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Velkommen til det ny skoleår!

Velkommen til alle elever! Især 
velkommen til de nye elever, som, 
udover at gå i skole, skal lære 
vore traditioner og omgangsform
er at kende. Jeg håber, at også I 
vil være med til at præge og ud
vikle vor dagligdag, så alle kan få 
et godt udbytte af årene på 
Hjørring Gymnasium og HF- 
kursus.

Ser vi fremover, er der mange 
opgaver der venter, både de 
almindelige skoleopgaver og nog
le mere spændende udfordringer. 
Vi skal have besøg af elever fra 
Werder Gymnasium (ligger ca 50 
km SØ for Berlin) i efteråret, så 
der skal tales tysk med tyskere, 
og tyskerne skal indkvarteres 
privat. Herudover er der udveks
lingen med Kristianssand Gym
nasium, som tidligere har givet 
meget varme forbindelser mellem 
nordmænd og danskere, så den 
kan man glæde sig til.

Når det gælder hverdagen, er 
der mange nye poædagogiske 
tanker, der presser sig på. Der ta
les om skriveprocesser, lektie
værksted, ansvar for egen læring, 
anvendelse af EDB i undervis
ningen og til eksamen og så vide
re.

Alle vil naturligvis ikke blive ud
sat for alle nye ideer, men I vil i 
høj grad blive medspillere i den

udvikling, der foregår med den 
daglige undervisning. Jeres reak
tioner på de nye undervisnings
former vil være med til at justere 
og tilpasse undervisningen, så 
udbyttet bliver det bedst mulige.

Denne udgave af Gårdboen er 
en særlig udgave, der med fordel 
kan anvendes som opslagsbog 
året igennem, når man støder på 
praktiske problemer. Gem den og 
brug den.

Thorkild Clausen 
rektor
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værd at vide om:
ordninger, institutioner, regler, paragraffer og faciliteter på skolen

Befordringsordningen i Nordjyll
ands 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/septem- 
ber; oktober kvartal; januar kvartal; 
april kvartal Man skal selv betale 
en del af kortprisen. Prisen er 
fastsat til 220,- kr. pr.måned i næste 
skoleår.

Biblioteket på Hjørring Gymnasium 
har de fleste af sine bøger anbragt i 
de forskellige fags hjælperum, hvor 
faglærerne administrerer udlånet, i 
selve biblioteket 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 af 
eleven selv. Dog kan specialpapir 
udleveres af faglærerne.

EDB indgår i de fieste fag på 
gymnasiet og på HF. Desuden kan 
man vælge datalære som mei- 
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lemniveaufag.. Skolens computere 
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, samt den større 
skriftlige opgave i 3. g. Et eller to 
fag gør man færdige inden 3. g. 
Fagene til de mundtlige prøver 
udvælges af undervisningsmini
steriets gymnasieafdeling. HF- 
eksamen aflægges i alle fag, 
undtagen fællesfagene formning, 
idræt og musik.

Ekskursioner, se Rejser.

Elevforeninger: Hjørring Gymnasi
ums elevforening hedder Thule. 
Alle elever kan blive medlemmer og 
kan få adgang til arrangementerne 
mod at forevise gyldigt med
lemskort og billet. Thules bestyrelse 
vælges af eleverne.

Elevorganisationer: Hjørring Gym
nasium er tilknyttet DGS (Danske 
Gymnasiers Sammenslutning), men 
ikke 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 for
retningsudvalg (FU).

Elevtelefoner: 98 90 05 98 og 98 
90 06 52.

Flytning meddeles kontoret.

Forsikringer: Skolen har en 
lovpligtig kollektiv ulykkesforsikring, 
der bi.a. dækker brille- og 
tandskader Da amtets forsik
ringsselskab har en rabataftale med 
med Synoptik i forbindelse med 
brilleskader, anbefales det, at man 
benytter Synoptik ved reparation 
eller nyanskaffelser efter skader 
opstået i undervisningstiden. Alle 
andre forsikringer som f.eks. 
ansvarsforsikring eller tyveriforsik- 
er skolen uvedkommende, og man 
må selv sørge for de forsikringer, 
man er interesseret i.Skolen har 
intet ansvar for elevernes ejendele. 
Lad derfor aldrig penge eller 
værdigenstande ligge i overtøj eller 
tasker. I gymnastiksalens om
klædningsrum er der depotskabe, 
hvor penge, ure o.lign, kan låses 
inde i timerne. Elevrådet disponerer 
over et antal skabe til udlejning. 
Beskadigelser på bygninger og 
inventar kan forlanges erstattet.

Forsømmelser, se Mødepligt.

Forældremøder: Skolen afholder 2 
forældremøder i løbet af i. g.: et 
klassemøde før efterårsferien med 
deltagelse af lærere og elever samt 

en individuel konsultation før jul; 
har kan man tale i enrum med de 
enkelte lærere. - Også i 2. og 3. g 
inviterer skolen til konsultationer.

Fritagelse for idrætsundervisningen 
forudsætter lægeattest. Attesten 
skal angive: 1. Fritagelsens årsag, 
2. Omfang (hel eller delvis 
fritagelse), 3. Varighed. Eleven 
betaler udgiften til lægeattesten.

