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Kære nye elever! Velkommen til 
Hjørring Gymnasium & HF-kursus

I skal nu i gang med første frivillige del af jeres 
uddannelse, hidtil har I været tvunget til at gå i skole.

Denne nye situation gør, at skolen vil stille krav til jer om, 
at I aktivt tager del i jeres uddannelse. Det betyder, at 
jeres lærere i undervisningen forventer, at I læser jeres 
lektier og afleverer jeres skriftlige hjemmearbejde til tiden, 
og at I møder velforberedt til timerne. Desuden skal I være 
villige til aktivt at deltage i læreprocessen, fordi I kun ved 
selv at deltage kan tilegne jer den viden, der er nødvendig, 
for at I kan honorere de krav, der stilles ved 
eksamensbordet.

Selvom I frivilligt har tilmeldt jer uddannelsen, er der 
mødepligt, dvs at I SKAL møde til undervisningen. Hvis I 
får problemer hermed, får I lejlighed til at hilse på 
Gårdboen, skolens husnisse (skabt af billedhuggeren 
Henry Heerup), som står i rektors forkontor. Gårdboen 
kan I trygt betro jeres hemmeligheder og måske få et godt 
råd, inden I skal til samtale om Jeres problemer.

Tilværelsen på skolen er ikke kun rettet mod eksamen, 
men i lige så høj grad på at give Jer mulighed for

personlig udvikling i et givende samvær med andre 
mennesker. Derfor er der mange andre aktiviteter, for 
eksempel frivillig idræt, musik og billedkunst, hvor I i 
fællesskab med andre elever på tværs af klasser og 
årgange kan dyrke jeres særlige interesser.

Desuden giver den årlige skolekomedie mange elever 
mulighed for at udfolde sig på scenen med talenter, som vi 
normalt ikke ser til daglig. Det, at medvirke ved 
skolekomedien, har givet mange elever et kendskab til 
egne talenter, som de end ikke vidste, at de rummede.

Der er mange andre aktiviteter på skolen, og jeg kan kun 
opfordre til, at også I, de nye elever, tager de udfordringer 
op og deltager i skolens liv for fuld kraft.
Ellers snyder I jer selv for en god oplevelse.

Thorkild Clausen 
rektor
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En trediedel af min tid på 
Hjørring Gymnasium er nu næsten 
forbi, og midt i denne analyserende 
tidsalder, - hvorfor så ikke se lidt 
på året, der gik?!

Inden første skoledag tror jeg, at 
mine forventninger til dét, som 
efter sigende skulle blive de tre 
fedeste år, var høje (måske naive?).

Friheden måtte jo være KÆMPE
STOR, og selve ideen om, at mine 
forældre og resten af omverdenen 
ikke mere nødvendigvis behøvede 
at skulle have medbestemmelse i 
mit liv, var euforiserende, men på 
samme tid også skræmmende, i og 
med, at ansvaret nu var mit. 
Gymnasiet var mit personlige valg - 
og vel for pokker også noget 
voksent og dannende. Desuden 
kunne jeg ikke forestille mig at få 
problemer med at klemme gamle 
venner, nye venner, fritidsinter
esser, familie, arbejde og lektier 
ned i døgnets 24 timer. Det kan jeg 
nu: prioritering er en stor dyd i 
gymnasiet!

Under alle omstændigheder 
havde jeg fornemmelsen af at 
begynde på noget væsentligt, da 
den store dag endelig oprandt...

Adrenalinets lille sus kom 
allerede, da jeg var på vej henad 
stien under halvtaget, mine bare og 
forhåbentlig acceptabelt brune ben 
blævrede uden tvivl af spænding, 
idet jeg trådte over dørtærsklen, og 
i løbet af de ti skridt, det tog min 
veninde og mig at nå festsalens 
inferno af støj, smart klædte elever 
og trippende lærere, indprentede 
alle min krops porer sig den nøj
agtige placering af hver eneste i 
koblet af hylende 2. og 3. års 
elever. Jeg havde ikke lyst til at 
friste dem, og bortset fra tilråb, der 
ikke kunne skelnes i mængden, 
gloede de kun.
Jeg har aldrig helt kunnet finde ud 
af, om jeg blev lettet eller skuffet.

Inde i festsalen blev klasse- 
listerne råbt op, og jeg spekulerede 
på absurditeten i, at kontoret skulle 
have så stor indflydelse på min om- 

gangskres. Ikke desto mindre fulgte 
jeg pænt med den lærer og de skab
ninger, som blev udnævnt til at 
være klassekammerater. Vi skulle 
have rundstykker og komme 
hinanden ved. Jeg kendte enkelte i 
min nye klasse fra min fortid i 
folkeskolen.

Ikke længe efter rundstykkerne 
kom jeg således hjem med første
håndsindtryk, der i dag kan få 
skammens farve frem i mit ansigt. 
Jeg burde vel have lært moralen fra 
reklamen: "First impression does 
NOT last!" men min beretning blev 
ihvertfald værdsat som god familie
underholdning.

