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JØRGEN ELSBORG

Juleferien var en dag gammel, da 
en kollega ringede om aftenen den 
22. december og fortalte, at Jørgen 
Elsborg var død. Så blev omgående, 
i chokket og vantroen, skolen helt 
nærværende igen. Fordi man vidste, 
at den nu var blevet anderledes, at 
ens daglige virkelighed havde mistet 
en farve.

I erindringen står Elsborg så 
mærkeligt uforandret gennem alle 
årene, gennem skiftende undervis
ningsformer og omgangsformer. Det 
kunne have været stivhed eller lige
gyldighed, men det var det ikke: det 
var en stor styrke i ham. Han 
trivedes med de nære ting i 
skolelivet, som er de samme til 
enhver tid, forståelsen af teksten, 
helt konkret, omsorgen for eleven, 
her og nu. Og meddelte sig om dem 
diskret, med en lun kollegial 
fortrolighed.

Elsborg var humanist af uddannel
se, hans fag var tysk og latin, og 

humanist af den klassiske slags: fi
lolog, sprogmand med sans og 
omhu for ord. Den humanisme, der 
definerer sig som interesse for men
nesker og menneskers adfærd 
besad han også. Men den kom 
indefra og var hans egen.

Han markerede sig ikke så meget 
på møder og i udvalg, men gerne på 
tomandshånd eller i den lille kres, og 
da med en egen munter 
urokkelighed, funderet på lang, solid 
erfaring, og, ofte, en ironi, som aldrig 
skabte distance i samtalen, men 
tværtimod drog os andre ind i en 
humoristisk medviden om til
værelsens let pudsige karakter.

- Der var en stor tryghed omkring 
Elsborg. Eleverne elskede ham for 
den. Og vi mærkede den på lærer
værelset som en varme og et 
velbehag ved hans selskab. Det er 
derfor, vi savner ham.

JL
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f SKOLEN INVITERER f
• til forældrekonsultation i 3. g •
Hermed inviterer skolen forældre

ne til eleverne i 3. g til forældrekon
sultation.

Hensigten med forældrekonsulta
tionen er, at forældre, eleven og læ
rerne får mulighed for at drøfte 
eventuelle generelle problemer i en
kelte fag, for at vi derigennem kan 
søge at løse elevens problemer.

Der afsættes 10 minutter til hver 
samtale. Såfremt problemerne ikke 
kan gennemdrøftes indenfor denne 
tidsramme, er det sandsynligt, at 
elevens studievejleder skal ind
drages.

Det understreges, at konsultation
en skal tilbydes forældre til elever, 
der endnu ikke er fyldt 18 år.

Såfremt andre elever sammen 
med deres forældre ønsker en sam
tale, vil dette ønske naturligvis 
kunne opfyldes.

Konsultationsmødet afholdes den

14. februar 1995 kl. 19-21

idet der forud skal ske tilmelding 
med oplysning om, hvilke af elevens 
lærere man ønsker at møde.

Tilmelding skal ske på skolens 
telefon 98 92 24 33 inden den 7. 
februar 1995.

Thorkild Clausen 
rektor

* * *

TELEFON 98 92 17 44 . FAX 98 92 12 60
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OM VALG - OG OMVALG!
Problemerne ved elevernes valg 

af fag er store. Det er vanskeligt at 
bestemme sig: ofte er der flere lige 
attraktive muligheder, hvoraf nogle 
er erhvervsbestemt, mens andre er 
mere lystbetonede. Det er straks let
tere med de fag, som man på 
forhånd udelukker af personlige 
årsager.

Når eleven har afgivet sit valg 
senest den 27. februar, kan hun 
ånde lettet op, for opgaven er løst.

Men den havde måske flere løs
ninger, og senere kan tvivlen rejse 
sig: "Valgte jeg nu rigtigt?" osv.

Der er kun ét at sige, og det er, at 
valget er foretaget og ikke kan gøres 
om, medmindre helt ekstreme 
forhold gør sig gældende. Dette er 
nødvendigt for at sikre en rimelig 
planlægning af næste års skolefor
løb.

Bordet fanger, men det kan ske, at 
der ikke oprettes hold til alle valgte 
fag.

Beslutningen om, hvilke hold der 
skal oprettes, træffes ca. 15. april. 
Hovedprincippet er, at flest mulige 
elever skal have deres valgønsker 
opfyldt indenfor den økonomiske 
ramme, som skolen har tildelt.

Eleven, hvis hold ikke oprettes, 
skal derfor vælge om mellem de 
hold, der faktisk oprettes.

Det er en vanskelig situation, som 
ikke bedres af, at processen skal gå 
hurtigt, og valgmulighederne er 
indsnævrede. Det er nødvendigt, at 
processen med omvalg går hurtigt, 

fordi de endelige valg skal være på 
plads, før eksamensskemaet offent
liggøres primo maj måned.

Hvis eleven skal vælge om, stiller 
hun ofte spørgsmålet: "hvorfor er det 
netop mit valgfag, der ikke oprettes, 
hvorfor ikke et andet, for mit valg er 
truffet med en god begrundelse?"

Den enkelte elev vil ofte føle sig 
uretfærdigt behandlet, fordi det ikke 
er muligt objektivt at måle forholde
ne omkring to valgfag, hvor kun det 
ene oprettes.

Mange faktorer spiller ind. Lad mig 
nævne nogle: antal elever til holdet, 
var faget oprettet/ikke oprettet sidste 
år?, studiestartkompetence, lærer
kapacitet, lokalekapacitet.

Derfor kan en løsning af en elev 
opfattes som en god løsning, mens 
en anden elev ikke kan forstå, at 
løsningen overhovedet kan bruges 
til noget som helst, for den løser jo 
ikke mit problem på en tilfredsstil
lende måde.

Når eksamensskemaet er offent
liggjort, er der ingen muligheder for 
at ændre valget af fag, idet dette 
ofte ville kunne medføre en ændring 
af eksamensforholdene. Og man må 
jo naturligvis ikke kunne ændre et 
"uheldigt" eksamensforløb ved at 
søge om omvalg.