Introduktionsugen, der varer 3 
dage, indleder førsteklassernes 
skoleår og består bl.a. af 
normalskematimer og undervisning 
i Les Lanciers, Nogle uger inde i 
skoleåret arrangeres 1 døgns 
hyttetur.

Kantinen: Skolen har en kantine, 
hvor man kan købe lette måltider. 
Åbningstider: se opslagstavlerne.

Karakterer gives i gymnasiet 3 
gange om året. I november og 
februar gives terminskarakterer, og 
i april/maj årskarakterer. På HF 
gives kun karakterer til eksamen, 
men kursisterne kan henvende sig 
til deres faglærere og få en stand
punktsvurdering.

Klasse- og holdbetegnelser: abc 
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 med 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 den dan
ses ved skolefesten i februar.

Legater: Renterne af formuen i 
Hjørring Gymnasiums fond uddeles 
een gang om året. 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.

Mødepligt: Alle elever har 
mødepligt. Lærerne fører protokol 
over fremmødet i hver time. Som 
forsømmelse regnes ethvert fravær 
fra undervisningen eller enhver 
manglende aflevering af opgaver, 
uanset grunden. Hvis en elev eller 
kursist forsømmer for meget (: nær
mer sig 15% forsømmelse af 
undervisningen eller opgaveafle
veringen), indkaldes vedkommende 
til en samtale med rektor. Fort
sætter forsømmeligheden herefter, 
modtager man en skriftlig advarsel 
om, at man vil blive overført til 
"eksamen på særlige vilkår", dvs at 
man skal op i samtlige fag og i fuldt 
pensum. Hvis mødepligten fortsat 
tilsidesættes, risikerer man at blive 
bortvist fra skolen og udelukket fra 
undervisningen. Man vil da kun 
kunne aflægge eksamen som selv
studerende.

Opslagstavlerne ved kontoret 
indeholder bl.a. de meddelelser, 
som er udsendt over skolens 
højttaleranlæg, lærerfravær, SU, 
befordring og eksamen.

Studievejlederne har opslagstavler 
bl.a. med oplysninger om videregå
ende uddannelser.

Rejser: En del af undervisningen 
kan tilrettelægges som rejser i 
skoletiden: indenlands ekskursioner 
og udenlands studierejser. Alle 
elever bør deltage, da rejsen indgår 
som en del af pensum. Udgifterne 
til studierejser skal som regel altid 
afholdes af eleven selv. Rejser i 
ferier for elever og lærere uden 
undervisningskrav arrangeres 
undertiden på frivillig basis.

Ringetider:
l.time 08.05-08.50
2.time 08.55-09.40
3,time 10.00-10.45
4.time 10.50-11.35
5.time 12.05-12.50
6.time 13.00-13.45
7.time 13.55-14.40
8.time 14.50-15.35

Statens Uddannelsesstøtte: For 
1995 gælder, at 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. Ny SU reform er 
undervejs gældende fra 1996.

Studiekort kan bestilles på 
kontoret; foto og 10 kr. skal 
medbringes.
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Studiekredse kan oprettes, hvis 
nindst 10 elever melder sig til et 
;mne, og en lærer er villig til at lede 
irbejdet. I studiekredsene må der 
<ke gennemgås obligatorisk 
ærebogsstof, og timerne skal ligge 
iden for normal skoletid. Efter 
ilmeldingen er der mødepligt til 
tudiekredsene.

Studierejser se Rejser.

Studievejledere er lærere, der 
liver elever og kursister personlig 
g kollektiv vejledning under uddan- 
ielsen.. Studievejlederne drøfter 
alg af fag med de uddannelses
øgende og gennemgår
ietydningen heraf for den videre 
ddannelse. De sætter den 
ddannelsessøgende i forbindelse 
ned institutioner med videregående 
ddannelser eller den offentlige 
rhvervsvejledning og samler 
plysningsmateriale til hjælp for de 
ddannelsessøgende.
itudievejlederne tager sig af de 
ddannelsessøgende, der har 
ersonlige og sociale problemer. 
Jle studievejledere har faste 
'æffetider og træffes efter aftale. 
Studievejlederne er Niels Peder 
Sak, Oscar Krohn Djurhuus, Gunvor 
ohnsen, Marie-Louise Bonde 
.arsen og Fritz Tandrup.

støtteundervisning kan tilbydes i 
ægrænset omfang, når ganske 
ærlige grunde taler for det.

Sygeeksamen afholdes i august/ 
eptember for eksaminander, som 
iå grund af sygdom er blevet 
orhindret 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, 
flyttes eksaminationen normalt 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.

Sygeundervisning: Efter sygdom 
af mindst 3 ugers varighed kan alle 
elever få bevilget sygeundervisning, 
hvor der er særligt behov.

Team Danmark yder støtte til 
ekstraundervisning af elever, som 
dyrker eliteidræt i deres fritid. 
Skolen formidler kontakten til 
Team-Danmark og sørger for at 
afholde ekstraundervisningen.

Udmeldelse skal snarest meddeles 
til kontoret og bør kun ske efter en 
samtale med studievejlederen, så 
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 
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med evt. NT-uddannelseskort, 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, kan 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.