Mindet om de efterfølgende uger 
fremkalder varme følelser, selvom 
det ikke længere står helt tydeligt. 
Vi havde det vel som fremmed
legemer, netop ankommet til en ny 
planet: når vi om morgenen sagde 
farvel til familien i vores små indi
viduelle UFO 'er, var det for at 
træde ud og ind i noget særdeles 
ukendt og anderledes spændende. 
Det var faretruende uforudsigeligt, 
hvilket betød, at man ikke var 
sikker på at vende helskindet hjem, 
og kun ved at holde sig i grupper 
kunne man tillade sig selv at slappe 
af. Til gengæld kunne grupperne så 
også være så trygge, at man havde 
let ved at grine af sin egen febrilske 

situation.
Rent fagligt lavede vi ikke meget 
det første stykke tid, selvom vi 
sikkert havde haft energi nok til to 
skriftlige afleveringer hver dag. 
Støttepunkter og venskaber var 
noget, der først skulle findes og 
knyttes, og derudover var der jo 
også visse udfordringer i at lære 
chassé-trinene til Les Lanciers, i at 
finde tåbeligt nummererede klasse
værelser uden et kort, i at slæbe så 
mange bøger som muligt hjem i en 
taske, der hurtigt blev skiftet ud, i 
at afstemme egne indtryk af 
lærerne med rygterne og i at gen
kende ansigterne fra "Forbryderen" 
i den LIVE-version, som måtte 

findes på gangene.
Lærerne var faktisk dem, der for
bløffede mig mest. Deres faglige 
viden indgød uvilkårligt respekt i 
langt de fleste tilfælde, men jeg var 
lang tid om at finde ud af, hvor 
nøjagtigt det var, jeg stod i forhold 
til dem. Gymnasiehierarki er en 
svær sag at greje!
Desuden var der lige den forvirren
de detalje, at det var lærerne mest 
af alle, der opfordrede os til at 
FESTE, mens skolen så ingen Intro- 
fest gav os. Man undskyldte sig 
med et smadret vandkloset... 
Hytteturen fik vi dog, for rystes 
sammen skulle vi, og dette 
fremragende påhit hyldede vi da



også længe efter.

Efterhånden begyndte jeg at føle 
mig hjemme. Grænserne for, hvad 
der var socialt og fagligt accept
abelt, var ikke længere slørede; jeg 
havde fået nogle nære venner og 
visse rutiner, der gav tryghed. 
Faktisk lagde jeg vel ikke engang 
mærke til den proces, hvorved 
lektiemængden øgedes i takt med 
festerne, og at det var på omkring 
dette tidspunkt, at størstedelen af 
de mindre standhaftige (eller 
kloge?!) var droppet ud; heriblandt 
den veninde, jeg havde fulgtes med 
første dag i skole.
Den ene dag tog den anden, og ved 
juletid, efter karaktergivningen, der 
formåede at kaste lettere ro og, for 
nogle, dovenskab ind i tilværelsen, 
kunne jeg mærke, at ferien var til
trængt. Energireserveme var tappet 
og kombinationen af julehygge, 
gaveræs og skolearbejde syntes at 
genere alle på stedet.
Efter jul og nytår kom en periode, 
jeg vil betegne som ganske triviel. 
Desværre er den vist ikke helt bragt 
til ende. Pointen er, at dagene ikke 
rigtigt er til at skelne fra hinanden, 
rent indholdsmæssigt; de har 
hverken været specielt ophidsende 
eller specielt irriterende.
Moralen?.... Hjørring Gymnasium 
er blevet til en skole, og de største 
begivenheder på det sidste har nok 
været Thule-festen (YES!), en 
halvtom uge i skole uden 2. g 'eme 
som helt forståeligt flygtede til ud
landet i store busser, ferierne, 
emneskift i en del fag, nye bekendt
skaber og lærerffavær.
Det har heller ikke været folkesko
lens vattede holdning, der præg
ede billedet. Men den tilladte fra
værsprocent kunne meget beklage
ligt føles som en fiskekvote fra EU, 
der går ud på udnyttelse til stregen, 
og flere og flere lektier kunne nu 
holde én vågen til ud på de meget 
små timer.
Inderst inde forventede jeg jo også, 
at det sure fulgte det søde. Men 
året som helhed har sågu' da været 
altoverskyggende FEDT!
Jeg har aldrig grinet så meget som i 
år, og venskaberne og et sociale liv 
har aldrig været vigtigere. En 
nøjere granskende tilskuer ville nok 

også kunne finde markante forand
ringer i vore personligheder - vi er 
jo blevet påvirket af gymmer- 
miljøet!

På nuværende tidspunkt er der 
altså næsten gået en tredjedel af 
min tid her på stedet, og da jeg jo 
egentlig godt kan li' det, hvorfor så 
ikke møde de næste to år med op
rejst pande?! Personligt skal jeg 
nok også være parat til at grine 
medlidenhedsfuldt og overlegent af 
de nye. For der er nu ikke noget 
som en god tradition...

Signe Pedersen, la

FRA
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ønskes:
øget tilgang til de naturvidenskabelige fag !

* Matematik og fysik på højt 
niveau fra 2. g

* Forsøg med specielt naturviden
skabelig klasse

* For lille tilgang til naturviden
skabelige studier

Dette er eksempler på nogle af de 
overskrifter, man af og til støder på 
i skole- og uddannelsessammen
hæng i disse år.
For nogle år siden handlede de 
tilsvarende overskrifter om at få 
flere piger til at søge ind på om
råder, der traditionelt var domi
neret af mænd: "Piger i mandefag".

De varme områder er oftest 
politisk bestemt og affødt af, at 
samfundet og måske især 
erhvervslivet har bestemte ønsker.

