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BORDET FANGER!
problemer omkring fagvalget

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 
lettere med de fag, som man på 
forhånd udelukker af personlige 
årsager.

Når eleven har afgivet sit valg 
senest 26. februar, kan hun ånde 
lettet op, for opgaven er løst.

Men den havde måske flere 
løsninger, 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 kan ikke 
gøres om, medmindre helt ekstreme 
forhold gør sig gældende. Dette er 
nødvendigt for at sikre en rimelig 
planlægning af næste års skole
forløb.

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

Beslutningen om, hvilke hold der 
skal oprettes, træffes midt i april. 
Hovedprincippet er, at flest mulige 
elevr skal have deres valgønsker 
opfyldt indenfor den økonomiske 
ramme, som skolen har fået 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 at valgmulighederne er

indsnævrede. Det er nødvendigt, at 
processen med omvalg går hurtigt, 
fordi de endelige valg skal være på 
plads, før eksamensskemaet 
offentliggøres primo maj måned.

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

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

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

Derfor kan en løsning af én 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 tilfredsstillende 
måde.

Efter at eksamensskemaet er 
offentliggjort, er fagvalgsændringer 
definitivt udelukket, idet de ville 
kunne medføre en ændring af 
eksamensforholdene. Og man må jo 
naturligvis ikke kunne ændre en 
"uheldig" eksamensudtrækning ved 
at søge om omvalg.
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VALGFAG - FAGVALG
Nu nærmer tiden sig! Senest 26. februar 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 højniveau 
med henblik på 2. og 3.g.

I perioden fra begyndelsen af januar til skæringsdatoen 26. februar 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

1. 1 .g og 1. HF får 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 forden enkelte 1.g/1.HF-klasse afholder 1-2 
kollektivtimer. 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 få.

3. Faglig orientering om de enkelte fag på de enkelte niveauer finder 
normalt sted i 1.g/1.HF en eftermiddag i 5, 6. og 7. time. Orienteringen 
gives af faglærere. Hver elev kan i disse 3 timer vælge sig ind på ialt 6 
forskellige muligheder (der vil maximalt skulle vælges 4). Der er 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 de enkelte fag, så de kan træffe deres valg på et forsvarligt 
grundlag.

4. Efter at 1 .g/1 .HF 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 klassens studievejleder. Vi 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.
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5. Så skal afgørelsen træffes! Det udleverede valgskema udfyldes og 
afleveres senest 26. februar.

Denne procedure gælder, som det fremgår, for 1 .g og 1 .HF. Den er mest 
kompliceret i gymnasiet: her kan man nemlig i en række tilfælde vælge 
samme fag på 2 niveauer. HFernes valgfag er ikke niveaudelt.

For 1 .HF er valgte i alle tilfælde bindende efter 26. februar. For 1 .g er 
valget bindende efter 26. februar 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 altså ikke vælge definitivt i 
1.g., men l.g'erne bliver alligevel spurgt om deres valgfagsønsker for 3.g - 
med henblik bl.a. på den 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 den ovenfor 
beskrevne procedure (punkt 3 og 4). De har jo i 1.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 1 .g.

VALGFAGSSYSTEMET I HOVEDTRÆK:

På HF skal man vælge 3 tilvalgsfag ialt. Hvert tilvalgsfag har et ugentligt 
timetal på 4.



I gymnasiet har man 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 et ugentligt timetal på 5; alle har en skriftlig 
disciplin, der skal afsluttes med en skriftlig eksamen. Nogle af 
højniveaufagene 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 mellemniveaufag er 1-årige.

Alle gymnasieelever skal vælge mindst 2 fag på højt niveau. Hvis man er 
sproglig, skal mindst ét af højniveaufagene være et sprog. Tilsvarende er 
der et krav til matematikerne om, at deres fagrække får et 
naturvidenskabeligt tilsnit.

De valghefter, der uddeles i 1 .g, fortæller, hvilke fag der er mulighed for 
at vælge på de enkelte niveauer.

HVORDAN BØR MAN VÆLGE?

Studievejledernes råd er: vælg dels efter interesse og dels efter, hvad du 
mener, du får 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 engang er lysten der driver 
værket. Har man valgt efter interesse, er der størst sandsynlighed for, at 
man klarer sig godt.

Selvom optagelsesreglerne til en del uddannelser er blevet ændret, spiller 
gennemsnittet stadig en stor rolle. Samtidig skal man imidlertid til mange 
uddannelser inden optagelse opfylde krav om visse fag på bestemte 
niveauer. Nogenlunde samtidig med, at eleverne modtager valghefterne, får 
de en lille bog om "Uddannelse og erhverv". Af den fremgår det, 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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Lytternet.

Hjørring Gymnasium har nu fået adgang til Internet fra 
alle undervisningsmaskiner. I den anledning har 
Gårdboen spurgt elever og lærere om deres forventnin
ger til Internet i undervisningen.