Årsprøver afholdes efter 1. og 2. g, 
dels skriftlige og dels mundtlige. 
Årsprøven i skriftlig dansk i 1.g 
består i en opgave, som udarbejdes 
i den sidste uge af maj i alle ugens 
skematimer.
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TEAM - DANMARK

Elite-idræt og skolegang - kan det forliges?

Mange af skolens elever dyrker idræt, ud over den undervisning 
der gives her på skolen.
For de flestes vedkommende vil idrætten foregå i fritiden, og 
det vil ikke være noget problem for skolegangen.
Selv om der også går en weekend eller en skoledag i ny og næ, 
kan det rummes i det fravær, som eleven må have.

Elever, som dyrker eliteidræt, kan få problemer ved, at det 
antal dage, hvor der er idræt på programmet, bliver for mange.

Her vil antallet af fraværsdage ofte blive så stort, at skolen 
må træde ind.
Reglen er, at man ikke må forsømme mere end 15% af de timer, 
der tilbydes i hvert eneste fag, man følger på skolen.
Det er ikke en helt fast grænse, rektor kan give grønt lys for 
et fravær, der ligger over 15%, men kun efter en nøje vurdering 
af, om det er forsvarligt og vel begrundet.

De elever, som er eliteidrætselever, vil nemt komme op og røre 
ved 15% loftet, og det er her TEAM-Danmark giver eleverne en 
håndsrækning.
Hver dag man er borte på grund af en idræts-begivenhed, får man 
godskrevet en undervisningstime, som TEAM-Danmark betaler.

Der er naturligvis grænser for, hvor mange timer, der kan 
tildeles. Hvis man virkelig er meget væk, må uddannelsen vige 
for idrætten. Så er en enkeltfags-hf eksamen eller at udsætte 
sin videreuddannelse, det rigtige valg.

Men hvis idrætten kan være imellem skoledagene, så kan man 
igennem skolen søge TEAM-Danmark om et antal supplerende timer 
ved skoleårets start.

Det betyder, at man i august-september skal søge skolen om et 
antal timer. Ansøgningen skal begrundes med en oversigt fra ens 
idræts-klub over de dage, hvor man ved, man er fraværende. 
Denne oversigt skal bruoes af skolen til at vurdere, om det 
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søgte antal timer er rimelig dækkende for den undervisning, der 
mistes.

Skolen vil så sende en ansøgning til Team Danmark, og i bedste 
fald vil eleven kunne få det ansøgte antal timer.

Timerne kan så afholdes efter, at eleven har været væk.

JW

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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Det er det hele værd I
De er flere end man gik og troede. 

Der sidder ikke en i hver klasse, 
men i mange, og nogle steder sidder 
der to. Unge idrætsfolk, som er så 
lovende, at de regnes til landets elite 
på deres felt. Og som i mange 
tilfælde også allerede er begyndt at 
indfri de forventninger, som er forud
sætningen for støtten fra Team Dan
mark.

Gårdboen samlede nogle af dem 
til en lille samtale om skole og idræt 
i et spisefrikvarter i ugen før påske. 
For dét er fælles for dem alle: tiden 
er knap og må planlægges nøje og 

allerhelst kunne bruges to gange. Så 
det er fint nok at snakke med mad i 
munden.

- Man får helt enkelt skærpet sin 
tidsbevidsthed, siger Karen fra 2 b. I 
sit andet liv er hun Danmarksmester 
i indendørs atletik.

Træningsprogrammer og stævne
dage ligger urokkeligt fast. Under
visningsforløbet kunne jo derimod 
strækkes. I Nørresundby er der 
mulighed for at tage 2. og 3. g over 
tre år. Men det har så også sine 
vanskeligheder. Fx med at få fransk 
passet ind, påpeger Lone (fra 1. u og 
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Danmarksmester i mixdouble i bad
minton i 1995).

Karen har overvejet Nørresundby, 
men blev rådet fra det af sin træner: 
det er spild af tid, når man træner i 
Hjørring.

Christina fra 2 R, der spiller på 
Fortunas 1. hold og landsholdet, er 
ved at afslutte en 3-årig HF-uddan- 
nelse. Det er en helt ny 
uddannelsesmulighed.

- Fint, at det kan lade sig gøre nu; 
det letter trods alt noget af presset.

Men den normale hverdag på 
Hjørring Gymnasium, beregnet på 
fuldtids gymnasiaster og HF- 
studerende, er for de allerfleste en 
indiskutabel kendsgerning.

- Og hvad, føjer Karen til, når det 
går godt på stadion, så går det også 
fint nok på skolen. Selvtilliden træk
ker læsset.

Det er Lone og Kristine (fra 1 y og 
Fortunas ungdomslandshold) dog 
ikke enige i.

- Tværtimod, siger de, når man 
har succes, så bliver man så tændt, 
at man er tilbøjelig til at gøre alt for 
meget ud af sporten. På skolens be
kostning.

Camilla fra 2 b, der som junior har 
været med til at vinde sølv for hold 
til EM i dressurridning sidste år, ri
der på to heste i dét spørgsmål. 
Eller også er hun bare diplomatisk.