I øjeblikket er man bekymret 
over, at så få unge (eller i hvert 
fald færre end tidligere) viser 
interesse for de mere hårde natur
videnskabelige fag som matematik, 
fysik og kemi. Derfor prøver man at 
vække interesse for disse fag gen
nem forskellige tiltag, som for en 
stor del starter i gymnasiet eller 
endnu før.

Et af disse var forsøg på opret
telse af en naturvidenskabelig 
klasse med start august 1996. Det 

blev som bekendt ikke til noget her 
på skolen på grund af for ringe til
slutning.

Nu forsøger man i stedet at lave 
hold med matematik og fysik på 
højt niveau fra 2g for matema
tikerne således, at elever, som i Ig 
ved, at de ønsker at opnå et A-niveau 
i både matematik og fysik, kan følge 
undervisningen på samme hold og 
med den samme lærer i 2 år.

Det giver den fordel, at eleverne 
med interessefællesskab kan støtte 
og inspirere hinanden. Der er 
endvidere bedre muligheder for at 
lave tværfagligt samarbejde mellem 
fysik og matematik og derved få 
eleverne til at se, at fagene hænger 
sammen og støtter hinanden.

Det formelle niveau, der opnås, 
er ikke højere, end det man får ved 
at vælge det 1-årige højniveau i 3g, 
men reelt skulle eleverne have 
baggrund for at få et bedre udbytte 
og resultat af det 2-årige højniveau. 
Samtidig skulle det gerne give elev
erne så meget interesse for natur
videnskabelige fag, at de vælger 
deres videre uddannelse indenfor 
disse områder.

Forsøget berører kun de to 
nævnte fag og ændrer således ikke 
den humanistiske og kreative del af 
undervisningen i gymnasiet. Jeg vil 
i den forbindelse gerne under
strege, at der er intet til hinder for 

at være dygtig til og interesseret i 
naturvidenskab og samtidig være 
meget humanistisk indstillet. Der er 
talrige eksempler på store natur
videnskabelige forskere, som har 
været lige så store filosoffer eller 
været meget musiske.

Danmark har i mange år været 
kendt for højtuddannede ingeni
ører og en høj standard af forsk
ning på såvel det teknologiske som 
det sundhedsvidenskabelige eller 
rent naturvidenskabelige område. 
Hvis vi ønsker at bevare dette høje 
stade, er det nødvendigt med en 
tilgang af unge veluddannede cand. 
scient.'er, ingeniører eller lignende 
for at komme med nye friske ideer 
og tanker og til at afløse den store 
gruppe af ældre, som indenfor en 
kortere årrække vil fratræde 
indenfor såvel erhvervslivet som 
det offentlige, det være sig 
produktion, forskning eller 
undervisning.

Vi håber, at det forsøg, som nu 
15 elever fra Ig matematiske 
klasser har meldt sig til med 
matematik og fysik på højt niveau 
fra 2g, vil vise sig at være godt for 
eleverne og måske give de for sam
fundet ønskede studievalg.

Marie-Louise Bonde Larsen
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GEJSERE, GAUDI & GLASGOW RANGERS

2x og 2z i 
Glasgo w..
GLASGOW...dødstilhed og 
tommelfingrene nedad. En 
uge senere begyndte der at 
ske noget. Hvad skal vi 
egentlig lave der? Vi vil 
hellere betale 100 kr. mere 
og så bo ordentligt. OK - 
vi skal selvfølgelig på 
museer, se på gamle 
bygninger - og så er det da 
forresten også muligt at 
besøge Glasgow Rangers, 
et whisky distilleri - og 
hvad med den 
overvældende natur, for 
slet ikke at tale om alle de 
historiske slag (læs: film) 
vi skal diskutere, Bum's 
digte etc etc. Nu begyndte 
humørbarometret at svinge 
i den anden retning, og 
måneder senere lød det: 
Jamen, det er jo heller 

ikke byen eller landet 
alene, det drejer sig om, 

men at vi skal være
sammen.
Humørbarometret fortsatte 
med at stige, og nåede 
vistnok et højdepunkt den 
sidste aften i Glasgow, da 
12 af os højlydt grinende 
vendte tilbage efter 
besøget hos taxa-Eric og 
fru Angela, mens mund

vigene hang nedad hos de 
34, der havde tilbragt 
aftenen med at se Glasgow 
Rangers blive slået af 
Dundee.

På trods af Bjørns an
strengelser med at bære 
Johnni op ad trappen 
til Edinburgh Castle, 
Rasmus' og Esbens besvær 
med klokken, Louises 
luxerede knæskal, Gerts 
problemer med haggis'en, 
Frans' tilbøjelighed til 
at falde i søvn, Jørgens 
konstante forsøg på at få os 
alle til at krydse Stirling 
Bridge, i god ro og orden - 
SÅ tilbragte vi nogle 
pragtfulde forårsdage - på 
alletiders hotel - i Glasgow 
og omegn.

På vegne af vi 53 - 
Ellinor Madsen

2u og 
sagaøen 
Island
Island som studierejsemål 
er både utraditionelt og

oplagt. Utraditionelt, 
fordi gymnasiet aldrig er 
rejst så langt nordpå. 
Oplagt, fordi mulig
hederne er mange. 
Endelig har Hjørring en 
venskabsby i Island.

