic-colafiaske 
med visne roser i afslørede hende... 
Illusionen var ikke perfekt.

Disse damer, som før i tiden tilbød 
te, chokolade og passede på 
nøglerne, er i dag blevet, hvad vi 
ville kalde arbejdsløse i det skjulte. 
Nøglerne er skiftet ud med 
plastickort og teen med vodka og 
cola. Tiden går med at hilse på de 
passerende hotelgæster på gangen, 
tale i telefon og fremfor alt: at se TV. 
Så derfor var vores Lanciers-opvis
ning i en sen og lettere fordrukken 
nattetime en velkommen adspredel
se i en gangdames trivielle hverdag.

Set med en vestlig turists øjne blev 
hun indbegrebet af russisk venlighed 
og russisk uvirksomhed. Tre gang

damer på hver etage, syv etager på 
Hotel Moskva, ca. 50 hoteller i St. 
Petersborg, gangdamer på alle 
kollegier, damer i hjørnet af hver 
eneste udstillingssal på alle museer i 
St. Petersborg - de findes alle 
vegne.

Men St. Petersborg byder på 
andet end gangdamer. Lanngs den 
4,5 km lange hovedgade, Nevski 
Prospekt, finder man både små, 
mørke butikker og velholdte byg
ningsværker, bl.a. Kazan-katedralen,



der i kommunismens dage fungere
de som museum for ateisme!

Gadelivet præges især af de mere 
eller mindre påtrængende gadesælg
ere, hvis øjne lyser op i forventning 
ved synet af en Dollars-besiddende 
dansk gymnasieelev. Men der er 
også plads til en gammel mand på et 
hjørne, der sælger blomster for rub

ler og giver et hjerteligt smil med 
oven i handlen.

For enden af Nevski Prospekt 
tigger Vinterpaladset, en imponeren
de bleggrøn bygning opført i rokoko
stil. Indenfor paladsets smukke mu
re hersker en sjældent set 
overdådighed. Rammerne for en af 
verdens største kunstsamlinger 
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(værker af Rembrandt, Leonardo da 
Vind m.fl.) er marmortrapper og - 
søjler, forgyldte stukdekorationer, 
gulve i udsøgte træsorter og fantas
tiske loftsmalerier. At besøge Vin
terpaladset er som at få opfyldt 
barndommens drømme om at eje et 
eventyrslot. Derfor er St.Petersborgs 
grå og forurenede virkelighed endnu 
mere overvældende, når man igen 
står på gaden. Det er karakteristisk 
for byen, at 5 skridt væk fra den 
blændende arkitektoniske skønhed 
ramler man ind i det sørgelige 
forfald.

De russisktalende elever fra Hjør
ring oplevede byen bag facaden, da 
de blev guidet rundt af unge russere. 
Trøstesløse beboelsesbyggerier og 

faldefærdige, men bevaringsværdige 
bygninger ligger side om side og 
afslører et samfund uden ståsted. 
En almindelig arbejder har en 
månedsløn på ca. 4oo kr., en pen
sionist det halve. Russerne lever 
under sparsomme kår, men der 
finde§ ikke køer udenfor statsforret
ningerne i St. Petersborg. Vareud- 
buddet fejler ikke noget - det er 
pengeknapheden, der udgør 
problemet. Forholdene i provinsen er 
anderledes. Her er vareudbuddet til 
tider mere begrænset og kvaliteten 
svingende. Men billedet af en russer 
på sultegrænsen er forældet og 
usandt.

Landet tumler til gengæld med et 
utal af andre problemer.

2(3!)a

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 ’

DET ER HOS
FOTOMAGASINET

)Du får din næste Mesterfilm med retur!

Pris pr. billede 
ved dag til dag - 
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 VE AM G HIL5EAI
FOTOMAGA5IA/ET !

) Gælder ved fremkaldelse og kopiering af farvenegativfilm.

FBTB
98927916 STRØGET!

STRØMGADE 7 - HJØRRING
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EDB I DE NATURVIDENSKABELIGE FAG
I HF og på gymnasiet er der 

traditionelt tre naturvidenskabelige 
fag. Disse er biologi, fysik og kemi.