- Det er vekselvis. Sommetider 
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smitter præstationerne positivt af på 
skolearbejdet. Men andre gange 
hænger det netop slet ikke sammen.

At eliteidræt og skole ihvertfald 
kun kan bringes til at fungere 
sammen på fritidens bekostning, - 
det er der derimod ingen af de tilste
deværende, der er i tvivl om. Og alt
så heller ikke om, at træningen er så 
krævende og pligtbetonet, at man 
ikke oplever den som en del af 
fritiden.

Fritiden, det er de andre.
- Man får simpelthen aldrig snak

ket ordentligt med sine kammerater 
fra klassen, sukker Anne fra 2 x. 
Hun spiller på Fortunas 1. hold 
sammen med Christina.

- Men man har selvfølgelig også et 
socialt samvær med sine trænings
kammerater.

- Det er træls, at man hver gang 
må sige nej, når der er klassefest, 
siger Camilla. Ridestævnerne ligger 
jo også altid i week-enden. Lone 
bakker op:

- Ja, og det er vildt surt, at man 
aldrig kan gå på café sammen med 
de andre fra klassen. Efterskoletid.

Eller måske nu og da i den:
- Vi er klemt af fraværsstatistik

ken, vi må simpelthen ikke forsøm
me mere. De andre kan bedre tillade 
sig det.

De andre. Med deres klassefester 
og cafébesøg.

- Man kommer længere og længere 
væk fra sine kammerater på 
gymnasiet. Det er en dum fornem
melse at møde i klassen mandag 
morgen og ikke have noget at 
snakke med de andre om, slår Anne 
fast. Og høster tilslutning bordet 
rundt.
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- Jamen hvad så med bare at 
droppe det hele, foreslår interviewer
en. Lidt provokerende. Ihvertfald af
vises forslaget énstemmigt og énty- 
digt.

- Der er godt nok mange, der 
stopper i min alder, siger Camilla 
(hun er 17). Men nej...

Den personlige udfordring er for 
stor og for æggende.

- Og man synes jo også, man er 
nødt til at fortsætte af hensyn til alle 
dem, der har bakket én op.

Christina fra 2 R har samme me
ning:

- Det var et tilbud, man bare ikke 
kunne afslå. Og ellers var jeg jo ikke 
kommet på landsholdet.

Karen, der nu træner 3 timer 3 
dage om ugen i Ålborg og altså 
alligevel ikke slap for megen 
spildtid, overvejer omkostningerne 
endnu engang;

- Det er tilfredsstillelsen ved at yde 
noget. Det er det hele værd.

JL
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Volley i Vejle
Først lidt historie. Jeg fik 

interessen for volleyball, efter at vi i 
6. klasse begyndte at spille det i 
idræt. Jeg meldte mig ind i den 
eneste volleyballklub i byen, VK 
Nordre 66, hvor jeg har spillet siden. 
Jeg har altså med andre ord spillet 
volleyball i ca. 5 år. For omkring et 
år siden, januar '94, fik jeg så 
chancen for at komme på 
Talentcenter i Aalborg sammen med 
en anden fra min klub. Centrene (der 
er 7 fordelt rundt i landet) er en 
organisation inden for Dansk 
VolleyBall Forbund (DVBF).
Træneren tager rundt til stævner og 
finder "talenter" blandt spilleme.

Da jeg havde trænet i Aalborg 
hver fredag i næsten 1 år, mente 
min træner, at jeg skulle anbefales til 
prøvetræning med ynglingelands
holdet, og han kontaktede derfor 
landstræner Jørgen Breinholt. Jeg 
var til "optagelsesprøve" i december, 
og den 17. januar 1995 skulle jeg så 
træne rigtigt for første gang.

Mit vækkeur ringer, klokken er 
5.00 Dette er ikke unormalt for mig, 
da jeg har gået med Morgenavisen 
Jyllandsposten i snart et % år. Jeg 
står op og kører ud med aviserne, 
hvilket heldigvis forløber uden 
problemer denne dag. Da jeg 
kommer hjem, tager jeg lidt 
morgenmad, og gør mig klar til at gå 
i skole. Da jeg først skal med toget 
11.12, kan jeg lige nå de to første 
timer, som er musik.

I samme øjeblik jeg kommer

ned i underbygningen, bliver jeg 
genstand for stor humor blandt mine 
klassekammerater, der straks 
opdager at jeg ingen taske har på 
ryggen. Jeg forklarer hvorfor, og de 
indser, at det ikke kunne betale sig 
at tage tasken med til musik, hvor vi 
faktisk aldrig bruger bøger om 
tirsdagen.

Da de to timer er gået, tager jeg 
hjem og pakker min taske, og gør 
mig klar til at tage afsted. 1o.45 står 
jeg uden for døren med nøglen i

15 



temateamdanmarktemateamdanmarktemateamdanmai’ktemafeamc

hånden, klar til at låse døren. Et 
kvarter senere er jeg på 
banegården, hvor jeg henter min 
billet tur/retur til Vejle. 294 kr. Jeg 
venter på at toget kommer. 11.13., 
kun et minut forsinket, kører det ind 
på perronen. Jeg går ind i vogn nr 
15, og finder min plads. Nr 72.

