
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/




GARDBOEN

Redaktion:
Anne Fonnesbech, 
Palle Knudsen, 
Jørgen Lorenzen

Næste nummer 
udkommer 
o. 1.9. 1996

Sidste frist 
for manuskripter 
og annoncer 
15. 8. 1996

Annoncer: 
1/1 side: 800,- 
1/2 side: 400,- 
1/4 Side: 200,- 
for 3 indrykn. 
(reproklart mat.)

HJØRRING GYMNASIUM
Skolevangen 23

98oo Hjørring 
Tlf. 98 92 2433 

Fax: 98 90 91 90 
Lærervær.: 98 90 06 51 

(bedst kl. 11.40 - 12.00) 
Eleverne: 98 90 06 52

SKOLENS BESTYRELSE

Niels Henrik Behrndtz, 
98 92 19 64. Forældrevalgt

Ole Nielsen, 
98 92 91 36. Forældrevalgt

Erik Hjørringgård, 
98 90 09 46. Forældrevalgt

Ester Volhøj, 
98 97 74 92. Forældrevalgt

Jørgen Østergård, 
98 96 15 66. Valgt af Amtsrådet

Knud Glønborg, 
98 94 13 33. Valgt af Kommuneforeningen

Thorkild Clausen, 
98 90 38 55. Rektor

Jørgen Wilhelmsen,
98 92 92 75. Led. Inspektor, referent

Gro Glans, 
98 97 72 81. Form, for Pædagogisk Råd

Else Lind,
98 92 98 64. Tillidsmand GL

Per Frank Jensen, 
98 91 12 06. Pedel

Nana Kragh Petersen
98 95 81 60. Elevvalgt

Maria Steffen Larsen, 
98 9312 91. Elevvalgt

2



Velkommen til HG og HF!

"Mine bedste år" er den overskrift, vi har benyttet som 
blikfang for vor annoncering, og det forventer jeg at skolen 
lever op til.

Vi onsker alle at give dig gode oplevelser, som du senere kan 
tænke tilbage på med glæde. Der vil altid, i et treårigt forlob, 
være stunder, der er bedre end andre, men tænk på, at du vil 
få en mangfoldighed af viden og metode, som gor, at du 
bliver i stand til at vurdere påvirkningerne fra din omverden 
på en kvalificeret måde, hvorefter du kan foretage dine egne 
valg.

Du vil i skolen blive stillet overfor emner, som umiddelbart 
er uforståelige, men som gennem en arbejdsproces opløses 
til forståelige enheder, der kan håndteres i sammenhæng 
med andre fags tilsyneladende uafhængige emner. Der 
opstår en syntese, hvorved tingene smelter sammen til en 
helhed, udfra hvilken du bedre kan forstå dig selv og din 
omverden.

Du vil opleve andre glæder end dette "at forstå noget".
Du vil møde nye mennesker, der bliver til kammerater, og 
nogle vil vise sig at blive dine nærmeste venner i livet.

Du vil blive en del af skolen i hverdag og fest, og Les 
Lanciers, som danses ved alle festlige lejligheder, bliver også 
din.

Velkommen til mangfoldigheden!

rektor
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Werder & Gæster

KONTAKTGYMNASIUM I WERDER, TYSKLAND

Werder/Havel, en by beliggende syd for Potsdam i Tyskland, har i et par år været 
Hjørrings venskabsby. Og i foråret 1994 blev der etableret kontakt mellem Hjørring 
Gymnasium & HF-Kursus og Ernst-Haeckel-Gymnasium i Werder/Havel.

Hensigten er, at en 1. g fra Hjørring Gymnasium skriver med elever fra 11. klasse ved 
det tyske gymnasium. Denne brevkontakt følges op af besøg i Tyskland i foråret (1. 
g), og genbesøg i Hjørring i sensommeren (2. g). Sidste år deltog en sproglig 1. g i 
udvekslingen, og i år er det en matematikerklasse, der har taget imod tilbudet.

Hvad er formålet med en sådan udveksling?

Når unge mennesker fra forskellige lande skriver sammen, skal de bruge sproget i 
"ægte kommunikationssituationer". Det er ikke længere læreren, der skal læse det 
skrevne, men en jævnaldrende i et andet land. I år har de danske elever sendt en 
fysikrapport på tysk til Werder, så kommunikationen har ikke bare været "privat".