Middelalderen og 
moderne tid går hånd i 
hånd. Sagatiden står 
lyslevende for befolkning
en, moderne industri ud
nytter de enorme energi
mængder, naturen er så 
rig på, og vejnettet an
lægges med skyldig 
hensyntagen til over
troens alfer. Og dansk er 
første fremmedsprog!

Skolesystemet er meget 
anderledes. Teknisk skole, 
handelsskole, sundheds
uddannelser og gymna
sium er ikke kun under 
samme tag, men kan 
også kombineres. 
Uddannelsen er modul
opbygget. Et skoleår 
består af 2 moduler på 
hver 3 måneder. Eleverne 
sammensætter selv deres 
uddannelse og kan således 
selv bestemme hvor 
hurtigt, de vil gøre ud
dannelsen færdig. 
Den udstrakte grad af 
elevansvar viser sig også i 
forsømmelsesproceduren, 

idet eleverne bortvises 
tredie gang, de forsømmer 
i et semester.

Vi besøgte en modulskole 
i både Reykjavik og 
Keflavik. Vores elever 
havde korresponderet på 
dansk med islandske 
elever via intemettet. Vi 
blev undervist i islandsk 
og fandt ud af, at vi 
forstod mere end for
ventet.
Kontakten mellem 
eleverne blev uddybet 
med en fællesspisning på 
Hard Rock Café om 
aftenen.

Foreningen Norden i 
Keflavik hjalp os med at 
arrangere en dag, der 
startede med museums- og 
Altingsbesøg i Reykjavik 
og sluttede med skole- 
og biblioteksbesøg i 
Keflavik. Bagefter var vi 
gæster hos Foreningen 
Norden, der bespiste os 
med traditionel islandsk 
julemad (røget fårekød 
med grønærter og rødkål).

Det store aluminiumsværk 
Isal gav os en spændende 
rundvisning i de store 
haller, hvor arbejdet fandt 
sted. Også her blev vi 
mødt med gæstfrihed.
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- MED 2G PÅ STUDIETUR I EUROPA!

Rundvisningen sluttede i 
kantinen, hvor vi fik 
middagsmad sammen med 
arbejderne.
Torsdag blev vores 
"eventyrdag". I elleve 
graders frost, solskin, blå, 
blå himmel kørte vi ud i 
den islandske natur. En 
udslukt vulkan, dampende 
huller, en gejser der med 
få minutters mellemrum 
sender en søjle af 
kogende vand til vejrs, 
Gullfos-vandfaldet, de 
store vidder, islandske 
heste i flok som eneste 
levende væsener - og midt 
i det hele et drivhus, 
hvor der vokser figner, 
bananer og mere prosaiske 
vækster som grønne og 
røde peberfrugter.
Vandenergien er i sandhed 
imponerende.
Også om morgenen nød vi 
godt af vandenergien. Vi

2a i York
Efter terminsprøven i eng
elsk kunne 2a sammen 
med 2d og 2y sætte sig til 
rette i de 2 busser, der 
ventede udenfor Hjørring 

startede dagen på et 
udendørs svømmestadion 
med varmt vand. Et 
livsaligt boblebad med 
plads til os alle og flere til, 
4 bassiner med vand i 
forskellige temperaturer 
og et svømmebassin gav 
en ubeskrivelig start på 
dagen. Vi sad under åben 
himmel, kun iført bade
dragt i plus- og minus
grader, i stille vejr, i 
blæsevejr, i snevejr og nød 
varmen fra vandet.

Island er kontrasternes 
land. På den ene side 
befinder vi os ved verdens 
begyndelse, og på den 
anden side lever vi i en 
samtid, hvor en lille 
befolkning i en ellers 
ufrugtbar natur har skabt 
en velfungerende stat.

Winnie Jelsager

Gymnasium. Det var 
fredag og humøret var 
højt, for alle 3 klasser 
skulle, med hvert sit 
program, på studietur til 
York i Midtengland. 2a's 
tur var en kombination 
af historie og engelsk, så 

vi havde hjemmefra lavet 
et tværfagligt forløb, bl.a. 
om industrialisering. 
Midtengland er jo indu
strialiseringens vugge og 
York er et fund for enhver 
historieinteresseret, u- 
anset om man er til vi
kinger, romere eller 
middelalder.

Søndag morgen startede vi 
med en historisk rundtur i 
York. Vores dygtige guide 
var historielærer i Leeds 
og var helt klart vild med 
middelalderen.
Han førte os i et vældigt 
tempo ud og ind af små 
gyder, bymure, baggårde 
og pladser alt imens han 
fortalte de mest blod
dryppende historier fra 
middelalderens York. Vi 
havde et par interessante 
timer med ham og fik et 
godt kendskab til byen.

Efter et lidt skuffende 
besøg i vikingemuseet 
Jorvik Centre og et par 
timer på egen hånd i byen, 
mødtes vi i den enorme 
York Minster til Even- 
song. Denne gudstjeneste 
var en stor oplevelse med 
drenge- og mandskor, 
anderledes ritualer og en 
helt fin prædiken om 
tidens nye sygdom POM - 
Poor Old Me.

Fra de himmelske højder 
drog vi næste dag 140 
meter underjordens 
overflade udstyret med 
sikkerhedshjelme og 
håndlygter. Dagens guide 
var en kulminearbejder, 
som med bred Yorkshire- 
accent gjorde livet i en 
kulmine levende for os. Vi 
havde læst en del om det 
hjemmefra, men at kravle 
rundt i smalle, klamme 

gange satte tingene i re
lief. Vi hørte meget om 
tidligere tiders bøme- og 
kvindearbejde i mineme 
og fik en demonstration 
af, hvordan kulminedrift 
foregår idag i de få miner, 
der er tilbage.