Thorkild Clausen 
rektor
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VALGFAG - FAGVALG

Nu nærmer tiden sig! Senest 27. feb. skal 
samtlige elever i 1. HF, 1. og 2. g aflevere 
et skema med deres fagvalg. 1. HF skal 
afgøre, hvad de vil have på tilvalg i 2. HF; 
gymnasiasterne vælger fag på mellem- og 
højt niveau i 2. og 3.g.
I perioden fra begyndelsen af januar til 
skæringsdatoen 27. feb. bliver eleverne 
orienteret, skriftligt og mundtligt, om det 
faglige indhold af de forskellige fag på det 
ønskede niveau og om konsekvenserne af 
deres valg.

Proceduren i orienteringsfasen i l.g og
1. HF er følgende:

1. Eleverne far udleveret et skriftligt 
materiale i form af et hefte, der forklarer 
valgmulighederne og beskriver indholdet 
af de enkelte fag på de mulige niveauer.

2. Studievejlederen for den enkelte klasse 
afholder 1-2 kollektiv timer. I disse gøres 
der rede for fagvalget, således at de 
muligheder, bindinger og begrænsninger, 
der er, træder tydeligt frem. Eleverne har 
lejlighed til at stille spørgsmål, også til det 
udleverede skriftlige materiale. Vi taler 
om, hvilke kriterier man bør lægge til 
grund for sit valg, og hvilke konsekvenser 
et givet valg kan fa.

3. Faglig orientering om de enkelte fag på 
de forskellige niveauer finder normalt sted 
en eftermiddag i 5., 6., og 7. time. 
Eleverne kan i disse 3 timer vælge sig ind 
på 6 forskellige muligheder (der vil 

maksimalt skulle vælges 4). Der bliver her 
lejlighed til at stille spørgsmål til den 
beskrivelse af det enkelte fag. man har 
kunnet læse i valgheftet. På den måde får 
eleverne et solidt begreb om indholdet af 
fagene, så de kan træffe deres valg på et 
forsvarligt grundlag.

4. Efter at eleverne nu har haft mulighed 
for grundigt at sætte sig ind i, hvad de 
kunne tænke sig at vælge, kommer en 
runde med individuelle samtaler med 
studievej lederen.Ni taler med eleverne 
om, hvad de overvejer at vælge, og 
hvorfor de netop har tænkt sig dé fag. 
Hvis eleven vakler mellem flere 
muligheder, drøfter vi, hvorfor han eller 
hun er specielt tiltrukket af det ene og det 
andet fag, og om man måske kunne løse 
dilemmaet ved at vælge en helt tredie 
mulighed. Evt. kan man overveje påny, 
søge flere oplysninger, fx hos ældre 
elever, og så komme til en ny samtale.

5. Udfyldelse og aflevering af det 
udleverede valgskema senest 27. j'ebruar.

Denne procedure gælder i l.g og 1. HF. 
Den er mest kompliceret i gymnasiet: her 
kan man nemlig i en række tilfælde vælge 
samme fag på 2 niveauer; HF'emes 
valgfag er ikke niveaudelt.
For 1. HF er valget i alle tilfælde bindende 
efter 27. feb. For l.g er valget bindende 
efter 27. feb. med hensyn til de fag, der 
begynder i 2.g (og evt. fortsætter i 3.g).
De valgfag, der først begynder i 3.g, skal 
man derimod ikke vælge definitivt i l.g, 
men l.g'eme bliver alligevel spurgt om 
deres valgfagsønsker for 3.g - med 
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henblik, bl. a., på deres langsigtede 
planlægning.
I 2.g bliver man spurgt igen om sine 
ønsker for 3.g, og nu er valget bindende 
efter 1. marts. 2.g'erne kan deltage i en 
del af proceduren (punkt 3 og 4). De har 
jo i l.g været igennem det hele, og har 
derfor kun interesse i den grundige 
vejledning, hvis de er i tvivl og/eller 
ønsker at ændre deres beslutning fra l.g.

Valgfagssystemet i hovedtræk:

På HF skal man vælge 3 tilvalgsfag ialt. 
Hvert tilvalgsfag har et ugentligt timetal 
på 4.
Gymnasiet har én valgfagsmulighed i 2.g 
og op til 3 i 3.g. En del af valgfagene er 
højniveau-fag,andre (en længere række) 
er mellemniveau-fag.
Fag på højt niveau har cl ugentligt timetal 
på 5; alle har en skriftlig disciplin, der 
afsluttes med en skriftlig eksamen. Nogle 
af højniveau-fagene er 2-årige (og skal 

altså vælges definitivt i 1 .g), andre findes 
kun i 3.g.
Fag på mellemniveau har et ugentligt 
timetal på 4 og ingen skriftlig eksamen. 
Alle mellemniveau-fag er 1-årige.
Alle gymnasieelever skal vælge mindst 2 
fag på højt niveau. De sproglige skal 
vælge mindst ét sprog på højt niveau. 
Tilsvarende er der et krav til 
matematikerne om, at deres fagrække far 
et naturvidenskabeligt tilsnit.
De valghefter, der uddeles i l.g, fortæller, 
hvilke fag der er mulighed for at vælge på 
de enkelte niveauer.

Hvordan bor man vælge?

Studievejledemes råd er: vælg efter 
interesse og efter, hvad du mener, du far 
brug for efter eksamen i forbindelse med 
uddannelse og erhverv. Der skulle gerne 
være nogenlunde sammenfald mellem de 
to ting.
Når vi vejleder sådan, er det, fordi det nu
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engang er lysten der dnver værket. Har 
man valgt efter interesse, er der størst 
sandsynlighed for, at man klarer sig 
godt.
Selv om optagelsesreglerne til en del 
uddannelser er ændret nu fra 1995, 
spiller gennemsnittet stadig en stor rolle. 
Samtidig skal man imidlertid inden 
optagelse opfylde krav om visse fag på 
bestemte niveauer til mange uddannelser. 
Nogenlunde samtidig med, at eleverne 
modtager valghefteme, får de en lille bog 
om " Uddannelse og erhverv". Af den vil 
det fremgå, hvilke krav til fag og niveau, 
de enkelte uddannelser stiller. Eleverne 
har altså mulighed for at sætte sig ind i 
disse forhold, inden de vælger fag, og 
studievejlederen kan også på dette punkt 
være behjælpelig i den individuelle 
samtale.