Da jeg har sat mig ned, tager 
jeg en bog, vi skal læse i dansk: 
"Frøken Smillas fornemmelse for 
sne", frem. Jeg begynder at læse. 
Da jeg lægger bogen fra mig, er jeg 
nået til Århus. Jeg begynder at spise 
min madpakke, og sidder så og 
hører musik til jeg er i Vejle. Klokken 
er 14.28. Jeg står ud af toget og ser, 
om der er andre, der kunne se ud til 
at skulle samme vej, så vi kunne 
være fælles om en taxa. Men det er 
der ikke. Så jeg går ud og finder en 
taxa, og får chaufføren til at køre 
mig ud til Vejle Idrætshøjskole. 50 kr. 
Det tager ca. 5 minutter, så klokken 
er omkring halvtre, da jeg kommer 
derud. Der er 3 kvarter til vi skal 
træne. Jeg går ind i hallen for at se, 
om der er noget, jeg kan kigge på. 
Det er der ikke. Så går jeg ned og 
klæder om. Da jeg er færdig, 
kommer der en, der også kun har 
været der en gang før, og vi snakker 
lidt om, hvor vi kommer fra, og på 
hvilke hold vi spiller. Da han er 
færdig med at klæde om, går vi op i 
hallen , hvor der nu er kommet 2 
andre. Vi spiller så lidt basket med 
en fodbold, indtil træneren kommer 
og giver os nøglen til skabet med 
bolde, og så begynder vi at sætte 
net op. Kl 15.00 begynder vi så så 
småt at varme op, og klokken 15.15 
begynder træningen så. Mange går 

så måske rundt og tror, at det man 
laver sådan et sted, kører på et eller 
andet overnaturligt plan. Men det gør 
det ikke. Da volleyball er et svært 
spil at beherske teknisk, træner man 
det samme som andre steder. 
Modtagning, Smash, og om igen. 
Blot med nogle lidt mere avancerede 
øvelser. Vi slutter så første træning 
ca 17.45, hvilket giver os et kvarter 
til at strække ud i, inden vi skal op 
og spise klokken 18.00. Og er der 
noget, man ikke kan klage over 
dernede, så er det maden. Altid 2 
retter, og senest 3 sekunder efter at 
et fad er tømt, står der et nyt. 
Topkarakter til køkkenet. Vi spiser 
indtil klokken 19.00, hvorefter vi 
holder spillermøde. Denne dag fik vi 
et skema, hvor vi skal skrive, hvor 
meget vi træner i løbet af en måned, 
og fik forklaret, hvordan vi skal bruge 
det, hvad de forskellige felter er til. 
Så får vi refunderet vores 
transportudgifter. Jeg var den 
"dyreste" spiller med 400 kr.

Klokken 19.15 begynder vi at 
træne igen . Vi træner så indtil 
21.30, men vi er to, der har fået lov 
til at gå 20.45, fordi vores trans
portmuligheder ellers er fuldstændigt 
åndsvage. Første gang i december 
stoppede toget i Aalborg, hvor min 
far kom og hentede mig. På den 
måde kunne jeg være hjemme 
01.30. Lidt sent, når man skal op 
klokken 5 for at gå med aviser, og 
derefter i skole. Vi skynder os ned at 
klæde om, og småløber nærmest ud 
i taxaen, der holder udenfor.

Klokken er 21.00. Men han kører 
ikke. Vi får så at vide, at vores taxa 
er kørt, og at denne er reserveret til
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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 LAVET DINE PER
SONLIGE T-SHIRTS TIL 
DIN STUDIETUR ELLER 
AFSLUTNING
KUN FANTASIEN SÆTTER GRÆNSER.

Pris nr. billede 
ved dag til dag 
levering

•) Gælder ved fremkaldelse og kopiering af farvenegativfilm.

)Du får din næste Mesterfilm med retur!

Tillæg pr. billede ved 1 
levering er kr. 1,- 
Fremkaldelse kr. 29,- incl. en 
ny Mesterfilm.

PBTB

MED VENLIG HIL5EM
FOTOMAGA5INET !

98927916 STRØGET!
STRØMGADE 7 - HJØRRING

en anden. Vi venter nu på, at hun 
kommer, men det viser sig så, at der 
er 4, der skal med. Men efter lidt 
overtalelse får vi chaufføren, der 
max må have 4 med, til at tage en 
ekstra med, og det bliver min mak
ker, der allerede skal nå et tog 
21.13. Mit tog kører først 21.28. Så 
jeg går ind for at ringe efter en ny 
taxa. Langt om længe bliver jeg kørt 
ned på banegården. 51 kr. Jeg er 
der 21.15, og går ud til spor 5, hvor 
mit tog skal komme. Her venter jeg 
så i en 10 minutters tid. Da toget 
kommer, sætter jeg mig ind på en 
hvileplads, hvor jeg begynder at 

læse igen, men jeg når kun at læse 
3 kapitler, inden jeg falder i søvn.