Tirsdag stod i Dronning 
Victorias tegn, idet vi på 
Castle Museum skulle 
prøve at pejle os ind på 
Victoriatiden og dens 
særpræg. Museet er stort 
og indrettet i 2 gamle 
fængsler, hhv. for kvinder 
og skyldnere! Der er 
mange forskellige ta
bleauer, der viser eng
lændernes dagligliv i flere 
forskellige historiske 
perioder, men altså mest 
fra dronning Victorias 
lange regeringsperiode 
(1837-1901). Her skulle 
eleverne skrive engelsk 
stil om en ting, de syntes 
var typisk for perioden.

Den følgende dag blev 
turens travleste, men også 
mest vellykkede. Vi start
ede i Eden Camp; en 
krigsfangelejr fra 2. 
verdenskrig med en masse 
spændende udstillinger 
om livet i England under 
krigen. Udstillingerne er 
vældig godt lavet med 
gode forklaringer og ofte 
special effects. Derefter 
kørte vi ud på landet og 
fik så heldigvis set den del 
af Midtengland også. Vi 
var nemlig i kanten af 
nationalparken North York 
Moors, et stedvis meget 
kuperet område med 
vejstigninger/fald på op til 
30%, hvilket dog ikke 
afskræMead v oresnadv-" 
chauffør. Vi så det impo
nerende Castle Howard, 
kendt fra TV-serien



"Brideshead Revisited", 
hvor vi desværre ikke 
kunne komme indenfor, 
men måtte nøjes med at 
vandre rundt i have, park 
og springvand. Efter en 
god gåtur kørte vi endnu 
længere ud på landet og 
endnu længere tilbage i 
historien, nemlig til 1100- 
tallet, hvor Cistercienser- 
munkene byggede 
Rievaulx Abbey. Dette store 
kloster er nu en fantastisk 
ruin, der af eleverne fik 
karakteren "fedeste vildt 
sejt". Vi gik rundt i 
aftensol i det maleriske 
landskab og fantaserede 
om, hvordan de 600

2b i Barcelona
Turen blev arrangeret i 

samarbejde med Randers 
Statsskole, og fredag d. 7. 
marts tog vi - en historie
lærer, to spansklærere, en 
geografilærer og en dansk
lærer - sammen med 52 
elever hul på en meget 
lang bustur på 30 timer. 
Men strabadserne blev 
rigeligt belønnet med 
nogle intense og oplev
elsesrige dage i Barcelona 
og omegn.

Det er ikke uden grund,
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munke havde levet.

Dette var samtidig turens 
sidste dag, som vi valgte at 
afslutte i fællesskab med 
aftensmad, musik og sang 
på "The Golden Fleece" - en 
dybt autentisk pub, som 
kan spores helt tilbage til 
1503. Det kan den 
efterfølgende natklub 
"Silks" med stroboskoplys, 
røgeffekter og technopop 
bestemt ikke, men det var 
en formidabel afslutning 
på en formidabel tur.

Anne Fonnesbech

Katalonien kaldes Spani
ens lokomotiv. Der er 
fart på, og dynamikken 
afspejler sig over en bred 
front fra industri og sport 
til arkitektur og kunst. Vi 
fik en smagsprøve gennem 
virksomhedsbesøg på avis
en La Vanguardia og 
champagnefabrikken 
Frexinet.
Desuden ved en rundvis
ning i Den olympiske By og 
en overværelse af 
fodbold-opgøret mellem 
F.C. Barcelona og 
Compostella og ikke 
mindst gennem oplevelsen 

af Gaudfs fantastiske 
arkitektoniske værker, et 
repræsentativt udvalg af 
Picasso's enorme produk
tion og Dalf s på en gang 
gale og geniale værker. 
Mir6 måtte vi desværre 
lade ligge til fordel for 
en spændende indføring i 
byens historie suppleret 
med et besøg hos et 
politisk ungdomsparti. Der 
blev spurgt ivrigt tilregion- 
ens selvstændigheds- 
bestræbelser, og partiet 
lagde ikke skjul på, at det 
katalanske lokomotiv 
stræber efter at gøre sig fri 
af sin tunge last af 
spanske regionsvogne og 
for alvor køre ud på de 
europæiske skinner. Ind 
imellem de mange 
programpunkter sugede vi 
vinterblege nordboere til 
os af sydens sol og varme, 
der nåede op over 20 c i 
skyggen. Det gjorde jo 
ikke turen ringere!!

For en ordens skyld skal 
en spændende afstikker til 
Montserratklosteret i de 
savtakkede bjerge nord
vest for Barcelona også 
nævnes. Klosteret ligger 
dramatisk for foden af en 
lodret klippevæg, og 
turens højdepunkt var en 
spadseretur i Tom 
Kristensens fodspor op ad 
bjerget. Undervejs drog vi 
nytte af geografilærerens 
viden om sten, vulkansk 
aktivitet og erodering. 
Kun en lille, barsk flok, 

heriblandt både halte og 
>yge, nåede frem til det 
første udsigtspunkt over 
klosteret. Tiden tillod 
desværre ikke, at vi tog 
turen helt til tops. Til 
gengæld kunne fortroppen 
Jytte til Randerslæremes 
□plæsning fra "En 
tavaler i Spanien", hvor 
Tom Kristensen udmaler 
sin svimlende højdeskræk 
og sine hallucinationer 
over bjergtindemes 
kvindelige former.
Beskrivelserne blev ganske 
levende for os. Og så 
måtte vi nedad igen til 
Den sorte Madonna og 
korsangen. Det over

raskede især én elev, der 
troede, at vi netop var ved 
at være oppe ved klost
eret. Jo, det var en fin 
dag!