Skulle man ikke være i stand til at opfylde 
de krav om fag og niveau, som ens 
favorituddannelse stiller, vælger man her 
igen de fag, man mener at kunne opnå det 
bedste resultat i. Der er nemlig efter 
eksamen mulighed for at supplere med fag 
og niveauer, man mangler, på 
enkeltfagskurser og studenterkurser.

Både forældre og elever er velkomne til at 
kontakte skolen eller studievejlederen, 
hvis man kommer i tvivl om noget 
undervejs i fagvalgsperioden.

Marie-Louise Bonde Larsen 
studievejleder
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LINE OG STREGKODEN
Ny registrering af skolens bøger

I løbet af 1995 lægger vi admini
strationen af undervisningsbøgeme 
på Hjørring Gymnasium om.

Det gør vi, fordi svindet i skolens 
bogbestand er for stort. For at sikre, 
at alle de bøger, skolen udleverer til 
eleverne, også kommer retur, er det 
nødvendigt med et registreringssys
tem, hvori det hurtigt og sikkert er 
muligt at finde ud af, hvilke bøger 
den enkelte elev har fået udleveret. 
At gøre det manuelt har vist sig 
umuligt. Vi besluttede derfor at se os 
om efter noget mere avanceret, og 
ved at undersøge markedet fandt vi 
ud af, at det bedste var et system, 
udviklet på Helsingør Gymnasium. 
Systemet anvendes nu på over 60 
skoler rundt om i hele landet. 
Princippet i det er følgende:

1: alle bøger udstyres med streg
kode og samles i et centralt lager.

2: alle elever udstyres med en 
personlig stregkode.

3: ved udlevering, der kan ske både 
holdvis og enkeltvis, registreres, 
hvilke bøger hvilke elever får udle
veret. Dette giver mulighed for, ved 
tryk på et par taster, at finde ud af, 
hvilke elever, der har fået en 
bestemt bog, og hvilke bøger en 
bestemt elev har, og som skolen 
altså har krav på at få tilbage.

Da systemet endvidere er udstyret 
med automatisk regningsudskrivning 
10

bliver det muligt hurtigt og let at 
udrede trådene i en situation som 
følgende (der ved siden af den 
årlige bogaflevering i det nuværende 
system kan give anledning til det su
reste arbejde for boginspektor):

Line fra 2x vælger at forlade 
skolen midt i skoleåret og skal der
for aflevere sine bøger. Hun dukker 
op på boginspektors kontor med 
dem, og nu skal det så kontrolleres, 
om de alle er der. I det nuværende 
system er dette næsten umuligt 
uden anvendelse af et uforholds
mæssigt stort antal timer. Fremover 
skulle det helst forløbe således:

Line kodes ind på maskinen, der 
trykkes på en tast, og en liste over 
de bøger, hun har fået udleveret, ud
skrives på printeren. Derpå under
søges det, om der er overensstem
melse mellem indholdet i poserne og 
listen. Det viser sig nu, at Line 
mangler at aflevere en bog. Der 
trykkes på en tast, og en regning ud
skrives. Line har tilfældigvis penge 
med til at betale bogen, der trykkes 
på en tast, og Line får sin kvittering.. 
Den årlige bogaflevering vil principi
elt foregå på samme måde.

Da vi på skolen undersøgte marke
det for at finde det rette styrings
system, blev forskellige skoler kon
taktet, og det må indrømmes, at det 
gjorde et vist indtryk, da man på en 
skole på Hjørring Gymnasiums stør-



relse kunne meddele, at man på et 
år havde fået 50.000 kr. ind på 
denne måde. En anden skole kunne 
oplyse, at det med det nye system 
var lykkedes kraftigt at begrænse 
det årlige svind fra depotet, der tid
ligere lå på omkring 7%.

Alle var enige om, at systemet, 
når det var kørt ind, fungerede efter 
hensigten. Det eneste problem lå i 
indkøringsfasen, der alle steder 
havde forvoldt en del problemer. 

1995 vil derfor blive et lidt besvær
ligt år på skolen, hvad bøgerne 
angår. Men hvis den karakteristik er 
korrekt, som de kontaktede skoler 
gav af systemet, når det var indkørt, 
("fantastisk pålideligt", "kører utrolig 
godt", "hurtig procedure", "totalt 
tilfreds", "sådan skal det gøres"), - er 
det værd at stå igennem!

Finn Høghøj 
boginspektor

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.

O1 DEN DANSKE BANK
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ARETS SKOLEKOMEDIE:

DAVID
Årets skolekomedie bliver en 

musical- og ganske sikkert årets 
musical - tilegnet Hjørring Gym
nasiums elever. Og den vil blive 
opført af de mange dygtige 
musikere, korister og sangere på 
HG, som får lejlighed til at deltage.

Vi har fundet en god historie, som 
rummer så mange dramatiske 
muligheder, at det er umuligt at 
bruge dem alle, og vi har allerede 
fat i mange elever, som er indstille
de på at lave en forestilling, der taler 
til sanser og følelser igennem sang, 
dans og musik.

Instruktør på opsætningen bliver 
Knud Michael Jensen, som sammen 
med Allan Juul også vil forestå 
korinstruktionen. Anne Duramois 
(2.b) står for danseinstruktion og 
koreografi. Teksten er skrevet af 
undertegnede og musikken er 
komponeret af Jens Kjeldsen, som 
også vil stå for den musikalske 
ledelse. Bente Lauridsen har lovet, 
at hun vil bidrage med idéer til 
kostumer.

Titlen er, som det fremgår, "David" 
-slet og ret. Vi kunne jo ikke blive 
ved med at vente på, at Andrew 
Lloyd Webber og Tim Rice fik lavet 
deres musical om David. Nu bliver 
der i hvert fald lavet en - specielt til 
eleverne på vores skole. Netop så 
svær at vore elever kan klare det - 
og ikke så svær, at det skulle blive 
en umulig opgave for nogen af de 
rollehavende, orkester eller kor.

Historien har vi hentet i Bibelen.En 
af de mest centrale skikkelser, der 
samtidig udstråler en genkendelig og 
ægte menneskelighed er David, 
Israels konge fra ca.1000- 960 f.v.t. 
David var selv musiker og digter og 
derfor nærliggende at vælge som 
hovedperson netop til en musical.