Da jeg vågner igen, er vi nået til 
Brønderslev, og jeg sætter mig til at 
læse i "Ud & Se" til vi når Hjørring. 
Klokken er 00.30. Jeg forbereder 
mig på at skulle cykle hjem, men da 
døren åbner sig, ser jeg, at min far 
står og venter, og vi smider cyklen 
bag på bilen og kører hjem. Klokken 
1 slår jeg mit vækkeur til og går i 
seng, for at stå op til en ny dag 4 
timer senere.

Det var den første gang. Siden er 
det blevet rutine.

Anders Hansen, 1. u
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Matematik efter folkeskolen
Gennem snart mange år har det 

været diskuteret, om folkeskoleele
vernes danskkundskaber er blevet 
ringere, end de var tidligere. Der har 
været mindre opmærksomhed om
kring faget matematik, men i den se
nere tid er det oftere og oftere blevet 
fremført i medierne, at det står tem
melig skralt til med regne- og mate
matikkundskaberne. Næsten enhver 
lærer på aftagerinstitutionerne (gym
nasier, HF-kurser og erhvervsskoler) 
vil kunne bekræfte dette.

De fleste elever, der i dag optages 
på gymnasiet eller HF, mangler 
grundlæggende regnefærdigheder. 
Mange er usikre i den lille tabel, og 
kun ganske få kan regne tilfredsstil
lende med brøker.

På gymnasiet prøver vi at møde 
eleverne, hvor de står efter folkesko
len. Den indledende gymnasie- og 
HF-undervisning idag handler derfor 
ofte om at lappe på disse ganske 
alvorlige huller. Der kan dog kun 
blive tale om lapperier - der er ikke 
tid til at ofre måneder på elementæ
re regnefærdigheder, før der tages 
fat på det egentlige gymnasiepen- 
sum.

Udbyttet af et indledende intensivt 
Tegnekursus på gymnasiet er iøvrigt 
ofte nedslående - det lykkes (natur
ligvis) ikke eleverne at opnå sikker
hed i de elementære regneregler på 
nogle få uger. Det kræver lang tid og 
mange øvelser, og indlæring af 
disse ting er muligvis vanskeligere i 
gymnasiealderen end nogle år tidlig
ere. Fra flere sider hævdes det 
ihvertfald, at tilegnelsen af de ele- 
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mentære regnefærdigheder naturligt 
hører til på et lavere alderstrin. Ind
læring på et senere tidspunkt vil 
være vanskeligere og mindre fuld
kommen. Måske minder det lidt om

tilegnelsen af et nyt sprog: børn i en 
ung alder har nemmere ved at til
egne sig et nyt sprog end lidt ældre, 
der for det første må bruge længere 
tid og for det andet aldrig opnår helt 
samme ubesværede færdighed.

Jeg oplever ofte gymnasieelever, 
der - konfronteret med gymnasie- 
stoffet - udtrykker vrede over den 



undervisning, de har modtaget i fol
keskolen i faget matematik. Vreden 
bliver ikke mindre, når de snakker 
med de kammerater, der har valgt 
andre ungdomsuddannelser. Til dem 
stilles der nemlig de samme krav. 
Det er altså ikke bare gymnasierne 
og HF-kurserne, der ønsker en for
bedring på dette punkt.

Når aftagerinstitutionerne efter fol
keskolen samstemmende erklærer, 
at de manglende regnefærdigheder 
er et stort problem, virker det ejen
dommeligt, at folkeskolen ikke gør 
noget ved det. Fra folkeskolen er det 
typiske svar: "Vi i folkeskolen har 
ikke brug for brøkregning, vi klarer 
os fint med lommeregneren. Hvis 
gymnasielærerne skal bruge brøk
regning, er det jeres problem. Og så 
må I selv undervise i brøkregning." 
Og det gør vi så. Men ikke uden en 
vis fortørnelse over, at eleverne er 
blevet svigtet og berøvet nogle 
muligheder.

Det er indlysende, at det forringe
de indgangsniveau til gymnasiet og 
HF har ændret undervisningen disse 
steder. Det er således helt utænke
ligt, at man skulle kunne undervise 
efter de samme bøger, som man 
gjorde for f. eks 20 år siden. Der er 
en rystende niveauforskel, og under
visningen ville ganske enkelt bryde 
sammen, hvis man forsøgte. Det er 
også indlysende, at de elever, vi af
leverer fra gymnasiet og HF ikke når 
op på samme slutniveau i matema
tik, som de gjorde tidligere. Det lave 
indgangsniveau har naturligvis fået 
konsekvenser for omfang og 
beskaffenhed af pensum.

Det skal heller ikke skjules, at de 

højere læreanstalter skælder ud på 
gymnasielærerne, fordi de ikke er til
fredse med det elevmateriale, de 
modtager fra gymnasierne og HF- 
kurserne.

Efter alle disse måske noget pessi
mistiske linjer synes jeg, der er 
grund til at fremhæve, at matematik
undervisningen på gymnasiet i det 
store og hele lykkes ganske godt. 
Der sker faktisk en meget stor ud
vikling med de elever, der 
gennemgår et to- eller treårigt forløb 
med matematik på gymnasiet eller 
på HF.