At få chancen for at få et større indblik i, hvad det vil sige at bruge 
internettet. At være i stand til at hente oplysninger, som det ellers 
ville være umuligt at få fat i, og på den måde få et større indtryk 
af verden. Elev

Det mytologiske internet - vil det leve op til de forventninger, vi har 
fået oparbejdet gennem avisernes computertillæg og TVs utal af 
reklamer frembragt af entusiastiske computernørder og reklame- 
mænd - eller vil det blot synes os som en stak togplaner og 
kogebøger, man ikke kan bladre i? Elev

Jeg vil gerne tage mine elever med ud på internettet og lære dem 
at bruge det kritisk og målrettet. Lærer

Internet er fremtiden - men hvad med de menneskelige værdier?
Elev
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Af internettet forventer jeg. at vi til underviisniingsmateriialtett kan 
finde lidt ekstra alternative oplysninger Det man finder på nettet, 
bør ikke nødvendigvis være bare fads., men ff.eks. også noglle 
vildt sindssyge syn på eventuelle emner.... Eiew

Jeg regner med at komme til at “tale” med rigtige mennesker,, og 
at dette måske bliver “et frisk pust’ g den daglige, faglige og 
teoretiske undervisning. Hw

@
Internetadgang fra alle undervisningsmaskiner giver adgang til 
utrolige mængder information af ale slags Især ii fbrtjmdellse med 
opgaveskrivning vil de enkelte elever kunne have udbytte af alt 
søge på nettet, ligesom lærerne kan finde oversigter over nye 
emner, der kan tages op i undervisningen og derved få hjjællp til 
forberedelsen. Internettet er dog,, som alt andet nyt legetøf^ også 
en tidsrøver, og netsurfing kan ikke erstatte den daglliige under
visning. Lærer

Jeg håber at internettet vi blive brugt meget ii undervisningen. Vi 
vil hele tiden kunne få nye oplysninger om emner ii stedet flor at 
bruge bøger, der otte er mere end 10 år gamlle Elev

@
Man har hørt så meget om internettet,, så det bliiver sjjovtt at se,, 
hvad det er for noget Jeg tror dog ikke, det er saeriiigt brugbart.

Elev
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Når internetadgang kan ske fra alle skolens maskiner samtidigt, 
tror jeg mange lærere vil benytte muligheden med klasserne. 
Størst glæde tror jeg lærerne vil få at de “uanede” muligheder for 
at hente originale, relevante og aktuelle tekster på nettet. For 
eleverne vil den største gevinst nok blive mulighederne for at 
finde sekundærlitteratur til de større opgaver. For de fleste vil det 
være spændende at lede efter “nålen i høstakken”, og alle vil 
garanteret komme til at bruge mere tid på at lede, end de selv kan 
forestille sig ... Lærer

Jeg tror, det er udmærket med internettet. Spørgsmålet er bare, 
hvordan det organiseres i undervisningen, således at alle elever 
får noget ud af det. Elev

Muligheden for at bruge internettet vil kunne øge interessen for 
undervisningen og tilmed gøre den mere spændende. Hvis det 
tilmed fungerer uden problemer, har jeg ikke andet end positive 
forventninger til projektet. Elev

Jeg håber at internettet vil blive en ting som kan indgå i 
undervisningen, det er en forholdsvis ny og spændende måde at 
skaffe oplysninger på, og så er de opdaterede - ikke som mange 
af de gamle bøger her på gymnasiet. Jeg tror også det vil gå 
betydeligt hurtigere end hvis man skal skaffe de samme ting på 
biblioteket. Elev

FB
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Brobyggerkursus på 
Hjørring Gymnasium

Bedre vejledning ■ mindre spild

Om det alene er for de unges blå 
øjnes skyld, eller det også skyldes et 
ønske om at spare ressourcer - på 
langt sigt -vides ikke, men under
visningsminister Ole Vig Jensen fik i 
hvertfald for snart et par år siden 
gennemført sin lov om brobygning 
mellem folkeskolen og de 16-19 
åriges uddannelsesinstitutioner.

Hensigten med loven er, at elever 
i folkeskolens 10. klasser kan få 
tilbudt et kursus på enten en teknisk 
skole, en handelsskole, social- og 
sundhedsuddannelsen eller et 
gymnasium/HF-kursus af typisk 4 
ugers varighed.

Mange elever i 10. klasse aner 
ikke, hvor de skal vælge at søge 
hen, når skolen er forbi. Derfor kan 
de unge nu tilbydes et 
"brobyggerkursus" - dels for at højne 
kvaliteten af vejledningen til de 
unge, og dels også for at mindske 
den personlige frustration og det 
samfundsmæssige spild, det er, når 
en ung træffer et forkert valg og 
begynder på den forkerte 
ungdomsuddannelse.

Hjørring Gymnasium & HF 
ansøgte Undervisningsministeriet 
om midler til at udvikle et 
brobygningskursus, som kunne 
introducere kursisterne til såvel det 
matematiske og det sproglige 
gymnasium som til det 2-årige HF.

Vores kongstanke var, at den 

folkeskoleelev, som vælger at gå på 
brobyggerkursus, er "tvivler". Han 
eller hun tvivler på, om gymnasiet 
eller Hf "er noget" for ham eller 
hende, hvilket blandt andet kan 
skyldes ukendskab til undervis
ningsniveauet, -miljøet og egne 
evner og ønsker.

Et kursus på 4 uger med en intro
duktion til skolen, nogle af dens fag, 
niveauer og undervisningsformer
samt ikke mindst skolens, kunne 
man sige "stemning" - måtte da 
kunne hjælpe en evt. "tvivler" til at 
træffe et mere kvalificeret valg!