Gianlorenzo Bernini.
David, der fælder Goliat. 1623
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Han er gjort at heltestot, hvilket 
især historien om David og Goliath 
fortæller, men også - på det mere 
humoristiske plan - den mindre 
kendte historie om at David drager 
mod filistrene (Israels uomskårne 
hedningenaboer og -fjender) og 
hjembringer 200 filisterforhuder for 
at gøre sig fortjent til Sauls datter, 
Mikal.

David er også en kvindebedårer 
og -forbruger - en side af hans 
karakter, man som regel går let 
henover i folkeskolen. Rent faktisk 
anskaffede David sig adskillige hu
struer, da han bosatte sig i 
Jerusalem. Flere af hans hustruer 
har i Bibelen en selvstændig 
identitet; det gælder f.eks. Mikal. 
Men den berømteste af Davids 
hustruer er nok Batseba, som han fik 
ved urent trav. Her punkteres 
heltemyten af en ganske grum 
historie om, hvordan David havde 
en affære med en af sine officerers 
kone, Batseba. Det ender med, at 
Batseba bliver gravid og David gør 
sig store anstrengelser for at tørre 
faderskabet af på Urias, Batsebas 
mand. Det lykkes ikke - Urias er en 
trohjertet og pligtopfyldende officer, 
som vælger at blive hos sine 
soldater, selv når han har orlov, så 
derfor levnes der ikke en praktisk og 
sandsynlig mulighed for at Urias kan 
være faderen. David beslutter derfor 
at sende Urias ud på den forreste 
frontlinie (heraf udtrykket en 
uriaspost) og på den måde kommer 
Davids fjender til at udføre det 
beskidte arbejde: at skaffe Urias af 
vejen.

Så grov en overtrædelse af al 
sømmelighed kan selv ikke en helt 

slippe godt fra. Natan, en profet, 
dukker op hos David og fortæller 
ham lignelsen om den rige mand, 
der tog den fattige mands eneste 
lam. Den historie bliver David så 
oprørt over, at han straks udsteder 
en dødsdom - lidet anende, at han 
netop derved har udtalt sin egen 
dødsdom. "Du er manden", siger 
Natan og støder David ud i en 
sjælelig krise, hvor han må vende 
blikket indad. David slipper fra det 
med livet, men den søn, Batseba 
føder ham, må dø i stedet. Sådan er 
vilkårene i Det gamle Testamente. 
David kommer igennem krisen - 
men alligevel lidt forandret og kan 
nu fokusere på andre end sig selv.

Sådan er historien i Det gamle 
Testamente i grove træk.

En storladen og eviggyldig historie 
om et aktivt og magtfuldt menneske, 
begavet med mange talenter og 
evner - og dog kun et menneske. 
Den fortjener at blive dramatiseret 
og sat i musik. Det er nu gjort, og vi 
har samtidig prøvet kræfter med en 
opgave, som vi længe har haft lyst 
til.
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FRA EMNEDAGENE I DECEMBER
I dagene fra den 14. til den 16. december sidste år - mens 3. g 
skrev deres "store opgave" - afholdt resten af skolen emnedage, 
på tværs af fag og klasser, overtemaet: Verdens kulturer.
"Gårdboen" deltog med sin egen lille redaktion fra 1.u og 1.p. På 
de følgende sider har Deres udsendte søgt at fæstne erfaringer, 
oplevelser og stemninger i tekst og billeder.

En frodig brakmark
"Giv agt! I får et ultimatum. På 3 

dage skal alle 1. g'erne, 2. g'erne og 
1. års HFerne lave et projekt. Det er 
op til Jer selv, hvad I får lavet!"

Sådan blev det sagt. Vores lærere 
var på krigsstien. Nu skulle vi pukle 
igen. Det var en gang i efteråret, at 
vi fik denne befaling fra højeste 
sted. Den førte til en afstemning, 
hvor vi fik valgt 65 emnetitler til de 
famøse 3 dage. Blandt andet kunne 
man sætte sit kryds ved Afrikansk 
folklore, Græsk mad eller Sadoma
sochisme. Vi kunne altså vælge og 
vrage mellem mange underfundige 
ideer. Men det kyste jo ikke os 
studerende. Man bestemte sig for et 
emne, der passede én individuelt, 
for derefter at finde ud af. hvem 
man var kommet i gruppe med. Og 
fortrød man så? Nej, med fanatisk 
optimisme tilpassede man sig i de 
enkelte grupper. Man tog simpelthen 
hul på det valgte emne. Glæden var 
optimal, da videomaskinerne og alt 
det andet grej, der var bestilt på 
forhånd, nåede ud i klasseværelser
ne på den første emnedag. Nu 
skulle der arbejdes!

14

Som timerne rullede henimod 
middag, kom alle igang med det 
første store problem: planlægning
en! Her vurderede man, hvilke 
punkter, der skulle tages i betragt
ning. Altså, hvordan går man igang 
med noget, der er så omfattende? 
De fleste af grupperne uddelegerede 
enkelte små opgaver, som passede 
til det, man vidste i forvejen eller 
noget, der i særlig grad interessere
de én. Men nogle grupper valgte at 
diskutere opgaven på det mere 
intense plan. Holdningerne skulle ud 
af skabet, inden man gik i gang med 
selve det skriftlige.

Undertegnede var med i en lille 
gruppe, der påtog sig at dække de 
tre hektiske dage i tekst og billeder 
til "Gårdboen". Vi etablerede en lille 
redaktion efter model af dagsplanen 
for en stor, rigtig avis, - "Børsen".

Emnet Latinamerikanske danse 
tiltrak redaktionsfotografeme Jan P. 
og Peter F. W. fra 1.P. Vi iagttog 
temperament for fri udblæsning i 
gymnastiksalen. Særligt focuserede 
vi på de enkelte talenter, som gjorde 
sig kraftigt bemærket. Rygtet om de 
dansende bredte sig som en



steppebrand, og de mange som 
kiggede med, lod sig dybt fascinere 
af både rytmen og dansetrinene.