Den sproglige og faglige udfordring bliver større endnu, når de unge mødes, først i 
Tyskland og senere i Danmark. Eleverne er privat indkvarteret, og derfor skal 
dagligdagssituationer klares - og her gælder det ikke blot sprog, men også i høj grad 
kultur i bred forstand. Der er en enorm udfordring i at kunne klare sig på et fremmed 
sprog i autentiske situationer. Og det er spændende at opleve, hvordan andre unge 
lever og bor, hvad de snakker om, hvilken musik de hører, hvordan det er at gå i skole 
i Tyskland, osv. osv.

Når de tyske gæster kommer på besøg hos os, er det de danske unges tur til at 
præsentere sig selv i de hjemlige omgivelser. Hertil hører også vores natur, vore 
traditioner i skole og hjem, og vores kultur.

Hvad koster en udveksling?

Udvekslingsbesøget i Tyskland koster ca. kr. 600,-, der dækker transport til Werder, 
lokal transport i forbindelse med programmet (besøg i Potsdam og Berlin) samt 
entreer til museer. Udvekslingen indebærer, at eleverne spiser i den tyske familie, så 
der er ingen udgifter til mad.

Indtil nu har vi været heldige og fået tilskud til udvekslingen af Hjørring Kommunes 
Venskabsbyfond. Derfor har vi hver gang kunnet gennemføre besøget i Werder 
billigere.

Lisbeth Graverholt
tysklærer
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UDVEKSLINGSBESØG I WERDER

Fra den 6. til 11. maj 1995 var 1. c 
i Werder. Werder er en lille by ikke 
langt fra Berlin, som ligger i det 
tidligere Østtyskland, og som 
prøver at leve op til Vestens 
normer. Brostenene har man 
bevaret, de er en del af historien. 
Det gamle russiske hotel og den 
faldefærdige bygning, der engang 
var frugt- og blomsterbutik, skal 
snart nedrives. Man har danske 
firmaer til at bygge lejligheder, og 
endvidere er et nyt butikscenter 
blevet bygget. Werders gymnasium 
er også helt nyt, men virker koldt 
og upersonligt.

Indbyggerne i Werder kan godt 
mærke murens fald; tingene er 
blevet dyrere, og ungdommen 
bliver ikke længere holdt i stram 
snor, hvilket for nogle betyder 
kriminalitet og længsel efter en 
forudbestemt fremtid.

I maj 1995 blev den årlige 
Baumblutenfest afholdt, den har 
været en tilbagevendende tradition 
gennem 116 år. Her bliver byen 
pyntet, og mange mennesker 
strømmer til Werder, dels for at 
opleve træerne springe ud og dels 
for at besøge de boder, som findes 
i alle indbyggernes haver. Det er 
også et besøg værd at smage den 
lokale kirsebærvin.

Når man kommer til et fremmed 
land, hvor man er tvunget til at tale 
landets sprog, udvikles man 
naturligvis sprogligt. Vi var nok alle 

bange for at lave mange fejl. Men 
når man står i en situation, hvor det 
er naturligt at sige et eller andet, 
glemmer man sine bekymringer og 
taler frit fra leveren!

Vi så mange ting: bl. a. Berlin, 
Potsdam og filmstudierne i 
Babelsberg. Vi oplevede og lærte 
meget, men alligevel syntes 
programmet dog ikke så 
gennemført! Noget blev aflyst, og 
noget blev tilføjet! Det skal så 
siges, at de havde brugt megen tid 
på at lave programmet, men de 
havde aldrig før været med til en 
udveksling med andre lande og 
vidste ikke helt, hvordan de skulle 
gribe sagen an. De lavede mange 
ting sammen, mens vi stod og 
kiggede på, måske så vi kunne få 
et glimt af deres liv - selvom vi 
hellere bare ville have snakket 
med dem.

Østtyskerne har som bekendt fået 
muren revet ned, tilbage står bare 
den psykiske mur.

Pia Christensen og Line Tillemann 
Jensen,2.c
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...se, blokke kommer vrimlende
6-7 lektioner å 45 minutter - det er 
skolens traditionelle hverdag. Men i 
de seneste år har man 
rundtomkring eksperimenteret med 
andre måder at indrette 
skolearbejdet på. For i det 
gammeldags skema træder de 
mange fag hinanden over tæerne 
og skygger for hinanden i 
elevernes bevidsthed.

I skoleåret 1995-96 har vi på HG 
haft 8 "blokdage" på onsdage, efter 
et rullende skema, således at hver 
lektion på et tidspunkt er 
konverteret til en hel 8-timers dag. 
En klasse med fx fransk på 
skemaet i 2. lektion har således én 
onsdag haft fransk i alle 8 timer, 
og 7 onsdage haft blokdag i andre 
fag. På den måde har hvert enkelt 
fag alligevel på årsbasis fået sit 
normerede timetal.