Det karakteristiske for de natur
videnskabelige fag er, at de er 
eksperimentelle. Det betyder, at 
fagene beskæftiger sig meget med 
eksperimenter, bearbejdningen af og 
forståelsen for, hvad et givet 
eksperiment betyder for det emne, 
man beskæftiger sig med.

I de tre fag har der været et behov 
for at anvende matematik og 
statistik til at vurdere forsøgsresulta- 
tetets "sikkerhed" og fx grafisk 
illustrere forsøgets gang.

I denne eksperimentelle undervis
ning har der været en god tradition 
for, at eleverne selv registrerer og 
kontrollerer deres eksperimenter. 
Det giver dem en rutine i det 
eksperimentelle arbejde, der er 
nyttig i forhold til en senere 
beskæftigelse i et laboratoriemiljø 
og andre steder, hvor det er vigtigt 
at holde styr på indsamlede tal og 
oplysninger. Traditionelle hjælpe
midler til dette arbejde er papir, bly
ant, regnemaskine og A4-mappe. 
Plus selvfølgelig specielle registre
ringsapparater, knyttede til det 
enkelte forsøg.

Ude i samfundet er imidlertid mange 
af de processer, vi her taler om, 
overtaget af EDB-maskiner:
- I laboratoriet anvendes komplice
rede maskiner, som fuldautomatisk 
gennemfører analyseserier og præ
senterer resulltaterne for brugeren.
- I produktionen udføres store dele 
af fabrikationen af maskiner, som én 
gang programmeret kan fremstille et 
stort antal perfekte enheder.

Det er derfor, at vi i den undervis
ning, der skal uddanne eleverne til 
bl.a. at klare dette arbejde, må ind
arbejde EDB på en rimelig måde, 
således at vi viser samspillet mellem 
mennesket og maskinen i den prak
tiske - eksperimentelle - del af 
undervisningen.

Naturligvis vil opstillingerne have 
karakter af demonstrationsanlæg og 
forsøgsopstilling, men de vil i det 
gode eksperiment vise muligheder-
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ne i den nye teknologi, selvom 
størrelsesforholdet er 1:100.000.

Det er dog ikke alle eksperimenter, 
der egner sig til EDB-maskiner. 
Mange forsøg vil stadig være i bund 
og grund afhængige af elevernes 
håndværksmæssige arbejde. Obser
vationer af kvalitativ art, at opøve 
brugen af forskellige måleapparater 
og ekskursioner er områder, hvor 
EDB-maskinen ville tilsløre 
undervisningens egentlige formål.

Derimod vil andre eksperimenter, 
hvor et forsøg over længere tid 
afgiver kvantitative måledata være 
velegnet, typisk forsøg, hvor 
bestemte målinger skal udløse en 
bestemt reaktion for at forsøget kan 
fortsætte. Her er EDB-maskinen et 
værdifuldt hjælpemiddel i den 
eksperimentelle undervisning.

Det er vigtigt, at vi som lærere 
holder os for øje, hvor EDB- 
maskinen har en pædagogisk effekt, 
og hvor den ikke har det. EDB- 
teknikken i sig selv har lige så 
meget pædagogisk effekt som 
Møens Klint. Det er først, når man 
laver et stykke kridt, der kan bruges 
på en tavle, at Møens Klint kan 
bruges pædagogisk, ligesom EDB- 
maskinen skal tjene et formål i 
undervisningen, som er defineret, 
før maskinen rulles ind for eleverne.

EDB-maskinen er et kraftfuldt 
værktøj, men det er stadig et 
værktøj.

Hvilke behov for EDB-udstyr har 
så en skole som Hjørring Gymnasi
um?

I de naturvidenskabelige fag 
betones den eksperimentelle del 
14

altid som en vigtig side af undervis
ningen. Uanset om eleverne har 3 
eller 5 timer om ugen, lægges der 
vægt på, at de udfører 
eksperimenter og gennemarbejder 
de udførte eksperimenter, enten ved 
at skrive rapporter, eller blot ved at 
notere forsøgsresultaterne ned og 
derpå gennemgå forsøget på 
klassen.