Danserne og det etniske køkken 
gav os - og mange - mod på resten 
af dagene. Vi knoklede, vi virkede, 
og vi havde nogle emnedage, der nu 
bagefter ubevidst sætter sig spor i 
dagligdagen pga det tætte 
samarbejde, der blev etableret.

Hjørring Gymnasium var i de dage 
som en frodig brakmark, der 
blomstrede op med en anderledes 
flora, et godt tegn på vækstmulighe
der og bæredygtighed.

Peter Frank Wentzel
1 P

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...

O JYSKE BANK
15



...et spejl af fremtidens gymnasium?
Nogen spår, at den gymnasiale 

undervisningsform står foran en 
ændring. Hvad enten det sker eller 
ej, ser vi ihvertfald i disse dage store 
forandringer i arbejdsformen på 
vores gymnasium.

Udfra et par interviews med rektor, 
lærere og elever, gennemført i de 
forløbne emnedage, har vi her på 
redaktionen kunnet danne os et 
billede af de forskellige opfattelser, 
der hersker om den ny undervis
ningsform, der måske vil danne 
rammen om fremtidens gymnasium.

I emnedagene har, ifølge Thorkild, 
vores rektor, en ny undervisnings
form skullet afprøves. En form, 
hvor eleverne i høj grad skal have et 
medansvar for indlæringen, da de 
selv skal opsøge materiale, finde ud 
af, hvad de vil lave osv. Lærerne 
skal deltage på lige fod med 
eleverne og udforske emner, de ikke 
i forvejen har specielle forudsæt
ninger for.

Ny ansvarsfølelse

- Denne undervisningsform er al
lerede ved at blive indført i folkesko
len med den ny folkeskolereform, og 
vi er derfor nødt til at følge med ud
viklingen, ellers går gymnasiet hen 
og bliver for stift, udtaler Thorkild, 
som håber på en ændring i 
opfattelsen hos både lærere og ele
ver.

- Det er nødvendigt, at eleverne 
selv sætter sig nogle mål, som vi 
kan hjælpe med at nå, men det er 
eleverne selv, der skal yde hoved

indsatsen, siger rektor.
- Før vi kan nå så langt, må 

mange helt basale ting om 
ansvarsfølelse læres. Fx påtager e- 
leverne sig i dag alt for lidt ansvar 
for skolens fysiske miljø. Det ses i 
form af grafitti på væggene, affald 
på gangene osv. Før eleverne har 
selvdisciplin og ansvarsfølelse nok 
til at komme ud over sådanne 
problemer, vil det ihvertfald være 
svært at indføre en undervisnings
form, hvor de endnu mere end i dag 
har ansvaret for deres egen 
undervisning.

- Den ny form vil også være svær 
for lærerne at vænne sig til, da de i 
fremtiden snarere skal ses som kon
sulenter, der hjælper, vejleder og 
samarbejder med den enkelte elev, 
end som formidlere af envejskom
munikation, som vi jo ser det idag, - 
mener Thorkild.

Utopi

Da vi havde talt med et par lærere 
og elever, fandt vi ud af, at ikke alle 
var lige enige med hinanden eller 
med vor rektor. Mange af lærerne 
mener, at den nye undervisnings
form er utopi.

Ideen om ligestilling af lærere og 
elever kan være god nok, men 
vanskelig at realisere, da de to 
parter jo ikke er på lige fod mht til 
viden og erfaring, mener nogle.

De fleste lærere ser ikke emne
dagene som et eksempel på nogen 
fremtidig undervisningsform, da 
gymnasiet må kræve megen eksakt
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viden.
Vi mener selv her på redaktionen, 

at det faglige niveau er faldet væs
entligt i takt med stigningen i grup
pearbejdet, som folkeskolen ind
førte i 60erne.

Rektor tror dog ikke, at denne 
niveausænkning skyldes gruppear
bejde, men snarere, at man ikke 
længere udnytter lørdagen som 
skoledag; den udgjorde trods alt 
15% af en undervisningsuge før i 
tiden.

- løvrigt har folk en tendens til at 
forgylde de gamle dage, udtaler 
Thorkild.

Lærerstyring eller kaosfase

Vi har talt med et bredt udsnit af 
elever om deres meninger om 
emnedagene. Nogle elever har den 
opfattelse, at der burde være en 
lærer til at strukturere forløbet.

Det skyldes nok den kaosfase, 
som opstod den første dag, da alle 
lige skulle kigge hinanden an. "Vi 
skulle jo lige se hinanden an og blive 
enige om at lave noget", som en 
elev udtrykte det.

Andre elever udtrykte deres til
fredshed med valget af overordnet 
emne ("Verdens kulturer”), da inter

17



nationaliseringen jo er over os i hele 
samfundet.

Og mange var glade for emne
dagene som en afveksling fra den 
hårde efterårssæson i gymnasiet, en 
tiltrængt pause.

Et spejl af os selv

Kan dette, at eleverne ikke kan 
administrere den store frihed, ses 
som et kulturproblem? Er envejs
kommunikationen den eneste kom
munikationsform, der fungerer for 
os? Det sker jo ikke hver dag, at vi 
får mulighed for at støve materiale 
op selv.

Det er måske meget godt med et 
alternativ til den stopfodring af infor
mation, som vi i dagligdagen er 
genstand for, og selvom tre dage 
ikke er lang tid, er det dog et skridt i 
den rigtige retning.

Emnedagene giver os jo i det hele 
taget også et kig på vores egen 
kultur. Det ligger jo direkte i vores 
kultur, at vi er nysgerrige efter at 
undersøge de kulturer og samfund, 
der omgiver os. Det er netop derfor 
den vestlige kultur er så stærk: vi tør 
følge de udefrakommende strøm
ninger, og dermed bliver verdens 
andre kulturer også en del af vor 
egen.

Porten åbner sig

Rigets porte er ved at åbne sig, - 
for med den ny folkeskolereform er 
problemet elev/lærer-ansvar for und
ervisningen aktuelt for os alle.

Selvom undervisningssystemet i 
mønsterprotektoratet er temmelig

trægt, vil der ske ændringer med det 
i de kommende år, og hvem ved? 
Måske bliver fremtidens undervis
ning magen til den, vi har set i disse 
emnedage. Måske er den bare et 
fikst påfund, der ikke kan føres ud i 
det praktiske skolearbejde. Vi kan 
ikke give noget endegyldigt svar på 
dette. Vi må dog konkludere, at en 
blanding af den nuværende og af 
emnedagenes undervisningsform 
nok er det mest sandsynlige.