I begyndelsen af 1996 blev både 
elever og lærere spurgt om deres 
erfaringer med denne 
blokdagsordning.
Der er en gennemgående 
tilfredshed med muligheden for 
indimellem at kunne fordybe sig i 
et enkelt fag og indrette 
undervisningen anderledes, fx med 
projekter og ekskursioner.
Men så at sige alle er enige om, at 
en blok på 8 timer er for lang: 
eleverne synes, at sådan en dag er 
(uudholdelig) hård, at mængden af 
teori let bliver overvældende, og at 
det har vist sig umuligt at variere 
tilstrækkeligt over så langt et 

tidsrum. Afgangsklasserne 
bekymrer sig om effektiviteten, om 
man kan nå pensum. Lærerne har 
tilsvarende forbehold, og specielt i 
1-årsfag med 3 ugentlige timer og i 
begyndersprogene i 1.g og 1. HF er 
man betænkelig.
Men: kun ca. 10 af 5o adspurgte 
lærere ønsker blokordningen 
afskaffet eller er i tvivl. Og af 
eleverne svarer, i ikke- 
afgangsklasserne, 65% ja på 
spørgsmålet om vi skal have 
blokdag til næste år, 13% siger 
betinget ja - dvs under 
forudsætning af afkortning og 
andre forbedringer. I 
afgangsklasserne er tilslutningen, 
som nævnt, mere forbeholden: 
23% siger nej, 31% tager ikke 
stilling.
Det er altså alt i alt kun få, der 
ønsker at gå tilbage til den 
traditionelle, opsplittede skoledag. 
Man ønsker at eksperimentere 
videre, og Pædagogisk Råd har for 
1996-97 vedtaget følgende 
skemastruktur:

Alle lektioner lægges sammen til 
"dobbelttimer" å 90 minutter, og 
ugeskemaet afløses af et 14-dages 
skema. Et 3-timers fag (efter den 
gængse ugeberegning) vil således 
få 2x2 dobbeltlektioner i den ene 
uge og 1 i den følgende. To 
dobbeltlektioner vil kunne lægges 
sammen, så man fx kan få en 4- 
timers blok hveranden uge.

JL
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Befordringsordningen i Nordjyl
lands Amt omfatter alle skolens 
elever, og den gælder mellem bo
pæl og skole alle dage hele døg
net, også i de korte ferier. Man kan 
frit vælge at deltage i befordrings
ordningen hele skoleåret eller i 
perioderne: august/september;
oktober kvartal; januar kvartal; april 
kvartal. Man skal selv betale en del 
af kortprisen. Egenbetalingen er 
fastsat til 215,- kr. pr.måned i næ
ste skoleår.

Biblioteket på Hjørring Gymna
sium har de fleste af sine bøger 
anbragt i de forskellige fags hjæl
perum, hvor faglærerne admini
strerer udlånet. I selve biblioteket, 
der også fungerer som røg- og 
støjfri læsesal i udlånstiden fra kl. 
9.45-13.45, står de bøger, der sor
terer under fagene dansk, historie, 
psykologi og samfundsfag. Man 
kan låne bøger i samråd med sin 
lærer eller bibliotekaren. Udlånsti
den er normalt en måned.

Bøger og papir: For tiden er lære
bøger gratis og udleveres ved bo
ginspektors foranstaltning. Ordbø
ger til dansk og til 2 sprogfag, 
lommeregnere samt papir og lig
nende til eget brug købes - som 
regel - af eleven selv. Dog kan 
specialpapir udleveres af faglærer
ne.

EDB indgår i de fleste fag på gym
nasiet og på HF og datalære er 
også et fag, man kan vælge. Sko
lens datamater anvendes til mange 
formål, f.eks. opgaveskrivning på 
tekstbehandling og regneark til 
fysikrapporter.

Eksamen afholdes i maj/juni i fag, 
hvor undervisningen er afsluttet. 
Studentereksamen omfatter 10 
prøver, de fleste efter 3.g, men 
enkelte allerede efter 1. og 2.g. 
Desuden omfatter eksamen en 
større skriftlig opgave i 3.g. Fagene 
til de mundtlige prøver udvælges af 
undervisningsministeriets gymnasi
eafdeling. HF-eksamen aflægges i 
alle fag undtagen fællesfagene 
billedkunst, idræt og musik.

Ekskursioner, se Rejser.