Når eleverne forlader gymnasiet, 
har de opnået en betydelig evne til 
at arbejde med abstrakte begreber 
og symboler, og deres evne til at 
drage logiske slutninger er styrket. 
Dette er helt centrale elementer i 
matematikundervisningen. Derud
over står det klart for de fleste, at 
matematkken er et særdeles kraftigt 
redskab til løsning af mangfoldige 
opgaver indenfor f.eks. fysik, kemi 
og økonomi.



EN LILLE TILBYGNING
I al stilfærdighed er vores skole i 

den forgangne vinter blevet udvidet 
med en lille pædagogisk tilbygning. 
Det drejer sig om et tilbud om et 4- 
årigt gymnasieforløb til unge 
mennesker, der satser på en uddan
nelse som musiker eller musikpæda
gog. Jeg skal i korte vendinger be
skrive denne lille tilbygning.

Unge mennesker, der ønsker at 
blive optaget på et musikkonserva
torium, skal bestå en temmelig kræ
vende optagelsesprøve for at 
demonstrere deres talent, deres fær
digheder på et instrument og deres 
teoretiske viden. Musikskolen i Hjør
ring har i adskillige år kørt et kursus 
netop for at forberede til denne 
optagelsesprøve, et kursus kaldet 
Musikalsk Grundkursus (MGK). Tid
ligere var det normalt, at man kunne 
klare dette kursus, samtidig med at 
man gik i gymnasiet. De senere år 
er kravene blevet skærpede. Og det
te, kombineret med en betragtelig 
arbejdsbyrde i gymnasiet, har bevir
ket, at det er meget svært at over
komme begge dele i løbet af 
gymnasietiden. MGK-kurset giver 

ikke mulighed for SU, idet det ugent
lige timetal er for lavt, og bl.a. derfor 
kan det naturligvis være en kompli
ceret sag at lægge tre år til sin for
beredelsestid til et videregående stu
dium.

Med baggrund i denne problemstil
ling har Hjørring Gymnasium i sam
arbejde med Hjørring Musikskole 
etableret et 4-årigt gymnasium for 
denne type elev.

I praksis betyder dette: at 1. g er 
uændret, at det ugentlige timetal 
bliver nedskåret til 22/23 timer i 2. g 
og 3. g, at nogle nuværende 3. g-fag 
sammen med valgfag bliver udskudt 
til 4. g med et timetal på 19/20.

Ikke nogen stor nyskabelse for 
Hjørring Gymnasium, men en mar
kant forbedring for en lille gruppe 
elever.

På denne plads vil det som 
afslutning være naturligt for under
tegnede at påskønne alle implicere
de parter for en hurtig sagsbehand
ling. Dette være hermed gjort,

Knud Michael Jensen 
musiklærer

Den lokale bank 
er hurtigere 
på fødderne

LOKALBANKEN
Byens bank -engo' bette bank!
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AM ER

SKJORTE
JEANS

TA1 BEGGE DELE FOR

THE AMERICAN WAY IS A RELAXED 
AND CASUAL LOOK

Cliff er navnet på ungt, moderigtigt 
tøj, som omfatter et helt koncept.

F.eks.: SKJORTER, STRIK, 
SWEATSHIRTS, T-SHIRTS, 
COWBOYBUKSER, 
TWILLBUKSER OG VINDTØJ.
Cliff er moderigtigt tøj til 
meget fornuftige priser.

I HJØRRING KUN HOS Din
S;; s; EMIL c Tøjmand

SPRINGVANDSPLADSEN, HJØRRING 
TLF. 98 92 02 24

Kundeparkering i gården O Hvor ellers!



2. Tilladelse til 
Klasselæreren, men 
met. Klasselæreren

Almindelige Ordensregler.
1. Eleverne møder paa Skolen i god Tid, senest 4 Mi

nutter i 8. Der ringes ind 4 Minutter i 8, hvorpaa Eleverne 
gaar op i deres Klasse og lægger deres Bøger paa Plads. 
Naar der ringes til Morgensang 2 Minutter i 8, begiver 
Eleverne sig ufortøvet til den lille Gymnastiksal med Høj
skolesangbogen, som Ordensduksen i Forvejen har delt 
rundt i Klassen.

at blive inde i Frikvarterene gives al' 
kun efter skriftlig Anmodning fra Hjem- 
noterer paa et Hjørne af Klassetavlen 

paagældendes Navn til Underretning for Inspektionen. — 
Tilladelse til at opholde sig i Klassen i eventuelle Fritimer 
gives af Inspektionen.

3. Ingen Elev maa i Løbet af Frikvarteret forlade Lege
pladsen uden Pladsinspeklionens Tilladelse.

..fer <5© år 
siden:

4. Frikvarteret maa ikke anvendes til Læsning eller an
del Skolearbejde.

5. Al Legi Skolegaarden i Undervisningstiden er forbudt.
6. Enhver Elev er efter Tur Ordensduks i sin Klasse 

en Uge ad Gangen. Som saadan møder Eleven 10 Minutter 
før Skoletiden. Han samler de skriftlige Arbejder, der den 
Dag skal alleveres, og bringer dem i første Frikvarter til 
Lærerværelset. I Frikvarterene bliver han for øvrigt i Klas
sen og sørger for at udlufte Klasseværelset, at gøre Orden 
efter forrige Time og bringe all i Stand til den næste. Mang
ler der Blæk i Blækhusene, meddeler han delle lil Klasse
læreren. Ved Skoletidens Ophør bringer han all i Orden i 
Klasseværelset og afventer Ganginspektionens Komme.