Nordjyllands amt valgte at placere 
et kursus i efterårssemestret oå 
Hjørring Gymnasium.

I ugerne 40, 41, 43 og 44 har vi så 
afholdt et kursus som beskrevet 
ovenfor med 22 deltagere fra 9 
forskellige skoler i Brønderslev, 
Sindal, Bjergby, Tornby, Hirtshals, 
Bindslev og Hjørring.

Hvorfor skal vi ha' idræt og 
billedkunst?

At presse alle gymnasiets og HFs 
fag ind i et 4 ugers skema og give 
fagene timer nok til at præsentere 
sig ordentligt lader sig naturligvis 
ikke gøre, hvorfor man jo måtte 
foretage et valg - hvilke fag skulle 
med på brobyggernes skema?

Der er mange hensyn at tage ved 
en sådan udvælgelse, men vort 
sigte var at vise bredden i 
fagtilbuddet, herunder at vise natur
videnskabelige, humanistiske og 
musisk/kreative fag.

Specielt det sidste virkede underligt 
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for nogle, men netop ved at have 
den musisk/kreative dimension med 
adskiller gymnasiet og det 2-årige 
HF sig fra de andre ungdomsuddan
nelser. så derfor var musik og idræt 
SIKRE valg.

Kursets fag kom til at omfatte: 
billedkunst, biologi, dansk, engelsk, 
idræt, matematik, musik, naturfag, 
spansk og endelig studievejledning. 

lægningen af det.
Ikke desto mindre må man 

konstatere, at de foreløbige 
erfaringer med kurset er 
overvejende positive, således kan 
planlæggere og lærere ved kurset 
naturligvis leve længe på en be
mærkning som denne: "Hold kæft, 
hvor bliver det træls at komme 
tilbage!"

Studievejledning

Specielt vejledningsdelen har 
været vigtig i forbindelse med for
løbet, idet de 4 uger, foruden at 
skulle bibringe kursisterne en faglig 
oplevelse, også skulle sætte dem i 
stand til at afgøre, om gymnasiet 
eller HF kunne være en god videre
uddannelsesmulighed.

I både en individuel og kollektiv til
rettelæggelse har brobyggerne fået 
en meget grundig indføring i 
gymnasiet og HFs opbygning og 
indhold, samt at de har fået en 
mulighed for at drøfte med 
studievejleder, "om lille jeg kunne 
passe ind på stedet."

Erfaringer

Det er klart, at skolen ikke 
umiddelbart kan tage en ny klasse 
ind og så finde plads og under
visningsmidler til 22 nye elever - det 
kræver velvilje, opfindsomhed og 
først og frmmest økonomiske 
ressourcer! Og det sidste har det 
knebet noget med. Knaphed på 
tildeling af ressourcer har betydet, at 
kursus på nogle punkter er blevet 
forringet i forhold til de intentioner, 
man havde ved udviklingen og plan-

HH/JF

Belysning for 
de unge

Erik Lytzen a/s 
Barfoedsvej 2 
9800 Hjørring 
Tlf. 98927444

*
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UNGE BRUGER 
SELVSERVICE

* 
Flere og flere unge prøver, hvor nemt det er at

dine andre konti eller til andre personer, udskrne 
kontoudtog, betate 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

Til studieturen 
eller festen

T-Shirt 
SWEAT-Shirt

Vi laver fllottte 
eder mens du 

håndter - taenfig på 1 time.

FOTO*
Nu også

•UDSTYR

foto 44arvet fotokopiering

Spørg om mulighederne | (billedbutikken)
Østeirgadie 25 • IHjjnmimgi “ Tlfi. S® S®> (O® 98)



ALLE MATERIALER 
TIL DESIGN OG 
BILLEDKUNST!

KONTOR Ss PAPIR
' HJORRING PAPIRLAGER MS // VIGGO ASMUSSEN A/S

W VENDSYSSEL A/S
HVIDEVOLD 2.9800 HJØRRING . TLF. 98 92 33 33.98 92 22 44. FAX 98 92 33 28

SKOLEMATERIALER. KONTORARTIKLER. KONTORMØBLER. KONTORMASKINER. PAPIR EN GROS

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

■ Egnsbank nord ■
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LI VIIAIIM SMI I I NIII PÅ GYMNASIET

Hvert år i august drager et par spændte gymnasieelever fra Hjørring til 
udlandet for at være elever på en fremmed skole i et fremmed land i et helt 
år.

- Og ligeså sikkert står her på den første skoledag 3-4 nervøse og 
spændte unge mennesker fra det store udland og ønsker at være elever hos 
os et helt år.

På skolen har vi den overordnede holdning, at da de færreste 
udvekslingselever opnår nogen form for kredit hjemme ved at have gået 
hos os, er det vigtigstejpr dem, at de kan lide at komme på skolen. Trives 
de ikke, begynder de nemlig hurtigt at pjække. Så lærer de ikke dansk, så 
bliver timerne endnu kedeligere, så taber kammeraterne interessen for dem, 
og så er det skruen uden ende.