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

Elevorganisationer: Hjørring Gym
nasium er tilknyttet DGS (Danske 
Gymnasiers Sammenslutning), 
men ikke LAK (Landssammenslut
ningen af Kursusstuderende) eller 
GLO (Gymnasiernes Lands- 
Organisation).
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Elevrådet består af en repræsen
tant fra hver af skolens klasser. 
Elevrådets opgave er at varetage 
elevernes interesser inden for og 
uden for skolen. Der afholdes mø
de ca. en gang om måneden. Den 
daglige administration varetages af 
elevrådets forretningudvalg (FU). 
Elevrådets kompetence er på visse 
områder på linie med pædagogisk 
råd.

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

Flytning meddeles kontoret.

Forsikringer: For amtskommunale 
skoler er der tegnet en lovpligtig 
kollektiv ulykkesforsikring, der bl.a. 
dækker brille- og tandskader. Da 
amtets forsikringsselskab har en 
rabataftale med Synoptik i forbin
delse med brilleskader, anbefales 
det, at man benytter Synoptik ved 
reparation eller nyanskaffelser for 
skader opstået i undervisningsti
den. Alle andre forsikringer som 
f.eks. ansvarsforsikring eller 
tyveriforsikring er skolen uvedkom
mende, og man må selv sørge for 
de forsikringer, man er interesseret 
i. Skolen har intet ansvar for elever
nes ejendele. Lad 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. Beskadigelser på 
bygninger og inventar kan forlan
ges erstattet.

Forsømmelser, se Mødepligt

Forældremøder: I november ud
sender skolen en skriftlig meddelel
se til 1 .g'ernes forældre om et mø
de, hvor de kan få lejlighed til at 
tale med lærerne. Derudover af
holdes der klassemøder før efter
årsferien med deltagelse af lærere, 
elever og forældre.

Fritagelse for undervisningen kan 
normalt kun ske efter begrundet 
ansøgning; forældres ferie anses 
ikke for gyldig grund. Der gælder 
særlige forhold for idræt, hvor læ
geattest kan forlanges. Blanketten 
fås på kontoret. Eleven betaler 
udgiften til lægeattesten.

Introduktionsugen, der varer 3 
dage, indleder førsteklassernes 
skoleår og består bl.a. af normal- 
skematimer og undervisning i Les 
Lanciers. Nogle uger inde i skole
året arrangeres 1 døgns hyttetur.

Kantinen: Åbningstider se opslag
stavlerne.

Karakterer gives i gymnasiet 3 
gange om året, november og febru
ar med terminskarakterer og 
april/maj med årskarakterer. På HF 
kan kursisterne selv ønske at få en 
standpunktsvurdering af fag
læreren. På HF gives kun karak
terer til eksamen.
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Klasse- og holdbetegnelser: a b 
c d e er sproglige, u w x y z er ma
tematikere, p q r HF'ere. Udover 
klassebetegnelser vil 2. og 3. klas
serne få holdbetegnelser med 2 
store bogstaver for højniveau og et 
stort og et lille bogstav for mellem
niveau.

Legater: Renterne af formuen i 
Hjørring Gymnasiums fonde udde
les hvert år i december til dimitten
der fra Hjørring Gymnasium og HF- 
kursus efter ansøgning, som skal 
være skolen i hænde senest 1. 
december. Størrelsen af hver en
kelt legatportion er normalt kr. 
2.000.

Les Lanciers er en ældre dans på 
fem ture for fire par (kvadriller); der 
undervises i den på Hjørring Gym
nasium hvert år, og hvert år danses 
den, når der er mulighed for det.

Mødepligt har alle elever. Lærerne 
fører protokol med fremmødet i 
hver time. Som forsømmelse reg
nes ethvert fravær fra undervisnin
gen eller enhver manglende afle
vering af opgaver, uanset grunden. 
På gule sedler meddeler eleven 
skolen grunden til forsømmelsen 
(sedlerne underskrives af forældre, 
når eleven er under 18 år). Sedler
ne danner grundlag for en mulig 
kommende vurdering af fravær.

Viser det sig, at en elev/kursist har 
forsømt for meget, modtager 
vedkommende et mundtligt varsel. 
Varslingen finder sted på rektors 

kontort. Fortsætter forsømmelser
ne, modtager vedkommende skrift
ligt varsel. Hvis eleven er under 18 
år, underrettes forældrene.

Hvis en elev/kursists forsømmelser 
fortsætter efter mundtligt/skriftligt 
varsel, vurderes vedkommendes 
forhold med henblik på overførsel 
på særlige vilkår. Hvis eleven fort
sat forsømmer, kan eleven bortvi
ses fra skolen. Afgørelser kan an
kes til Undervisningsministeriet, 
Gymnasieafdelingen.