Det betyder, at de naturvidenska
belige fag skal bruge maskiner, der 
kan styre og overvåge processer, 
arbejde med store datamængder i 
regneark og databaser, samt kan 
bruges som et avanceret 
skri ve værktøj.

I de humanistiske og de samfunds
videnskabelige fag og i matematik 
er der et generelt krav om skriftlig 
form. Og de enkelte fag har 
derudover deres specifikke behov 
for anvendelse af EDB.

Så det er vigtigt, at der findes 
muligheder på skolen for at arbejde 
differentieret med EDB-maskiner, 
således at de forskellige behov, som 
de enkelte fag stiller til EDB- 
udstyret, kan opfyldes.

Der er ikke altid brug for et stort 
EDB-lokale med 28 arbejdspladser, 
eller for modsætningen: en enkelt, 
superavanceret maskine. Der skal, 
for at undervisningen kan fungere 
optimalt, være mange "konfigurati
oner", for nu at blive i jargonen, - en
keltmaskiner til at styre og overvåge 
en proces, skriveværktøj til at skrive 
rapporterne pænt ud og en 
biblioteksmaskine, der kan 
undersøge bogbestanden på det Kgl. 
Bibliotek i København.

JW





Bonus 
Konto
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DET SKER I EFTERÅRET
Efterårsferien
ligger som sædvanlig i uge 42 - altså 
fra mandag den 17. oktober til fre
dag den 21. oktober.
Forældregenerationen kan huske, at 

ferien hed kartoffelferie, simpelthen 
fordi børnene fik fri for at hjælpe 
med kartoffelhøsten. Og på Lolland 
holdt man på med roekampagnen. 
De tider er forbi. Kartoflerne tages 
op med maskine, og havde det ikke 
været for den megen regn, var det 
sket for længst.

De store skriftlige opgaver
skal godt nok først skrives i 
december for 3.g's vedkommende 
og januar for 2.hf. Men det er ikke 
for tidligt at begynde at overveje, 
hvilke fag og emner man vil 
beskæftige sig med. Lærerne vil 
orientere om mulighederne for at 
skrive i de forskellige fag. Den 28. 
oktober skal 3.g have valgt fag og 
overordnet område. Herefter 
begynder man at skyde sig mere og 
mere ind på den endelige opgave. 
For HF er fristen den 9. december.

af fag på vores skole: de 
naturvidenskabelige, de kreative og 
sprogfagene.

Herefter har eleverne på forhånd 
valgt sig ind på nogle timer, som de 
ønsker at følge. Her oplever de så 
forløbet af en "rigtig" time på skolen. 
Dagen slutter med spørgsmål og 
drøftelser af dagens begivenheder.

Hospiteringen
betyder, at skolen får besøg af 
elever fra afgangsklasserne på de 
folkeskoler og efterskoler, som vi 
modtager elever fra.

Eleverne, der kommer på besøg, får 
først en generel orientering. Herefter 
oplever de tre timer, der er skruet 
specielt sammen, så de giver et 
indtryk af de tre store hovedgrupper

(Karakter)bladene falder...
I løbet af efteråret får alle skolens 
elever karakterer - for HF er der tale 
om et tilbud. Før karaktererne gives 
har lærerne og rektor været 
igennem en grundig drøftelse af de 
enkelte elever og hold.

Måske især for de første årgange er 
karakteren spændende, nu får man 
en måler på, om indsatsen er i orden 
- eller måske rosværdig!

Forældremøder for 1 .g.
ligger i begyndelsen af december og 
former sig som konsultationer, hvor 
forældrene - gerne sammen med 
eleven - med grupper af lærere 
drøfter, hvordan det står til. Især for 
forældrene er det en god mulighed 
for at danne sig et indtryk af, 
hvorledes det går deres børn i den 
ny skole.

Så er det jul og vanen tro holder vi 
en festlig juleafslutning med fine 
indslag fra musikafdelingen samt en 
juletale.