Derfor gør vi følgende:
Afhængig af, hvor vi selv har ledige pladser i klasserne, af 

udvekslingselevernes forudsætninger og deres alder i nævnte rækkefølge, 
bliver de sat i en sproglig eller matematisk klasse. Alle erfaringer viser, at 
en 1. g. er bedst. Dér er alle nye i forhold til hinanden, og lærerne har ikke 
så travlt i begyndelsen af året. Men det kan ikke altid arrangeres, og det er 
heller ikke altid, det er det rigtigste.

Og nu begynder en hård måned:
Ikke bare har eleverne hjemve, de tilbringer også uendelige, kedelige 

timer på skolen, hvor der tales et sprog, som de ikke forstår et ord af, og 
som de føler, at de ALDRIG I LIVET får lært!!! Men de ved godt, at det kun 
varer til 1. september, og at formålet med torturen er, dels at skabe en 
følelse af at høre til i en klasse (mange udlændinge kender slet ikke 
begrebet "en klasse"), dels at opdage, at der faktisk er fag, de kan følge 
med i, selvom det foregår på dansk, nemlig de fag, hvor de allerede kender 
pensum.

Den allerførste skoledag tror jeg, den kommentar, jeg har hørt hyppigst, 
er: jamen jeg har allerede gået i 11. klasse, og det og det fag har jeg haft! 
På dét tidspunkt at overbevise dem om, at de skal vælge kendt stof, er helt 
umuligt. Men jeg véd, at kender de fx biologiemnet hjemmefra, er der 
pludselig nogle danske lyde og ord, som de kan skille ud af volapykken som 
halvt engelske eller næsten som vi selv siger, og de føler en sejr ved at 
have forstået, hvad læreren har talt om ud fra kendte tegninger på tavlen.

Så der er ingen kære mor her, og resultatet er altid, at når måneden er 
gået, er der ingen sure miner, men om adskillige fag, som de afviste, siger 
de nu begejstret, at dér kan vi godt følge med!

Nogle fag, som fx tysk, dansk og historie, kan de sjældent følge med i.
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Udgangspunktet for deres nye skema efter 1. september er derfor alle de 
fag, som de synes, de får udbytte af at følge sammen med deres egen 
klasse. Hvis de er engelsksprogede, er det et krav fra min side, at de har 
engelsk med klassen. Det er en slags noget-for-noget, og så kan de iøvrigt 
sjældent grammatik. Derefter fylder vi - eleverne og jeg - hullerne i skemaet 
ud med andre klasser og andre fag, som de er interesserede i. De kan fx 
tage 3.g engelsk eller fag, som de har haft adskillige år hjemme. I 
formnings-, idræts- og musikklasserne er der mulighed for større og 
anderledes kontakt med de øvrige elever.

I år har vi udvekslingsstudenter fra Japan, Hongkong, Australien, USA og 
Rusland. Tomoko fra Japan, som dårligt nok kunne engelsk, da hun kom, 
går i en matematisk klasse, hvor hun følger matematik, kemi, fysik, engelsk, 
idræt og musik. Hun har derudover design og billedkunst.

Frank fra USA ville gerne have været i en matematisk klasse, men vi 
havde ingen ledige pladser, da han kom lidt senere end de andre.Han går 
derfor i en sproglig klasse, men har matematik i en HF-klasse. Da han har 
haft latin 3 år hjemme, følger han latin og begynderspansk, samt en 3.g 
højniveau i engelsk.

Stephanie fra Hongkong flyttede vi fra 1.g til 2.g, fordi hendes 
forkundskaber i matematikfagene viste sig at være vældig gode. Hun har 
nogle ekstra musik- og idrætstimer.

Maree fra Australien har snart været i Danmark et år, men har kun gået 
hos os siden august. Hun følger en sproglig 1.g med både dansk, fransk, 
latin, historie og naturfag. Tysk er blevet erstattet med drama. Ikke 
mærkeligt, at hun næsten taler dansk som en indfødt.

Natascha fra Rusland følger russisk og engelsk på flere niveauer med 
forskellige klasser. Derudover har hun fysik og idræt.

Hvem er det så, der får rigtig meget for pengene det år, de er i Danmark, 
og hvem er det, hvor man bagefter synes, det var lidt spildt arbejde?

Den, der overvinder lysten til at lade være med at lære dette lille, 
ubetydelige, næsten ikke nogentsteds talte, grimme, umulige, svære sprog 
dansk, har alle chancer for at få et fantastisk år, for vi gør rigtig mange ting 
anderledes, både i skolen og i familierne, end de fleste udlændinge har 
forestillet sig. Den, der hurtigt får samlet sig et lille ordforråd, har mere lyst 
til at komme til timerne, kan hurtigere deltage i undervisningen og snakke 
med kammeraterne. Den, der bliver væk eller skriver breve i timerne, lærer 
ingenting og ingen mennesker at kende.

I årenes løb har vi selvfølgelig haft fiaskoer. Nogle gange, fordi 
kulturchokket var for stort. Det gjaldt fx de to unge mænd fra Latinamerika, 
som aldrig lærte at regne de danske piger ud. Et par gange, fordi vi 
danskere automatisk snakker om de stakkels u-lande, der er så fattige, at vi 
næsten taler ned til den udvekslingsstudent, der måske er sort og kommer
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fra overklassen på St. Lucia. Eller den stakkels, rige mexicaner, der hele 
tiden måtte høre om de stakkels, elendige mexicanere i Mexico. Men de 
fleste fiaskoer skabte sig selv.