Oprykning, se Årsprøver og Mø
depligt

Opslagstavlerne ved kontoret 
indeholder bl.a. de meddelelser, 
som er udsendt over skolens højt
taleranlæg, lærerfravær, SU, befor
dring og eksamen.

Rejser: Nogen undervisning kan 
tilrettelægges som rejser i skoleti
den, dels indenlands, dels uden
lands. Alle elever bør deltage, da 
rejser indgår som en del af pen
sum. Udgifterne til rejser afholdes 
af eleven selv. Rejser i ferier for 
elever og lærere uden under
visningskrav arrangeres undertiden 
på frivillig basis.
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Skriftlige opgaver, se Mødepligt

Statens Uddannelsesstøtte: Når 
du er fyldt 18 år og er studieaktiv, 
kan du søge om Statens Uddan
nelsesstøtte: stipendium og studie
lån, som du kan få kvartalet efter 
din 18-års fødselsdag. Måneden 
efter du er fyldt 20 år, får du stipen
dium uafhængigt af dine forældres 
indkomst. Hvert år får alle støtte
berettigede en SU-brochure. SU- 
orientering findes på kontorets 
opslagstavle. Yderligere oplysnin
ger fås på kontoret.

Studiekort kan bestilles på kon
toret; foto og 10 kr. skal medbrin
ges.

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

Studierejser se Rejser

Studievejledere er lærere, der 
giver elever og kursister personlig 
vejledning under uddannelsen. 
Studievejlederne drøfter valg af fag 
med de uddannelsessøgende og 
gennemgår konsekvenserne for 
den videre uddannelse. De har 
kontakt med videregående uddan
nelser og den offentlige erhvervs
vejledning og samler oplysnings
materiale, som de uddannelses
søgende kan bruge.
Studievejlederne giver råd om per
sonlige og sociale problemer. Alle 
studievejledere har faste træffetider 
og træffes desuden efter aftale. 
Studievejlederne er Niels Peder 
Bak, Oscar Krohn Djurhuus, Gun
vor Johnsen, Marie-Louise Bonde 
Larsen og Fritz Tandrup.

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

-bøger, det er hos
a?TTY NIOGENSENS BOGHANDEL j/J

Strømgade 6 •9800Hjørring
\ Tlf.9892.0088 -Fax 98924744 )
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Sygeeksamen afholdes i 
august/september for eksaminan
der, som på grund af sygdom er 
blevet forhindret i at deltage i eksa
men i den ordinære eksamenster
min. Sygdommen skal dokumen
teres på en særlig lægeattest, som 
udleveres på skolens kontor. Ele
ven betaler selv lægeattesten. Hvis 
en eksaminand bliver kortvarigt syg 
under de mundtlige prøver, har 
eksaminanden ikke krav på at kom
me til sygeeksamen i august/- 
september, hvis det er muligt at 
flytte eksaminandens eksamina- 
tionstid(er) 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 sygeundervis
ning, hvis der er et særligt behov.

Særlige vilkår Der skal aflægges 
prøve i alle fag, som afsluttes på
gældende år, i særligt pensum.

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
14
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Eleven får ikke årskarakterer det 
pågældende år.

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

Udlandsophold: Mens man er elev 
på skolen, kan der søges om skole
ophold 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 uddan
nelser. Dog findes der i udlandet 
skoler, hvor danske elever kan 
optages og afslutte med en eksa
men, som er gyldig i Danmark.

Udmeldelse skal snarest meddeles 
til kontoret og bør kun ske efter en 
samtale med rektor, så skolen kan 
være orienteret om uddannelsens 

ophør. Skolen vil gerne have mulig
heden 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 
afleveres (i bogkælderen i 10-fri
kvarteret). SU-støtte afmeldes og 
evt. NT-uddannelseskort afleveres.

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 karak
terer.

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

15
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Musik på tilvalg

højniveau:

Der er 5 ugentlige timer i 2. og 3. g. 
Den væsentligste forudsætning er 
lysten til at vide og lære alt om mu
sik, samt åbenhed overfor alle musi
kalske genrer (både spille- og lytte- 
mæssigtl). Musikteoretisk er forud
sætningerne fra 1. g tilstrækkelige; 
man behøver ikke at kunne spille på 
et instrument, men det er vigtigt at 
have et godt forhold til sin egen 
stemme - især at man tør bruge 
den!