17



OPERA TION 
DAGS VÆRK

Den 10. november er det 
DAGSVÆRK-DAG, og gymnasie-, 
HF- og VUC-elever kan på denne 
dag melde sig frivilligt til at give et 
dagsværk til fordel for uddannelse i 
den tredje verden. I år går pengene 
fra projektet til at forbedre undervis
ningen for indianere i Ecuador. Dette 
arbejde udføres i samarbejde med 
den danske bistandsorganisation 
IBIS.

Men meningen med OPERATION 
DAGSVÆRK er ikke kun at indsam
le penge til et godt formål, men også 
at give eleverne en mulighed for at 
lære en lille smule om et andet lands 
kultur og derved bidrage til at skabe 
større tolerance mennesker imellem 
og større forståelse for de 
problemer, der er andre steder i 
verden.

Hvis man har spørgsmål angående 
OPERATION DAGSVÆRK, er man 
velkommen til at kontakte 
DAGSVÆRK-gruppen gennem elev
rådet, eller kontakte mig på skolen.

Laurits T. Høgsted 1 b

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...

9 JYSKE BANK
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EMNEDAGE 1994

Hvert andet år afholder vi emnedage på Hjørring Gymnasium & HF-kursus, og næste 
gang bliver fra den 14. til 16. december 1994. Bortset fra 3. g’erne, der på dette 
tidspunkt er igang med deres såkaldte store opgave, deltager alle elever og lærere i 
emnedagene.

Emnedagene er noget helt specielt. I de tre dage går hverken elever eller lærere til 
deres normale undervisning. Skemaet brydes ned, og elever og lærere arbejder 
sammen i en helt ny konstellation på tværs af klassetrin. Dette betyder, at de godt 400 
1. og 2.’ere og de ca. 150 1. og 2. HF’ere i løbet af de tre emnedage lærer nye 
ansigter at kende, og emnedagene betyder derfor fornyelse - såvel fagligt som socialt.

Det overordnede emne bliver i år VERDENS KULTURER. Alle, der deltager i 
emnedagene, har mulighed for at komme med forslag til underemner. I skrivende 
stund er fristen for indlevering af forslag ikke udløbet, så vi kan ikke komme med en 
komplet liste over emner. Vi vil dog gerne med et par af de indkomne forslag give en 
fornemmelse af stemningen og vibrationerne på HG, når vi midt i december er i gang 
med emnedagene:

- Masken i religion, dans og teater
- Er det let at leve i Letland?
- Japanske holdninger omkring kunst og religion
- Indianernes forhold
- Kenya og Tanzania
- at kunne begå sig ude i verden
- Grønland
- Livet i flygtningelandsbyen i Hjørring
- Sydamerika

Det er altid rart med ny inspiration. Af den grund forsøger vi at hente mennesker fra 
"det virkelige liv" ind på skolen i forbindelse med emnedagene. I år har Nordjyllands 
Amt bevilget tilskud til 3 kunstnere, der vil arbejde med hver sin gruppe. Desuden er 
vi så heldige, at vi har mulighed for at trække på lokale "eksperter", og endelig har vi 
andre værdifulde kræfter - både blandt elever og forældre - der har særligt kendskab 
til nogle af VERDENS KULTURER.

Hvad er skønnere end at få mulighed for at se og blive set, når man selv og 
kammeraterne har været beskæftiget intenst med et spændende emne i tre dage? Nej 
vel! Selvfølgelig slutter emnedagene med et eller andet resultat eller produkt, som kan 
fremvises for resten af skolen.

Vel mødt til emnedagene 14.-16. december!

På emnedagsudvalgets vegne
Lisbeth Graverholt
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BESTYRELSENS BERETNING FOR 1993
Der er afholdt 5 ordinære møder og et valg.
Derudover har bestyrelsen været repræsenteret ved 3 regionale møder.

19.01.93
Bestyrelsens konstituering.
Referat fra deltagelse i mødet på Nyborg Strand i december.
Gennemgang af regnskab 1992, samt af budget 93.
Ferieplanen for 1993/94 vedtages.