Men vi har også haft elever, som har spillet med i skolekomedien, sunget 
i skolekoret til juleafslutningen og til forårskoncerten, ja, et år var der en 
dreng, som sang med i koret til en musical, hvor alle sangene var på dansk.

Successer - ja det er sådan nogen, som vi har i år. Da billedet til denne 
artikel blev taget, spurgte Maree på dansk Tomoko, om hun havde været på 
Jensens Bøfhus i fredags. Og det svarede Tomoko så på - på dansk.

Samme Maree sagde iøvrigt en gang til mig, at hun havde troet, at 
kulturforskelle handlede om, hvordan man fx opdrog sine børn, men hun 
havde opdaget, at det også var, hvor man lagde sine æggskaller, når man 
pillede toppen af sit blødkogte æg.

Gunvor Johnsen 
studievejleder
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? - O tit
- om at være ny lærer på Hjørring Gymnasium

Det er ikke så mange år siden, at 
prognoserne spåede om faldende 
elevtal og deraf følgende 
indskrænkninger i lærerstaben her 
midt i 90erne. "Prikkerunderne" har 
dog ladet vente på sig; for godtnok 
er ungdomsårgangene blevet 
mindre, men procenten af dem, der 
søger ind på gymnasiet og HF, er til 
gengæld steget, - og vi har derfor i 
de seneste år, helt modsat de dystre 
spådomme, kunnet byde en række 
nye kolleger velkommmen på det 
ellers efterhånden noget 
midaldrende lærerværelse.

"Gårdboen" samlede tre af dem 
en eftermiddag i november til en 
samtale om det at være ny og mere 
eller mindre uerfaren lærer på 
Hjørring gymnasium. Mere eller 
mindre:

Steffen Vissing (SV) har undervist 
i bygningsteknik og virket som 
projektvejleder på universitetet, og 
Tony Gustafsson (TG) var to år på 
Brønderslev gymnasium, før han 
kom hertil: både Steffen og Tony 
underviser i fysik hos os, Tony tillige 
i matematik. Susanne Kristensen 
(SK) havde allerede en del 
spansktimer i sidste skoleår.

"Gårdboen" er mødt op med visse 
forestillinger om, at pædagogisk 
praksis og almindelig arbejdsrutine, 
som det nu gennem årene har 
fæstnet sig på landets nordligste - 
måske kunne tage sig noget 
forstenet ud i unge kollegers øjne. 
Men ængstelsen viser sig at være 
ret ubegrundet. Susanne bruger 

faktisk udtrykket ta' selv-bord om 
stedets udbud af muligheder, 
materialer og kollegial hjælpsom
hed. Der er mange ting, man kan 
plukke af. Og hvad hun kan nævne 
som begrænsende, henhører mest 
under højere magter som amtet fx. 
De fysiske rammer oplever hun som 
noget snævre og utilstrækkelige. 
Hun slutter sig dog til det mindretal 
af kolleger, der kunne tænke sig at 
få det traditionelle skema brudt 
radikalt op: Det ville være fint med 
nogle længere, sammenhængende 
undervisningsmoduler i stedet for de 
korte 1-times forløb. Men betoner så 
igen mulighederne for at prøve ting 
af, justere, lege..

Det drejer sig jo først og sidst om 
at motivere eleverne. Steffen 
lægger megen vægt på, at det bedst 
kan gøres, når læreren er lige med 
dem. Man må ikke tale ned til 
eleverne. Der skal være indbyrdes 
respekt. Det må ikke være som i den 
gamle latinskole.

Men bemærkningen om 
latinskolen er vist ikke ment som 
nogen konkret kritik. Hverken 
Steffen eller Tony modsiger 
Susanne i det med ta'selv-bordet. 
Derimod istemmerde en unison 
klagesang om matematikkens krise. 
Den er deres overvældende første 
indtryk af gymnasiet. Ikke som noget 
specielt Hjørring-problem, men 
generelt.
Eleverne mangler en masse 
færdighedstræning, når vi får dem, 
siger Tony. Og jeg tror, at matema-
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tik på højniveau falder mange svært. 
En del af dem døjer med at følge 
med, og de, der kan, får ikke altid så 
meget ud af det, fordi de svage tager 
for megen tid. Steffen, den tidligere 
projektvejleder, slår fast: De er ikke 
gode nok, når de kommer på 
universitetet.

Her spørger så "Gårdboen" mere i 
almindelighed, om fagligheden er 
truet. Dén bold bliver omgående 
spillet over på den pædagogiske 
modtagerside. Den pædagogiske 
udfordring, især på HF, siger Tony, 
det er, at de studerende er meget 
forskellige. Mange tror ikke nok på 
sig selv og opgiver alt for let. Jeg 
skal bruge megen energi på at 
hjælpe og "entusiasmere" dem. Og 
det er svært, især når 
pjækkeniveauet er højt. Der er 

selvfølgelig også en del, som er 
meget fagligt interesserede, men alt 
for mange er der "på opbevaring": de 
sidder der bare. Kontinuiteten i 
arbejdet forsvinder, når der altid er 
nogen væk.
Susanne supplerer: Ja, og de, der 
gerne vil noget, bliver frustrerede 
over det nedsatte tempo. Det er 
svært at holde det faglige niveau 
uden at tabe dem, der var 
fraværende sidste gang.