Når vi ser alt dette i et historisk 
perspektiv, har skolesystemet og 
samfundet udenfor altid afspejlet 
hinanden. Er den nye 
undervisningsform måske et bud på 
fremtidens samfund? - Vi kan kun 
gisne, men hvis det er tilfældet, vil 
det ihvertfald vare længe, inden vi 
mærker nogen ændringer, da 
samfundet om muligt er endnu mere 
udviklingstrægt end skolesystemet.

Vi må under alle omstændigheder 
tage det gode med det onde.

Asger H. Jakobsen & 
Kristian Krohn Djurhuus

1 u
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At kunne begå sig i verden

Når man er i udlandet, er det godt 
at kunne begå sig på de bonede 
gulve. Ellers kan man nemt blive 
rodet ind i ubehageligheder, blive 
misforstået og miste eksportordrer. 
Det vil forhåbentlig ikke ske for 
deltagerne i kurset At kunne begå 
sig i verden i Hjørring Gymnasiums 
emneuge.

Turist

Et af de temaer, som gruppen to< 
op, var, hvad man må og ikke m; 
som turist i udlandet. Gruppei 
havde fået en af gymnasiets ud 
vekslingsstudenter, Kimani fn 
Vestindien, til at holde foredrag om 
hvordan man ser på turister i Vest 
indien. Derefter kom Annette 
Hansen fra Servas (en forening, de 
sørger for privat indkvartering, nå 
man rejser i udlandet); hun fortalt« 
om sine mange oplevelser 
udlandet. Også en af gymnasiet« 
egne elever, der var hjemme fra de 
gamle Sovjet på juleferie, var bleve 
inviteret til at fortælle om sit ophold.

Om at konversere

På andendagen startede gruppen 
på den mere business-mindede del 
af emnet. Danskere er fx ikke som 
franskmænd vokset op med finere 
madkunst og hvad dertil hører af for
nemme finesser. Så gruppen 
startede med at lære, hvordan man 
konverserer sin borddame /-herre. 
Teknikkerne og kønsrollemønsteret 
er det samme som i Naooleons 
Frankrig. Manden har initiativet, 
men begge parter skal vise interesse 
for hinandens emner, selvom det 
kan være svært. Vi kender jo alle de 
individer, der kun kan snakke om re
levante akser i deres egen tilværel
se.
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Teknisk Skole

Programmet var hårdt pumpet. 
Gruppen nåede at formulere en 
sølvbryllupstale og blev instrueret 
om vin med hjælp fra Teknisk Skole. 
Dette indslag blev rost til skyerne: 
man lærte at smage på vin og at im
ponere tjeneren mest muligt med 
sine kundskaber om bouquet og ilt
ning af den elegante rødvin. Teknisk 
Skole inviterede hele gruppen 
"hjem", for at den skal bedømme be
værtningen, som er en del af under
visningen på restaurationslinjen. 
Denne bedømmelse skal foregå i 
januar 1995.

Kulturvals

Da den tredje dag oprandt, skulle 
gruppens emne afsluttes, men først 
skulle de lære at danse engelsk 
vals. Gruppen skulle lære de rigtige 
trin i den rigtige rækkefølge, og 
herrerne lærte at holde på damerne, 
som var de skrøbeligheden selv.

Derefter kom en foredragsholder 
fra det private erhvervsliv. Han har 
rejst og solgt meget i verden, blandt 
andet i Saudi Arabien, hvor kønsrol
lerne er meget markante, dvs mænd 

har den overvejende myndighed i 
den saudiarabiske kultur. Vi fik en 
uhyggelig diskussion, uhyggelig, 
fordi vi indså dybden af den kultur
kløft, der er mellem den 
vesteuropæiske og den arabiske 
kultur.

Elever, som Deres udsendte inter
viewede, var meget tilfredse med 
emnet og gruppens arbejde. Det 
hele blev afrundet med et 
sammenskudsgilde, hvor deltagerne 
kunne øve sig på, hvad de havde 
lært i disse emnedage, bl.a. skulle 
nogle få udvalgte holde de 
obligatoriske taler ved dette galla ta' 
selv-bord.

Det var det

At kunne begå sig i verden har nok 
været et af ugens mest vellykkede 
emner. Det blomstrede og kunne 
holde ugen ud.

H. C. Andersen har sagt: "At rejse 
er at leve". At kunne begå sig i 
verden lærte os noget om, hvordan 
man også kan overleve rejsen.

Terkel R. Sigh
1 u.

Den lokale bank er hurtigere på fødderne
LOKALBANKEN

Byens bank - en go' bette bank!
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SMil! Er der noget at grine af?
Sadomasochisme er et emne med 

en gennemgående god appel til 
elever. Det er både sjovt og interes
sant at høre om noget, som er så 
aktuelt i vores kultur, som 
sadomasochisme i virkeligheden er, 
hvis man ellers er indstillet på at 
sætte sig seriøst ind i baggrunden 
forden.

De tekster og det videomateriale, 
vi fik lov at se, var udførlige og uden 
tvivl på gymnasieelevers niveau. 
Den første dag var eleverne ude at 
dele spørgeskemaer ud på diverse 
institutioner og snakke med 
"manden på gaden", for at se, 
hvordan folk reagerer på ordet 
"sado-masochisme". Eleverne fandt 
ud af, at folk er meget lidt for at 
rykke ud med den slags private 
oplysninger. De fleste unge på 
holdet fandt det acceptabelt, at folk 
dyrker sadomasochistisk sex, de 
brød sig bare ikke om at udøve det 
selv.

Kurset var egentlig velorganiseret. 
Der foregik gode, frugtbærende 
diskussioner, dybtborende og under
holdende, mens der blev arbejdet 

såvel udenfor som indenfor skoler 
grupper.

Det viste sig dog, at interssr 
falmede et stykke tid efter igan 
sætteisen, og da den førs 
halvanden dag var gået, var inte 
essen temmelig lav hos næsten al 
elever på holdet. Adspurgte elev 
udtaler, at de mere eller mindre ble 
overladt til sig selv. Dette, må 
ikke glemme, skyldes også lærerer 
indstilling til at stille eleverne frit c 
lade dem styre forløbet.