En af de mange gode 
oplevelser på studieturen 
var at se elevers spontane 
interesse for et maleri, et 
hus, et bjerg, en historie

Dejligt at færdes blandt 
folk, der har evnen til at 
lade sig begejstre. 
Desværre havde vi kun tid 
til at opleve en lille del af, 
hvad Barcelona og Kata
lonien har at byde på, så 
det bliver forhåbentligt til 
et gensyn en anden god 
gang.

Susanne Kristensen



SKOLENS 
FØDSELSDAG Det handler om dig

Gymnasiet har fødselsdag d. 2 
september, og for år tilbage blev 
det fejret ved, at alle fik fri kl. 
12.00.
Men det er da en mærkelig måde at 
behandle et fødselsdagsbarn på. 
Der skal da festes, og for at samle 
sammen til en rigtig god og stor 
fest, nøjes vi med at fejre fødsels
dagen hvert andet år. (i år gør vi 
det d. 29. august).

Første del af festen består i en 
idrætsdag, hvor alle skolens klasser 
og som regel også en gruppe uku
elige lærere kappes i en lang række 
mere eller mindre uortodokse disci
pliner såsom parfodbold, menne
skepyramider, elefantstylter etc. 
Selvfølgelig startes dagen med 
fælles opvarmning og som regel 
også en fælles afslutning på Sta
dion, og dér fornemmer vi virkelig, 
hvor mange mennesker skolen 
egentlig rummer, når kæden i en 
folkedans omslutter en hel fod
boldbane.
Om eftermiddagen stiller vi borde 
op i skolegården, grillerne bliver 
tændt, fadølsmaskineme begynder 
at skumme, og snart breder der sig 
en fiflig duft af barbecue over om
rådet, og dagens indsats drøftes 
under meget venskabeligt drilleri 
og latter.
Når solen forsvinder bag den gamle 
skoles tagryg, skal skolegården 
ryddes for borde og stole, affalds
sækkene fyldes, og vi rykker 
indenfor, hvor forskellige fag har 
indrettet taverner, pubs, bierstuben 
og bistroer i en lang række klasse
lokaler. Det er elever og lærere,som 
også står bag disse aktiviteter, der 
også ofte suppleres med original 
underholdning af musikalsk art. 
Henad midnat er fødselaren og 
gæsterne rimeligt trætte efter en 
lang god dag, hvor vi har oplevet 
såvel skolen som dens indvånere på 
en forfriskende ny måde.

Gert Schwarter

- 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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Befordringsordningen i Nord
jyllands Amt omfatter alle skolens 
elever, og den gælder mellem bo
pæl og skole alle dage hele døgnet, 
også i de korte ferier. Man kan frit 
vælge at deltage i befordringsord
ningen hele skoleåret eller i en del 
af året. Man skal selv betale en del 
af kortprisen. Prisen er fastsat til 
215,- kr. pr.måned i næste skoleår.

Biblioteket på Hjørring 
Gymnasium har de fleste af sine 
bøger anbragt i de forskellige fags 
hjælperum, hvor faglærerne ad
ministrerer udlånet. I selve biblio
teket står de bøger, der sorterer 
under fagene dansk, historie, psy
kologi 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 køber man 
selv. Dog kan specialpapir udleveres 
af faglærerne.

EDB indgår i de fleste fag på 
gymnasiet og på HF. Desuden kan 
man vælge datalære som mellem
niveaufag.. 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 ud
vælges af undervisningsministeriets 
gymnasieafdeling. HF-eksamen 
aflægges i alle fag, undtagen 
fællesfagene billedkunst, idræt og 
musik.

Ekskursioner, se Rejser.

Elevforeninger: Hjørring 
Gymnasiums elevforening hedder 
Thule. Alle elever kan blive med
lemmer 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 
Gymnasium er tilknyttet DGS 
(Danske Gymnasiers Sammen
slutning), men ikke LAK (Lands
sammenslutningen af Kursus
studerende) eller GLO (Gymnasi
ernes Landsorganisation).

Elevrådet består af en repræ
sentant 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 forretningsudvalg (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 amtskommu
nale skoler er der tegnet en lov
pligtig kollektiv ulykkesforsikring, 
der bl.a. dækker brille- og tand
skader. Da amtets forsikringsselskab 
har en rabataftale med med 
Synoptik i forbindelse med brille
skader, 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 værdi

genstande ligge i overtøj eller tas
ker. I gymnastiksalens omklæd
ningsrum 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: Sidst på året 
inviterer skolen 1 Ig'emes forældre 
til en individuel konsultation, et 
møde, hvor man har lejlighed til at 
tale med sit bams lærere. Derud
over afholdes der klassemøder før 
efterårsferien 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 
lægeattest kan forlanges. Blanketten 
fås på kontoret. Eleven betaler ud
giften 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 
opslagstavlerne.