Og gymnasiet - ? Samme problem 
i mindre skala fastslår Tony og bliver 
igen sekunderet af Susanne: 
Gymnasiasterne er jo ikke under det 
samme pres, økonomisk og socialt, 
som HFeme. De bor hjemme endnu.

- Man tager det som en selvfølge, 
at det er sådan på HF. Den høje 
fraværsprocent fungerer som en 
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selvopfyldende profeti. Man 
nærmest skal have 13%. Og Tony 
sætter metafor på frustrationen: at 
sikre fagligheden under dé omstæn
digheder, det er som at spille fodbold 
mod Madagascar og tabe 8-0!

Men så bliver det heller ikke 
værre! Og man kan godt se, at der 
er noget træværk i ens eget øje 
også. Susanne vil gerne være mere 
hård, end hun er nu: De gamle 
lærere er hurtigere til at lægge en 
fast kurs - vi har ikke den erfaring og 
sikkerhed endnu. Men netop 
sikkerhed, ikke kynisme. Og der er 
måske også en fordel ved at være 
sådan mere prøvende. Det kan 
være, man kan give dem noget 
andet, så.

Tony vil gerne have en afslappet 
atmosfære, men med klare regler. 
Jeg er bange for, at jeg gjorde nogen 
en bjørnetjeneste ved at være for 
flink i starten. Fx skal de skriftlige 
afleveringer jo laves, og så kan man 
ligeså godt aflevere direkte og til 
tiden. Jeg er tilbøjelig til at stramme 
op nu, jeg vil køre det mere kontant.

Det får "Gårdboen" til at forsøge 
sig med at tage hul på fremtiden. 
Kan I se Jer selv om 10 år? Eller om 
20? Tony skutter sig lidt ved 
udsigten. Steffen kan ikke forestille 
sig noget så fjernt. Så vi bliver i det 
aktuelle, men kun lidt endnu, forden 
lave novembersol er ved at have 
lagt sin fremtid definitivt bag sig.

Det er alletiders at være lærer. Og 
landsdelen er alletiders, siger 
Steffen. (Han kommer fra Randers). 
Det er utrolig hårdt at være ny lærer, 
siger Tony. Og helt specielt på grund 
af pædagogikum. Det er jo som i 
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stenalderen! Man farer rundt mellem 
to skoler og skal passe sit eget 
skema 100% samtidig med. Det 
burde selvfølgelig ligge som en del 
af uddannelsen.

Ja, der er nok at tage vare på bare 
i sit eget skema, når man lige er 
begyndt. Steffen så meget gerne, at 
man som ny kunne støtte sig til én 
bestemt, erfaren lærer på stedet i de 
første måneder. En "tutor", der selv 
kunne tage initiativet og spørge, om 
man nu havde husket det og det. 
Tony er helt enig: Det er nemlig 
svært at blive ved med at spørge 
hjælpsomme kolleger. Der er 
grænser for, hvor meget man synes, 
man kan være bekendt at spørge.

Men kollegerne er hjælpsomme, slår 
han fast. Og eleverne viser en fin 
imødekommenhed. Man føler sig 
velkommen.



jtommenbe jubilarer!
Smart kreser afgangsklassernes tanker om eksamen. Når den er 

owenstået, og I sidder ved dimissionen, føler I måske et vist "vemod" (det 
var trods a* nogle gode år, og nu er det slut). Men I føler sikkert også en 
Mrtelise: væk fra skolen og lektierne - ud for at opleve verden.

Ved Jeres rfimission vil nogle lidt ældre herrer og damer på et tidspunkt 
Hfive præsenteret og rejse sig. Det er de jubilarer, som er udgået herfra for 
50 år siden - eler mere!

Bemærk dem. for om 25 år vender I sikkert også tilbage. Og 25 år senere 
vender I tilbage jgen...som 50 års jubilarer.

At jjmfallareme er vendt tilbage, viser , at skolen ikke bare sender Jer ud i 
verden,, og så er forbindelsen til Hjørring Gymnasium bare sluL

At ijutjOareme er vendt tilbage, viser, at mange er interesseret i at møde 
gamte kammerater og snakke med dem.

At jjdbilareme er vendt tilbage, viser, at skolen har en historie.
JuMaremes tilstedeværelse bliver derfor også bemærket og markeret fra 

skoliens side.
Det vi vi gøre ved at hjælpe jubilarerne i gang med jubilæumsdagen rent 

praktisk. Og det vil vi gøre ved at lave et lille arrangement for dem her på 
skoten.

25 års jiddareme vil blive modtaget i rygerrummet. Der er pyntet og 
dækket op ti lejligheden, og over et glas vin og en kransekage kan 
gensynet fejres. Vi vil fortælle lidt om skolen i dag, og vi vil vise randt på 
skoten.. Derefter kan 25 års jubilarerne slutte sig til den hyggelige sammen
komst,, der foregår i nybygningen efter dimissionen.

Desværre kan vi ikke tilbyde 25 års jubilarerne at komme ind i festsalen til 
seflwe dinnissionen. Der er simpelthen ikke plads. Men vi synes, det er 
vigtigt, at 50 års jubilarerne er til stede ved selve dimissionen - både for 
jjdtnilareime og for årets dimittender. Derfor får disse jubilarer reserveret 
pladser ii festsalen trods den trange plads. Vi vil nemlig gerne se dem, så 
rektor kan sige sit officielle Ulykke medjubiæet_ Efter dimissionen kan 
disse jjuiitailarer også slutte sig til sammenkomsten i nybygningen.