Emnet var ikke formålsløj 
Tværtimod. Enhver elev i di 
klasseværelse fik sin egen persoi 
lige oplevelse og vil derfor have læ 
noget af det, selvom det måske ikk 
levede op til,deres forventninge 
Hvis alle skulle kunne få det, som d 
ville have det, skulle man i realitete 
oprette ét hold til hver elev, så dett 
er sikkert det tætteste, man ka 
komme på at opfylde enhver elev 
behov.

Lasse Vang Andersei 
1 u

Rapport fra Hypnosegruppen
I dagene 14-16/12 har vi arbejdet 

i en gruppe, der beskæftigede sig 
med "det overnaturlige" og under
emnet "hypnose".

Vi startede om onsdagen med en 
kort opfølgning af de diskussioner, vi 
havde haft i de tidligere timer, og 
derefter fordelte vi arbejdsopgaver

ne.
Da klokken nærmede sig 9.00, var \ 
parate til at gå i gang med arbejde 
der bl.a. bestod i biblioteksbesøc 
besøg på Amtscentralen m m. me 
det formål at opsamle viden. Reste 
af dagen forløb med koncentrere 
læsning, og vi fandt efterhånden u> 
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af, at vi arbejdede godt sammen 
som en gruppe, hvor det koncentre
rede arbejde først og fremmest var i 
centrum, men hvor der også var 
plads til sjove, små bemærkninger.

Torsdag var vi så parate til at gå i 
gang med det egentlige arbejde, 
hvor vi bl.a. lavede plancher om 
vores udvalgte emne. Da klokken 
blev 14.oo, kunne vi se tilbage på en 
dag, hvor vi havde fået udrettet en 
god del, og vi kunne med rette være 

tilfredse med dagens arbejde.
Fredag lagde vi en sidste hånd på 

værket, og vi hængte vores plancher 
op i Emnedags-caféen.

Som tidligere nævnt har vi arbejd
et utroligt godt og koncentreret som 
en gruppe, og vi håber allesammen, 
at det vil blive en succes, der snart 
gentager sig.

Hypnosegruppen

...fra billedredaktionen
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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'! • |1 ! 
norajylland
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QUO VADIS?!
Normalt hersker der her på gymnasiet et vist alment accepteret hieraki med de 
små forvirrede og umodne l.g'ere i bunden, de smådunede og mascaratyngede 
2.g'ere som et forslidt mellemlag og de selvbevidste, pseudointellektuelle 3.g'ere 
som åkanderne i andedammen. Men kort efter nytår indtræffer en opbrydning af 
denne bastante lagkage, idet der på gymnasiets muldvarpeagtige gange dukker et 
mylder at kolorerede plakater op med mystiske og provokerende udsagn

Fyn er fin, 
men vi ta'r til Wien!

eller
Vi ta'r til Prag, 
der er ingen 2.U'vej

eller
Mens I slider og slæber, 
over lektierne flæber, 
ta'r vi til Berlin, 
I er helt til grin!

De tiltænkte modtagere er de nærmest apatiske 3.g'ere, som i fællesskab med 
deres højagtede lærere netop er ved at lægge sidste hånd på indberetningen af 
eksamenspensaopgivelserne eller sagt med andre ord, alt det der burde have 
været kendt stof. De annoncerede rejser skal, for at føje spot til skade, endog 
foregå i den uge, hvor de foretager de sidste obligatoriske bodshandlinger i form af 
terminsprøver som en generalprøve på forsommerens Store Styrkeprøve.
Den anden gruppe modtagere er de små hjemmefødninge af l.g'ere, som endnu 
ikke er kommet ud af forældrenes pas og som kan se frem til en uges mas i 
brændende solskin med den Store Danskopgave.
Den skarpsindige læser kan sikkert nu gætte, hvem de kreative ophavsmænd til de 
nævnte opråb er: Selvfølgelig! 2.g'erne, for de skal på studierejse i marts måned, 
og fryd -fryd, hvor er alle de andre bare smadder,hamrende misundelige.

Men hvordan kan det agtværdige gymnasium dog lægge ryg til en sådan gang 
halløj? Jo, fordi der selvfølgelig gemmer sig seriøse intentioner bag de omtalte 
projekter, og deltagernes markedsføring er blot udtryk for deres store forventninger, 
og at de virkelig føler sig priviligerede.
2,g'ernes studierejser har hjemmel i bilag 36 til Gymnasiebekendtgørelsen, som 
siger, at ekskursioner kan indgå som led i undervisningen i alle fag, og at alle 
elever normalt skal have mulighed for at deltage i mindst én flerdages ekskursion. 
Alle aktiviteter skal godkendes af rektor på baggrund af et udførligt fagligt program, 
som dokumenterer sammenhæng mellem projektets indhold og de faglige krav, 
samt garanterer en faglig elevaktivitet, der modsvarer den normale undervisning, 
som falder væk.

Hver studierejse har således sin specifikke faglige begrundelse for rejsemålet, og 
rejsen forberedes grundigt hjemmefra i de relevante fag, men der ligger dog en klar 
fællesnævner i en række normative krav. Skolen ønsker at medvirke til, at eleverne 
bliver gode rejsende, hvilket bl.a. vil sige, at de lærer at udvise respekt for den 
kultur og de mennesker, de møder i det land, de besøger. Der har f.eks. cirkuleret 
grimme rygter om gymnasieelever, der tændte cigarer med sammenrullede 
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pengesedler i det gamle Østeuropa, hvilket måske betød en ugeløn for de lokale 
tilskuere. De skal kunne klare sig på et fremmed sprog og lære at tage fornuftige 
sikkerhedshensyn. Gå f.eks. altid i grupper og undgå champagnedamer på en 
natklub! De skal lære at folde antennerne ud og være nysgerrige, spørgende og 
modtagelige. Desuden er der det måske allervigtigste krav. Nemlig kravet om en 
sådan social adfærd, at alle i gruppen får det maksimale udbytte af rejsen dvs 
hjælpsomhed, sammenhold og ansvarlighed.