Musik højniveau er groft set delt op 
i 3 hovedområder:

1) Musikudøvelse (spil og sang) 
2) Musikanalyse (forskellige emner) 
3) Musikteori (skriftlige afleveringer i 
samme omfang som øvrige høj
niveauhold, dvs. ca. 1 aflevering om 
ugen)
De skriftlige afleveringer består i selv 
at lave kor- og / eller instrument
stemmer til diverse melodier - og 
nedskrive disse på noder.

I slutningen af 3. g er der skriftlig 
eksamen, hvor alle placeres ved 
hvert sit klaver og løser en opgave 
lignende de ugentlige skriftlige afle
veringer.

En eventuel mundtlig eksamen 
består af to dele, nemlig musik-udø
velse (sammenspil / sang, solosang) 
og musikanalyse (ukendt stof med 1 
times forberedelse).

mellemniveau:
Der er 4 ugentlige timer i 2. eller 
3.g. Der er ingen forudsætninger 
udover 1.g undervisningen. Musik 
mellemniveau er delt op i 2 hoved
områder:

1) Musikudøvelse (sang og spil) 
2) Musikgennemgang (forskellige 
emner). Et af emnerne skal om
handle musik og medier. F.eks. 
kan man beskæftige sig med mo
derne lydteknologi og lave sin egen 
lydproduktion (en reklamejingle, en 
musikcollage, musik til et digt eller 
andet).

Der er ingen skriftlige afleveringer 
og intet krav om decideret node
lære. Der er således heller ingen 
skriftlig eksamen. En eventuel 
mundtlig eksamen består af to de
le, nemlig musik-udøvelse (hvor 
hver elev skal deltage i to sang / 
spil sammenhænge, hvoraf den 
ene kan være en soloudførelse) og 
musikgennemgang (kendt stof med 
20 minutters forberedelse).

Dorte Alstrup
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..med Knud Michael ved roret

"Kunne du ikke tænke dig at skrive 
lidt om, hvordan det er at have mu
sik på højniveau?”, spørger en mu
siklærer en dag en elev.
“Tjoow...”, svarer eleven og tænker 
på det bjerg af lektier, der allerede 
tårner sig op foran hende. “Fint”, 
siger læreren lettet, “skal vi sige til 
i morgen?” Her er eleven tæt på at 
løbe sin vej for at undgå at invol
vere sig i noget uoverskueligt. 
Læreren skynder sig derfor at til
føje: “Det behøver ikke at være 
noget særligt, bare sådan lige...”

OK, her er lidt om mus.høj. Der sr 
måske nogen, der er interesserede 
i at få at vide, hvad det egentlig er, 
vi foretager os i fem timer om ugen.

Tja, med Knud Michael Jensen ved 
roret synger vi klassiske korsatser, 
spiller blues (med et støjniveau, 
der indimellem nærmer sig ubegri
belige højder), forsøger at forstå 
musik-teori, prøver at huske så 
meget musikhistorie som muligt, 
anstrenger os ihærdigt for at følge 
med, når vi gennemgår forskellige

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 - Q- 
levering

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

) Gælder ved fremkaldelse og kopiering af farvenegativfUm.

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

MED VENLIG HILSEN _

FOTOMAGA5IMET I

PBTB , , 
FOTO PÅ 

98927916 STRØGET!
STRØMGADE 7 - HJØRRING
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Den lokale bank 
er hurtigere 
på fødderne

LOKALBANKEN
Byens bank -engo’ bette bank!

klassiske værker og meget, meget 
mere.

Man får altså chancen for at snuse 
til alt muligt forskelligt, både prak
tisk og teoretisk. Denne alsidighed 
er i det hele taget noget, der er 
kendetegnende for mus.høj. Selv
om det hele, selvfølgelig, ikke er 
lige ophidsende, tror jeg man kan 
nå at samle sig en bred viden i lø
bet af de to år, man har i faget. Jeg 
kan også godt lide den gode blan
ding af fis og ballade og tørre 
facts, som gør, at undervisningen 
hverken bliver for løssluppen eller 
for kedelig.

Selve musikholdet er også noget af 
en sammenblanding. En sammen
blanding af personligheder og 
evner. Der er naturligvis ikke to 
elever, der har de samme forud
sætninger, derfor er der også plads 
til alle, fordi enhver har svage og 
stærke sider.

Op til jul fik vi brug for vores for
skelligartede evner. Vi skulle nem
lig underholde til “Kirke og Sam

funds” juleafslutning. Det blev en 
koncert med rå gospel og smukke 
klassiske indslag. Vi lagde ud med 
nogle s'pirituals efterfulgt af Christ- 
mas carols, men først da vi nåede 
til de danske julesange, begyndte 
det ærværdige ældre publikum at 
finde det store bifald frem.