Etter at vi således har sørget for en god modtagelse af jubilarerne og 
mankeret, at vi er glade for at se dem igen på skolen, tilrettelægger 
jjmfcjilarasnme selv resten af dagen og aftenen.

Det tdiiver dqjtigt, når I også engang vender tilbage som jubilarer her på 
Skoten!! . ...

Hanne Boel
PaBe Knudsen 

Niels Peder Bak
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SKOLEFESTEN 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
Atter i år fejrer vi skolekomedien med en fest. Det bliver 
onsdag d. 12. og torsdag d. 13. februar.

Vi har tænkt os at sløjfe spisningen og "nøjes" med te/kaffe og 
kage, samt vand, vin og øl.

Les Lanciers bliver rykket lidt frem på aftenen. Vi begynder ca 
45 minutter efter at skolekomedien er slut. Så har vi haft tid 
til at lykønske skuespillerne med deres flotte præstation, og fest
salen er blevet ryddet af stærke, hjælpsomme elever, så 
danserne kan komme til.

Efter Les Lanciers fortsætter festen med live musik i "Rygeren", 
der i dagenes anledning vil være smukt pyntet op af elevrådet.

.nsnct? ft -^"5 nas n

Vi vil holde en passende entreindtægt, som skal betales afalle, 
uanset om de Vælger kun at deltage i en del af festen.

Skolen håber på et par gode aftener.
ns.- .'-OnO.ac C "ÆnE . V -

"■' ' - ■ ~rr"' - : : ....
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Jane Horne

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 ...

ri'ord/ylland
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♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
SKOLEKOMEDIEN 
12. OG 13. FEBRUAR

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Hvordan laver man nogle store, flotte englevinger, som kan 

sidde fast på Jacob under en hel forestilling? - Hvilket stof skal 
mavedansernes kostume laves af? - Hvordan skal vi få plads til 
Euphrat-broen i bagkulissen under hele 1. Akt, når den nu først 
skal bruges i 2. Akt?

Det er nogle af de spørgsmål, som scene- og kostumefolk 
kommer til at arbejde med i de næste par måneder. Imens 
knokler skuespillerne med deres roller: Kong Nebukadnezar, 
exkong Nimrod, tiggeren Akki, hetæren Tabtum og hendes 
glædespiger og mange andre. Årets skolekomedie hedder En 
engel kommer til Babylon, og er skrevet af den schweiziske 
dramatiker Friedrich Diirrenmatt.

Egentlig er det lidt ærgerligt, at vi i gymnasiet skal trækkes 
med betegnelsen "skolekomedie". Ordet giver uvægerligt associ
ationer i retning af den meget lette gerne - overfladisk 
underholdning. Men faktisk har vi hvert år ambitioner om at 
finde et stykke med et indhold. Vi vil gerne have stykker, der 
ligger i smuk forlængelse af de problemstillinger, vi beskæftiger 
os med i hverdagen. - Vi vil gerne, at der er noget, der skal 
forståes og diskuteres, mens vi arbejder med stykket - og 
publikum må altså også godt "få noget med sig hjem".

"En engel kommer til Babylon" er et filosofisk stykke, som 
tager udgangspunkt i den gammeltestamentlige myte om Babels- 
tåmet - tårnet, som skulle bygges så højt, at det nåede op i 
Himlen. - Min komedie forsøger at forklare, hvorfor man i Babylon 
byggede et tårn, der ifølge overleveringen var et af de mest 
storslåede, men også mest vanvittige foretagender i menneske- 
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hedens historie. Det er så vigtigt, da vi idag ser os selv fanget i 
lignende projekter, har Durrenmatt selv sagt om sit stykke. Som 
det ses i citatet, kalder forfatteren sit stykke for en komedie, 
men først og fremmest er stykket et alvorligt indlæg i kultur
debatten. Forfatterens kritik rammer både de samfundsmæssige 
systemer, vi bygger op, hvor vi tror at kunne kontrollere alt. - 
Og den rammer det enkelte menneske i dets trang til at sætte sig 
selv i centrum.

45 elever og 4 lærere er foreløbig gået igang med opgaven.
Vi håber på et par gode måneder sammen.

Gert Schwaner 
Anne Margrethe Schwarz
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SECLENS
Skolens gamle elever kender godt 

rytmen fra tidligere, men for 1. g og 
1 .HF er forårets begivenheder nye. 
Der er selvfølgelig en slagen 
skoledag med timer som sædvanlig, 
men perioden efter jul er anderledes 
end efteråret, fordi den er fyldt med 
forskellige arrangementer og 
gennemhullet af ferier og fridage.

Valgfag
Det begynder med vinterferien fra 

den 17. til den 21. februar. Og så 
skal der afleveres ønsker om 
valgfag. Forinden har der været et 
såkaldt valgfagsmarked i slutningen 
af januar. Dvs at man får lejlighed til 
at høre om de forskellige fag, der er 
mulighed for at vælge. Der bliver 
naturligvis orienteret grundigt på 
morgensamlinger m.v. om, hvordan 
det foregår. (Se iøvrigt artiklen 
Valgfag - fagvalg andetsteds i 
bladet!)