I 1995 går ikke mindre end syv rejser til England, men derfor bliver der ikke 
trængsel af vendelboer på Piccadilly Circus, for nærmål og indfaldsvinkler er meget 
forskellige. Industrialiseringens historie som den ses i Birmingham og Manchester, 
Vikingetiden i York .London set i perspektiv af 2.Verdenskrig og det politiske 
system eller London og det 18.årh.'s arkitektur, kunst og litteratur eller Londons 
omegn og energiproduktion.
Den sidste klasse skal til Lanzerote, hvor det evigt forårsagtige vejr har skabt 
ideelle betingelser for etableringen af et idrætscenter, La Santa Sport, som er et 
spændende koncept i tilbudene om friluftsliv, fritidsaktiviteter og sundhedsadfærd.

Selvfølgelig er der også tid til fodboldkampe, shopping og pub-og diskoteksbesøg, 
og givet er det, at oplevelserne herfra virker dominerende ved hjemkomsten, men 
der er heller ingen tvivl om, at når eleverne senere kommer afsted på egen hånd, 
så har de sikkert en guide med i baglommen, og ordene museum eller galleri 
betyder ikke nødvendigvis 'Omkørsel'.

Gert Schwaner
Fmd.f.ekskursionsudvalget
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DET SKER I FORÅRET..

2. Terminskarakter
Allerede i februar skal lærerne 

give den anden terminskarakter i 
skoleåret. Den falder så tidligt, at der 
trods alt er mulighed for at rette op 
på tingene, hvis det skulle være 
nødvendigt, inden den endelige års- 
karakter.

Inden eleverne får deres karakte
rer, har rektor og lærere grundigt 
drøftet elevernes standpunkter. Der 
sker på de såkaldte lærerforsam- 
lingsmøder.

Åbent hus
er en årligt tilbagevendende begi

venhed, hvor skolen åbner dørene 
for kommende elever og deres for
ældre. Det afholdes lørdag 4. febru
ar, og forløber som et hyggeligt 
arrangement, hvor fagene har lavet 
boder, som gæsterne kan komme 
rundt og orientere sig i. Mange 
elever får her det første indtryk af 
deres kommende arbejdsplads.

Skolefest 9. og 10. februar
Skolefesten er en af årets store 

begivenheder på gymnasiet. Der er 
teateropførelse, i år noget så 
spændende som en helt ny musical, 
skrevet af to af skolens lærere. Der 
er spisning, og så er der selvfølgelig 
den traditionelle Lanciers.

Vi er en stor skole, så for at kunne 
rumme alle må vi holde fest to 
aftener i træk.

Vinterferien
ligger som vanligt i uge 8 (fra dei 

20. 2.) Det er en ferie af nyere date 
affødt af den megen fritid og stor« 
velstand i samfundet. Driftige for 
retningsfolk har gjort vintersport ti 
en masseindustri, så vinterferien e 
nok kommet for at blive.

Valg af fag
27. februar er sidste frist for at af 

levere skemaer med valgfagsønsk 
er.

Rejseuge og terminsprøver
ligger af praktiske hensyn samtid

igt. 2.g lige op i engelsk oc 
matematik fredag 24. marts, inder 
de tager på studierejse. Så kan de 
tage glade og fro ud i verden, mens 
de andre må blive tilbage og slide i 
det med terminsprøver.

Ferietid
Foråret er kort, det ved alle lære

re. Det er spækket med ferie- og 
fridage. Påsken ligger fra 10-17 
april, den 12. maj er det Store Be
dedag. Så er der varme hveder og 
aftenpromenade med Delle.

Og så kommer ellers rækken af 
sidste skoledage: 5. maj: 2 HF -10 
maj: 3 g -19 maj: 1g og 1 HF og 26. 
maj: 2 g.
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KONTOR OsPAPIR
HJØRRING PAPIRLAGER NS/// VIGGO ASMUSSEN A/S

S VENDSYSSEL A/S

ALLE MATERIALER 
TIL DESIGN OG 
BILLEDKUNST!

Til studieturen 
eller festen

Din egen personlige

T-Shirt
SWEAT-Shirt

Leveringstid 1 dag.

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

•pørg om mulighederne j

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

handler - færdig på 1 time.

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

^billedbutkRen]
Østergade 25 • Hjørring • Tlf. 98 90 06 99
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FERIEPLANEN FOR NÆSTE SKOLEÅR 1995-96

onsdag 
mandag 
onsdag 
torsdag 
torsdag 
mandag 
mandag 
fredag 
torsdag 
mandag 
fredag

09.08.95
16.10.95
20.12.95
21.12.95 
04.01.96 
19.02.96 
01.04.96 
03.05.96 
16.05.96 
27.05.96 
21.06.96

fredag
onsdag
fredag 
mandag

20.10.95
03.01.96
23.02.96
08.04.96

1. skoledag 
efterårsferie 
juleafslutning 
juleferie 
starter i 1996 
vinterferie 
påskeferie 
St. bededag 
Kr. Himmelfart 
2. pinsedag 
sidste skoledag

Det handler

- 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.

om dig

■ EGNSBAIMKNORO ■
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Skolens bestyrelse (17.01.95)

Forældrevalgte medlemmer

Niels Henrik Behrendtz, formand
Agerhøne vej 16
9800 Hjørring 
Telf. 98 92 19 64

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

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

Edith Kristine Vinther
Barholtvej 35 
9830 Tårs

Valgt af Nordjyllands Amt
Jørgen Østergaard
Bjørnstrupvej 161
9830 Tårs

Valgt af Kommuneforeningen
Knud Glønborg
Terne vej 16
9850 Hirtshals

Rektor
Thorkild Clausen

Lærerrepræsentanter
Gro Glans
Else Nordgaard Lind

T AP-repræsentant
Per Frank Jensen

Elevrepræsentanter
Ditte Teglgaard Andersen, 2.c
Lene Vase, l.q

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

Studievejledernes 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

Kantinens telefon
98 92 56 52
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Tryksager
eklame

-under ét tag

LAYOUT 
REKLAMER 
BROCHURER 
ANNONCER 
BLANKEHER 
ETIKETTER 
FORENINGSBLADE
TLF. 98 92 02 99 TRYKKERIET