Nå men, ind imellem vores brillante 
korsang, udsatte en trio “Summerti
me” for klaver, sang og saxofon, to 
af os sang en duet fra tegnefilmen 
“Aladdin”, og vores tre saxofonister 
gav et lille moderne nummer. Des
uden havde vi “lånt” nogle meget 
dygtige solister, der bl.a. spillede 
violin og tværfløjte. Og således 
endte det hele med at blive en 
rigtig hyggelig koncertaften, 
suppleret med kaffe, kage og fæl
lessang.
Med denne beskrivelse af hvad vi 
indtil nu har været udsat for i dette 
herlige fag, håber jeg at have givet 
et lille indblik i 2.mus.høj.’s 
musikverden.

Marie L. Nyegaard 2d
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...og med Dorte i Vrå

Onsdag d. 1/11 sad 5 af os 8 på 
musik mellemniveau-holdet trykket 
tæt sammen i Jakobs bil på vej til 
Vrå Højskole. Trods det dårlige vejr 
og udsigten til regn var vi alle i højt 
humør, og da vi drejede ind på 
gårdspladsen til højskolen, blev 
humøret endnu bedre, da vi mødte 
resten af holdet plus vores højtel
skede guru (og musiklærer) Dorte 
Alstrup.

Nå, men vi vidste jo alle, hvorfor vi 
var der, og med beslutsomme 
skridt tog vi kurs mod studiet, hvor 
vi skulle indspille “Midnight Hour”, 
også indspillet af The 
Commitments.

Da vi trådte ind i studiet, mødte vi 
Søren. Søren arbejdede på høj
skolen og havde ret meget tjek på 
de 10.000 knapper, der befandt sig 
i studiet og som bare var for indvik
lede til, at en lille ydmyg discipel 
fra Hjørring Gymnasium kunne 
finde ud af dem.

Vi begyndte alle med at stemme 
vores instrumenter og for ligesom 
at lægge et solidt fundament for 
dagen, sendte vi to til Vrå Mini
brugs (eller hvad nu end det hed
der i Vrå) for at købe et par liter 
cola og andet livsnødvendigt

Først skulle trommerne indspilles, 
det tog ret lang tid og Else-Marie, 
som var trommeslager, undlod da 
heller ikke at brokke sig en smule 

over, hvor hårdt det var.

Derefter skulle bas, guitar og kla
ver indspilles, det gik også fint 
indtil de søde drenge, som spillede 
guitar og bas, begyndte at kigge 
på mig, som om jeg var fra out of 
space.

Grunden var, at jeg, pinligt som 
det var, havde byttet om på nogle 
små akkorder, hvilket gav melodien 
en ret sær klang. På dette 
tidspunkt fyldes jeg med næsegrus 
beundring for teknikken bag at 
indspille musik, for det viste sig, at 
jeg kun behøvede at indspille de 
akkorder, jeg havde kludret i, og 
ikke hele sangen.

Nu var det tid til at indspille saxofo
nen og tværfløjten, hvilket kørte 
godt, indtil vi nåede sluttonen, som 
Maria, der manøvrerede tværfløj
ten, overhovedet ikke syntes lød 
ordentligt. Det resulterede i, at 
Maria, til stor morskab for os andre, 
nær havde kylet tværfløjten ind ad 
vinduet til redigeringsrummet i ra
seri.

Nå, men da Maria havde fået sin 
normale ansigtsfarve tilbage, kun
ne solisten gå i gang med at syn
ge. Herefter spiste vi frokost og 
diskuterede ivrigt, hvad der skulle 
forbedres, og hvad der var godt 
nok. Så skulle der redigeres, og er 
du vild, hvor det tog tid, men det 
var spændende og lærerigt. Vi så,
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så, hvordan man satte rumklang 
på og satte alle instrumenterne 
sammen, og fik det til at lyde 
godt, hvilket vi jo egentlig også 
syntes, det gjorde i forvejen. Især 
vores bassist Jacob var dybt fa
scineret af dette her redigerings
rum, faktisk skulle det ikke undre 
mig, at hans ansigsaftryk stadig 
sidder på ruden derude.

Endelig var båndet færdigt, vores 
helt eget bånd, der var ikke græn
ser for, hvor seje vi følte os, og 

efter at have sagt farvel og tak til 
Søren og Højskolen, blev vi næ
sten helt euforiske, da vi rockede 
til vores selfmade kassettebånd 
på vej hjem i bilen.