Karakterer gives i gymnasiet 3 
gange om året. I november og 
februar gives terminskarakterer, og i 
april/maj årskarakterer. På HF 
tilbydes kursisterne en stand
punktsvurdering af faglærerne. Der 
gives på HF kun egentlige karak
terer til eksamen.

Klasse- og holdbetegnelser: a b 
c og d er sproglige, u 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 

14



.. .værd at vide
stort og et lille bogstav for mellem
niveau.

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

Legater: Renterne af formuen i 
Hjørring Gymnasiums fond uddeles 
hvert år i december 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 møde
pligt. Lærerne fører protokol over 
fremmødet i hver time. Som for
sømmelse 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.

Rejser: En del af undervisningen 
kan tilrettelægges som rejser i 
skoletiden: indenlands ekskursioner 

Når man er fyldt 18 og er studie
aktiv, kan man søge om Statens 
Uddannelsesstøtte: stipendium og 
studielån, som man kan få fra 
kvartalet efter sin 18-års fødselsdag 
Måneden efter, at man er fyldt 20, 
kan man få stipendium uafhængigt 
af forældrenes indkomst. Hvert år 
får alle støtteberettigede en SU- 
brochure. SU-orientering findes på 
kontorets opslagstavle. Yderligere 
oplysninger fås på kontoret.

Studiekort kan bestilles på kon
toret; foto og 10 kr. skal med
bringes.

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 
tilmeldingen er der mødepligt til 
studiekredsene. 

Studierejser se Rejser.

Studievejledere er lærere, der

Statens Uddannelsesstøtte:

og udenlands studierejser. 2 uger 
før påske rejser alle 2g-klasseme til 
udlandet. 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.
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giver elever og kursister personlig 
og kollektiv vejledning under ud
dannelsen. Studievejledeme drøfter 
valg af fag med de uddannelses
søgende og gennemgår konse
kvenserne for den videre uddann
else. De har kontakt med videre
gående uddannelser og den off
entlige erhvervsvejledning og sam
ler oplysningsmateriale, som de 
uddannelsessøgende kan bruge. 
Studievejledeme giver råd om 
personlige og sociale problemer. 
Alle studievejledere har faste 
træffetider og træffes desuden efter 
aftale. Studievejledeme er Niels 
Peder Bak, Oscar Krohn Djurhuus, 
Gunvor Johnsen, Marie-Louise 
Bonde Larsen og Fritz Tandrup.

Støtteundervisning kan, efter 
rektors vurdering, gives til HF- 
studerende, som har været ude af 
skolen nogle år.

Sygeeksamen afholdes i august/ 
september for eksaminander, som 
på grund af sygdom er blevet for
hindret i at deltage i eksamen i den 
ordinære eksamenstermin. Syg
dommen 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, har eksam
inanden ikke krav på at komme til 
sygeeksamen i august/september, 
hvis det er muligt at flytte eksam
inandens eksaminationstid(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 sygeundervisning, 

hvis der er særligt behov.

Særlige vilkår, se under 
Mødepligt.

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.

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 på gymnasiet, men man 
kan ikke opnå kvalifikationer, som 
berettiger en til at springe en klasse 
over eller som kan overføres til 
andre uddannelser. Dog findes der i 
udlandet skoler, hvor danske elever 
kan optages og afslutte med en 
eksamen, som er gyldig i Danmark.

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

UNGE BRUGER 
SELVSERVICE

Flere og flere unge prøver, hvor nemt det er at 
bruge SelvService-banken.
Her kan du hæve kontanter, overføre penge til 
dine andre konti eller til andre personer, udskrive 
kontoudtog, betale girokort og få oplysninger om 
din økonomi.
Kig ind, så viser vi dig, hvilke muligheder du har 
- og hvor nemt det er - hver dag fra 6-24...

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 afleveres (i bogkælderen 
i 10-frikvarteret), SU-støtte afmeld
es og evt. NT-uddannelseskort af
leveres.

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 l.g 
består i en opgave, som udarbejdes i 
den sidste uge af maj i alle ugens 
skematimer.

JYSKE BANK
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pa fødderne
LOKALBANKEN

Byens bank -en go' bette bank!

Belysning for 
de unge

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

HAR DU BRUG FOR HJÆLP!
Vort specialværksted klarer hurtigt og billigt alle 
For hurtig service ■ ring 98 90 22 75 - og vi kommer 
Hvis du vil spare lidt....kom ind med computeren og vi kigger på den 
med det samme (næsten)!

Service/vedligeholdelsa..

Reetablering af data

Etablering af sikkerht 
EDBrsystemér'-fvirus

Salg,'service

EDB/periferiudstyr

Udvikling af specialprogrammer

Udlån af maskiner ved 
servicearbejder

•£$com Data kls
Norgesvej 34 - 9800 Hjørring - Telefon 98 92 60 21

Til studieturen 
eller festen 

Din egen personlige

T-Shirt
SWEAT-Shirt

Leveringstid 1 dag.

Farvelaserkopiering og sort/hvid-
Lavervi medens du venter.

Spørg om mulighederne

ALLE MATERIALER 
TIL DESIGN OG 
BILLEDKUNST!