20.03.93
Bestyrelsen var repræsenteret ved kurset om etisk regnskab.

20.04.93
Etisk regnskab diskuteres.
Bestyrelsen ændrer valgperioder for forældrerepræsentanterne i bestyrelsen i overens
stemmelse med de af amtet udmeldte retningslinier.
Målsætningsdebatten fortsættes.
Elevtilgang og valgfagsfordeling er tilfredsstillende.
Det nye valgfag Design kræver mindre bygningsændringer.

21.09.93
Gymnasiet deltog den 7. september i orientering af undervisningsminister Ole Vig Jensen i 
anledning af UTA kampagnen .
Manglende vikarbevilling til rengøring medfører, at rengøringen i visse områder ikke er 
tilfredsstillende, når flere assistenter er sygemeldte.
Skolens egen trivselsrapport omtales.
Orientering om budget 94.

14.10.93
Bestyrelsen deltager i mødet på Amtsgården.

26.10.93
Målsætningsdebatten og mødet på amtsgården var til diskussion.
Valget af to forældrerepræsentanter planlægges.
Generel gennemgang af budgetmodellen.
Forholdene vedrørende kantinen omtaltes.

15.11.93
Der afholdes valg af to forældrerepræsentanter
Der er optræden ved en septet af skolens elever samt af et mindre brass-band.

22.11.93
Bestyrelsen var repræsenteret på mødet på Aalborghus Gymnasium.

14.12.93
Vedtagelse af budget 1994.
Vedtagelse af ferieplan 94/95.
Faget psykologi skal tilbydes som valgfag fra kommende skoleår.
Reglerne for suppleanters indtræden præciseres.

HJØRRING GYMNASIUM & HF-KURSUS 
d. 31. maj 1994

Per Sangill-Nielsen 
formand
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Til studieturen 
eller festen 

Din egen personlige 

T-Shirt 
SWEAT-Shirt

Leveringstid 1 dag.

Farvelaserkopiering og sort/hvid-.
Laver vi, medens du venter. •

Spørg om mulighederne |

Vi laver flotte 
farvebilleder mens du 

handler - færdig på 1 time.

FOTO 
expert

FOTO • VIDEO • UDSTYR
Nu også
4-farvet fotokopiering
Vendsyssels største fotohandel

Østergade 25 • Hjørring • Tlf. 98 90 06 99
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Skolens bestyrelse
Forældrevalgte medlemmer
Per Sangill-Nielsen, formand
Jernspurvevej 6
9800 Hjørring
Telf. 98 90 30 30

Niels Henrik Behrendtz/nfm
Agerhøne vej 16
9800 Hjørring
Telf. 98 92 19 64

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

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

Valgt af Nordjyllands Amt
Jørgen Østergaard
Bjørnstrup vej 161
9830 Tårs

Valgt af Kommuneforeningen
Knud Glønborg
Terne vej 16
9850 Hirtshals

Lærerrepræsentanter
Gro Glans
Else Nordgaard Lind

T AP-repr æsentant
Per Frank Jensen

Elevrepræsentanter
Ditte Teglgaard Andersen, 2.c
Claus Hundahl Nielsen, 2p

Tider og telefoner
Kontorets ekspeditionstid 
kl. 8.00-10.00 og kl. 11.30-14.00

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

Rektor Thorkild Clausen 
træffes efter aftale

Inspektorernes træffetid 
kl. 8.05-8.50 (undt.tirsdag) og 
kl. 12.05-12.50

Studievej ledernes træffetid
Se opslagstavle ved kontoret

Bogdepotets åbningstid
Mandag kl. 8-9
Tirsdag kl. 8-9 og 12-13
Onsdag kl. 8-10
Torsdag kl. 8-9 og 12-13
Fredag kl. 10-11

Bibliotekets åbningstid 
kl. 9.45-13.45

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, lok. 5 kl. 9.15-9.45
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TLF. 98 92 02 99

eklame
-under ét tag

LAYOUT 
REKLAMER 
BROCHURER 
ANNONCER 
BLANKETTER 
ETIKETTER
FORENINGSBLADE