Det var en kanonfed dag, og bare 
det at blive lidt indviet i, hvordan 
man indspiller og redigerer o.s.v. 
var ret spændende.

Louise Halkier 3b (musik mellem
niveau)
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Matematikkens ABC

Når man skal danne sig et overblik 
over mulighederne for at vælge 
matematik i gymnasiet og på HF, 
løber man ind i en jungle af beteg
nelser: Matematik på højt niveau for 
matematikere, matematik på obl. 
niveau for matematikere, matematik 
på mellemniveau for sproglige, 
matematik på højt niveau for sprog
lige, matematik hf-fællesfag, 
matematik hf-tilvalg, A-niveau, B- 
niveau, C-niveau.

Man kan få lidt overblik ved at rubri
cere de forskellige niveauer således:

A-niveau: Mat. på højt niv. for mate
matikere

B-niveau: Mat. på obl. niv. for mate
matikere, mat på højt niv. for sprog
lige, mat. hf-tilvalg

C-niveau: Mat. hf-fællesfag

Naturfag og matematik på mellem
niveau for sproglige giver ingen af 
de tre gymnasiale niveauer A, B eller 
C.

Resten af dette indlæg handler om 
matematik på A-niveau og på B- 
niveau.

A-niveau
Dette niveau opnås af de elever på 
matematisk linie, som vælger højt 
niveau i 3.g. Der undervises 5 timer 
om ugen, og der afleveres et skrift
ligt opgavesæt ugentligt. Opgave

sættene er som hovedregel af et lidt 
større arbejdsomfang end opgave
sættene på obligatorisk niveau.
Emnerne på A-niveauet er vektorer 
og rumgeometri, integralregning og 
differentialligninger samt et valgfrit 
emne. Emnerne bygger videre på 
nogle af de emner, der er behandlet 
på obl. niveau. Ved eksamen 
eksamineres kun i stof gennemgået 
på A-niveauet.
Selvom sværhedsgraden af stoffet 
på højt niveau naturligt nok er 
højere end på obl. niveau, skal man 
som hovedregel ikke regne med at 
gå ned i karakter, hvis man går på 
højt niveau. Denne hovedregel 
gælder dog nok ikke de elever, der 
har meget svært ved det obliga
toriske niveau i 1.g og 2.g - de får 
det endnu sværere på højt niveau.

En del videregående uddannelser 
stiller som adgangskrav, at man har 
matematik på A-niveau, mens 
mange kræver B-niveau. Kravet om 
B-niveau skal ofte absolut tolkes 
som et minimumskrav - mange 
studerende på de videregående 
uddannelser får alvorlige problemer 
med matematikken, også selvom de 
formelt har kvalifikationerne i orden. 
Nogle vil måske også bruge A- 
niveauet i 3.g som en vedlige
holdelse af det B-niveau, man har 
opnået i 1 g og 2.g.
På landsbasis vælger langt de fleste 
af eleverne på matematisk linie 
matematik på højt niveau.
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B-niveau
Dette niveau opnås af de hf-elever 
der vælger matematik på tilvalg, af 
de sproglige, som vælger matematik 
på højt niveau for sproglige samt af 
alle elever på matematisk linie.
Emnerne på B-niveauet er: Ligninger 
og uligheder, funktioner, analytisk og 
klassik geometri, rentesregning, 
logaritmefunktioner og eksponential
funktioner, differentialregning, 
sandsynlighedsregning og statistik. 
De sproglige elever, som vælger 
matematik på højt niveau for sprog
lige, har 4 timer i både 2.g og 3.g. 
Der afleveres et skriftligt opgavesæt 
om ugen. Ved eksamen eksami
neres der både skriftligt og mundtligt 
i stof fra 2.g og 3.g.

De hf-elever, der vælger matematik 
som tilvalgsfag har 5 timer om ugen 
og afleverer et skriftligt opgavesæt 
hver uge. Ved eksamen eksamineres 
kun i stof gennemgået i 2. hf, både 
skriftligt og mundtligt. Der er et 
betydeligt niveauspring fra fælles
faget til tilvalgsfaget, og kravene til 
talent og daglig forberedelse er 
betydeligt større på tilvalgsfaget.
Hvis man kan lide matematik, klarer 
sig pænt og er indstillet på at bruge 
tid på fordybelse, kan man ved at 
vælge matematik på B-niveau få 
indblik i nogle væsentlige emner og 
metoder i matematikken. Samtidig 
undgår man at afskære sig fra en 
række videregående uddannelser.

Torben Herrmann

Lars Svendsen

Få din egen 
UngdomsKonto 
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-a • 11 1
norajylland
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