KONTOR GT PAPIR
1HJORRING PAPIRLAGER A/S 7/ VIGGO ASMUSSEN A/S

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

SKOLEMATERIALER . KONTORARTIKLER . KONTORMØOLER . KONTORMASKINER. PAPIR EN GROS

FOTO • VIDEO • UDSTYR
Nu også

4-farvet fotokopiering
Vendsyssels største fotohandel

(BILLEDBUTIKKEN^
Østergade 25 • Hjørring • Tlf. 98 90 06 99

FOTO 
expert
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SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE 
OM 

KONTAKTEN MELLEM SKOLE OG HJEM

Hjørring Gymnasiums bestyrelse har bedt Skole-hjem-udvalget udarbejde et 
spørgeskema til forældrene om kontakten mellem skole og hjem. Vi beder 
Jer bruge et par minutter på at udfylde skemaet.
Skemaet kan afleveres på skolens kontor, eller det kan evt. sendes. Vi siger 
på forhånd tak for hjælpen til forbedring af vores forældrekontakt.

1. I hvilke(n) klasse(r) har I børn gående?
• Ig
• 2g
• 3g
• 1HF
• 2HF

2. Hvilke kontakter har I haft med Hjørring Gymnasium, inden jeres søn/datter blev elev her? 
(sæt gerne flere krydser)

• har besøgt skolen til orienteringsmøde/åbent hus
• har faet skriftlig orientering fra den afleverende skole
• har faet beretning om elevens besøg på skolen til hospiteringsdag
• kender skolen fra ældre søskende, som har gået her
• andet:______________________________________________

3. Følte fjer godt informerede inden skolestarten?
• Ja
• Nej
• Konkret savnede vi:____________________________________

4. Hvilke arrangementer har I deltaget i, mens I har haft en elev på skolen? (sæt gerne flere krydser)
• Møde for klassens forældre i Ig
• Forældrekonsultation
• Forældremøde i 2g om rejse
• Skolefest
• Forårskoncert
• Andet:______________________________________________

5. Hvor mange gange ca. har I kontakt med skolen på årsbasis?
• 0 gange
• 1 gang
• 2-3 gange
• 4 gange eller mere

6. Finder I omfanget af forældrekontakt
• for lille
• passende
• for stort

7. Har I kommentarer til kvaliteten af de arrangementer, I har deltaget i?

8. Har I konkrete forslag til nye tiltag eller ændrede kontaktformer?
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nesren Af fop4bft 
... oa »ft ny swieÅe

....en underlig uge.
Der er ikke meget tilbage af det gamle skoleår. Den 2. 
maj slutter 2hf, 7. maj holder 3g op, og den 16. maj 
slutter lg og Ihj. Så kommer en lidt underlig uge for 2g, 
hvor de næsten er alene tilbage på skolen, mens lg 
laver danskopgave, og mundtlig eksamen så småt er ved 
at løbe igang for 2hf.

I denne uge må 2g leve med at lokaleplanen er brudt 
fuldstændig op. Det er nødvendigt af hensyn til lgs 
danskopgave og de mundtlige eksaminer, der er igang.

Gennem det meste af maj måned afholdes der skriftlige 
eksaminer, hvor man naturligvis skal være påpasselig 
med datoer, komme i god tid, være velorienteret om, 
hvilke hjælpemidler man må bruge, og så forresten ikke 
have noget larmende fodtøj på.

Farvel til skolen - og på gensyn!
Den 19. juni er der så dimission for 2hf om aftenen, og 
dagen efter dimitteres 3g. Dimissionen er den festlige, og 
for så mange lidt vemodige, afgang med årene på 
skolen, og de fleste ser nok ikke Hjørring Gymnasium 
og hf igen, før de om mange år vender tilbage som 
jubilarer.

I år genser skolen 15 realister fra 1947, dengang havde 
vi nemlig en realafdeling, og så kommer der ikke 
mindre end 23 50-års jubilarer. Disse jubilarer bliver 
tildelt hæderspladser ved dimissionen den 20. juni.
25-års-jubilarer kommer der mange af, og derfor bliver 
der lavet et særligt arrangement for dem i "Rygeren".

Skolen begynder igen!
Så kommer der igen en lang sommerferie, hvor der skal 
slappes af, tjenes penge o.s.v. Men den 6. august er det 
alvor på ny. Så begynder vi efter sommerferien. "De 
gamle" går i sving med det samme, men for vores nye 1. 
klasser er der de første dage en introduktion, som gerne 
skulle ryste klasserne lidt sammen og i det hele taget 
gøre det lidt nemmere at begynde på den nye skole.

Hytteture
Efter nogen tid, men som regel indenfor den første 
måneds tid tager 1. klasserne så hver for sig afsted på 
en såkaldt hyttetur i et døgns tid.
Et par af klassens lærere er med, og det plejer at være 
en god oplevelse, hvor man laver småopgaver, klarer 
praktiske gøremål med madlavning m.v. og ikke mindst 
hygger sig sammen med spil, sang og musik o.s.v.

Skolens fødselsdag
En af de helt store begivenheder på skolen er når vi 
fejrer dens fødselsdag den 29. august. Så er det altid 
godt vejr, og dagen fejres med en idrætsdag, der er lagt 
tilrette, så alle kan være med og har det sjovt. Om 
aftenen er der kæmpefest med udendørs grill og 
indendørs hygge. Der er noget at glæde sig til.

Så følger der ellers en god lang arbejdsperiode frem til 
skoleårets første tiltrængte ferie: efterårsferien, der 
ligger fra 13. til 17. oktober.

PK
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