Skolefest, prøver og rejser
Et af årets absolutte højdepunkter 

på den gamle skole er aftenen, som 
i virkeligheden er over to aftener, 
hvor vi holder skolefest. Det 
begynder med skuespil, og så åbnes 
ballet ellers med den traditionsrige 
lanciers, hvor der er stadset ud og 
pyntet op, så det er rent fornøjeligt.

I ugen før ugen før påske (fra den 
24.3. til 31.3) tager 2.g-klasserne ud 
på deres studietur. De skal lige til en 
terminsprøve fredagen inden de 
tager afsted, men så går det ellers

l<IÅI
deruda til oplevelser og lærdom. 
Derhjemme bruger HF og 3.g så 
ugen til terminsprøver, der er det 
alvorlige forspil til selve 
sommereksamen. Forden enkelte 
elev ligger der en værdi i at prøve 
sig selv af under eksamenslignende 
former, og lærere og elever får 
signaler om de faglige standpunkter.

Eksamen!
Så går det for alvor stærkt. I april 

holder 1.g forårskoncert, den 25. 
april er det bededag. Og allerede 
den 2. maj har 2. HF deres sidste 
skoledag, så de kan tage fat på den 
skriftlige eksamen den 5. maj. Den 
8. maj er det Kristi Himmelfartsdag, 
og dagen efter begynder så skriftlig 
eksamen for 3.g.

Så følger en tilsyneladende broget 
periode, hvor nogle har 
undervisning, og andre går til 
eksamen. Når 1. g skal lave deres 
danskopgave, bliver det ovenikøbet 
nødvendigt at foretage en del lokale
ændringer for 2.g, som stadig har 
undervisning, men det fungerer 
smidigt og uden problemer.

Mundtlig eksamen strækker sig 
over en lang periode gennem maj og 
juni. Grundlovsdag laver lige et 
afbræk, og efter en anspændt tid 
følger så den 20. juni den festligste 
begivenhed i året, nemlig når 
studenter og Hfere fejrer deres 
dimission. Rektor holder tale, og vi 
genser jubilarer fra for mange år 
tilbage. PK
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STUDIEREJSER FOR 2. G I FORÅRET 1997

I marts 1997 drager alle 2g stamklasser igen afsted på studietur. 
Der er planlagt følgende rejser:

Jørgen Fønss Nielsen

Klasse Destination Lærere

2a York Steen Erik Pedersen 
Anne Fonnesbech

2b Barcelona Susanne Kristensen 
Poul Eigil Andersen

2c Innsbruck Annemarie Kvistgaard 
Fritz Tandrup

2d York Jens Lych Larsen
Jørgen Randrup Lassen

2u Island Winnie Jelsager 
Niels Sandager

2x Glasgow Gert Schwaner 
Ellinor Madsen

2y York Hanne Boel 
Sven Ove Thimm

2z Glasgow Frans Nørby

Studieturene finder sted i den uge, hvor 3g’erne har terminsprøve, 
i 1997 fra d. 10. - d. 14. marts. Tidspunkter for afrejse og ankomst 
er dog individuelle fra klasse til klasse.
Ifølge gymnasiets retningslinier må rejsens pris ikke overstige 
kr. 2500. -, hertil kommer leveomkostninger og lommepenge.
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Nye SU-satser til 97 - igen

Folketinget ændrede den 21. november 1996 procenten som SU'en beregnes efter. Du kan her se 
de nye satser.

Stipendium til elever
i ungdomsuddannelser (før skat) pr. ind.

18 og 19 år
Grundsats til alle:
maksimalt tillæg afhængig af forældrenes indkomst:
Maksimum i alt:

1.145 kr.
658 kr.

1.803 kr.

Grundsats til udeboende med dispensation: 2.289 kr.
maksimalt tillæg afhængig af forældrenes indkomst 1 284 kr 
Maksimum i alt: 3.573 kr.

20 år og derover 
Hjemmeboende: 1.803 kr.
Udeboende: 3.573 kr.

Forældreindkomst
Har betydning for stipendiets størrelse til de 18-årige og 19-årige, der går på en ungdomsuddann 

pr. år

Grænse for maksimalt tillæg:
Stipendietillægget er helt væk:
Fradrag i forældreindkomsten for hver søskende under 18 år:

Studielån: 1.857 kr.





BOGHANDLERNE I HJØRRING

BETTY 
MOGENSEN 
98 92 00 88

ROSSELS 
BOGHANDEL 

98 92 17 44

HAR DU BRUG FOR HJÆLP!

Salg/service

EDB/periferiudstyr

Udvikling af specialprogrammer

Etablering af sikkerN 
EDBsysteVn§r (virus

Vort specialværksted klarer hurtigt og billigt alle EDB-reparationeff 
For hurtig service • ring 98 90 22 75 - og vi kommer straks! *
Hvis du vil spare lidt....kom ind med computeren og vi kigger på den 
med det samme (næsten)!

Service/vedligeholdelse

Reetablering af data afl

Udlån af maskiner ved 
servicearbejder

Norgesvej 34 ■ 9800 Hjørring - Telefon 98 92 60 21