7. 1 Klasseværelset har hver Elev den Plads, der anvi
ses ham af Klasselæreren, og maa ikke paa egen Haand 
byile Plads med en anden Elev. —

TELEFON 98 92 17 44 . FAX 98 92 12 60
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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 |

FOTO 
expert

Vi laver flotte 
farvebilleder mens du 

handler ■ færdig på 1 time.

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

[WedbutikkenI
Østergade 25 • Hjørring • Tlf. 98 90 06 99

Lars Svendsen

Få din egen 
UngdomsKon to 
eller Konto 24...
Sæt dine penge på overarbejde i 
sparekassen - og få Nordjyllands 
højeste rente.
Fra din første Frønsesparebøsse 
til din 25 års fødselsdag.
Kig ind - og hør mere om Nord
jyllands bedste konto til unge 
nordjyder.

På gensyn ...

------ sparekassen-g *11 1 norojylland
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Angående Dimissionen 1995

Det har hidtil været en tradition, at afgangseleverne mødtes med 
deres lærere og rektor dén onsdag midt i juni, hvor den sidste elev 
bliver færdig. Jeg synes imidlertid ikke, at den sammenkomst har 

haft et indhold, som berettiger til en fortsættelse.

Hvordan får elever og lærere så lejlighed til at hilse pænt på 
hinanden og sige tak for den tid, vi har haft sammen?

Umiddelbarf efter dimissionen i festsalen vil skolen være vært for et 
arrangement (udendørs?), hvor dimittender og deres nærmeste 

pårørende sammen med lærerne kan nyde et enkelt glas vin eller 
vand samt en håndmad. På den måde får også forældrene en 

mulighed for af hilse på de lærere, som deres børn har talf så megef 
om de sidsfe par år eller fre.

Det er ikke meningen, at der skal holdes officielle faler og lignende. 
Hele arrangemenfef vil derfor formodenflig kun vare mellem 30 og 

45 minutter.

Herefter kan turen med hestevogn begynde.

Venlig hilsen

Thorkild Clausen 
rektor
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EFTER PÅSKE....
I tiden fra påske og frem til 

eksamen er skolen præget af to 
modsatrettede stemninger. Den ene 
er hektisk, nervøs og anspændt, og 
retter sig imod den forestående 
eksamen, det sidste stof der skal 
nås. og febrilsk repetition. Den 
anden er følelsen af begyndende af
slutning, alt for varme klasseværel
ser, forårsdvaskhed, den sidste 
hanken op i sig selv og tilstundende 
afsked.

Danskopgaven.
Fra mandag den 22. til mandag 

den 29. maj laver 1. g-klasserne 
deres opgave i dansk, som strækker 
sig over en hel uge. Og så er der 
endda medtaget en ekstra dag, fordi 
Kr. Himmelfartsdag putter sig ind 
midt i opgaveugen.

Opgaveugen medfører en del 
lokaleændringer for skolens øvrige 
elever, for det er hensigtsmæssigt, 
at 1. g'erne gerne klassevis har en 
2-3 klasselokaler til rådighed for 
deres opgave med danskopgaven.

Men i øvrigt er det ved at være 
tyndt besat på skolen til den tid.

Mange af holdene har afsluttet 
undervisningen, og den mundtlige 
eksamen er lige så stille ved at løbe 
igang.

Planen over de sidste skoledage 
ser således ud:

5. maj: 2. hf
10. maj: 3. g
19. maj: 1. g og 1. hf
26. maj: 2. g

Hold øje med opslagstavlen!
Både i perioden for den skriftlige 

og mundtlige eksamen er det meget 
vigtigt, at alle elever hele tiden 
holder sig orienteret på opslagstav
lerne vedrørende eksamen.

Selvom eksamen på forhånd er 
nøje tilrettelagt, kan det ikke undgås, 
at der kommer nogle ændringer. I 

så fald er det elevens eget ansvar 
at orientere sig om ændringerne. 
Altså skal man hver gang, man er på 
skolen i eksamensperioden, lige en 
tur omkring opslagstavlerne og se, 
om der skulle være ændringer, der 
vedrører een selv.

Og så er der spovetræk, høslet og 
sommerferie.

PK

•bøger, det er hos
SfhY MOGENSENS BOGHANDoT^

Strømgade6-9800Hjørring 
Tlf. 98920088 • Fax 98924744
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Skolens bestyrelse (17.01.95)

Forældrevalgte medlemmer

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

Jørgen Jensen, næstformand
St. Vestergårds vej 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
Ternevej 16
9850 Hirtshals

Rektor
Thorkild Clausen

Lærerrepræsentanter
Gro Glans
Else Nordgaard Lind

TAP-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

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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Tryksager
eklame

-under ét tag

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


