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Vesthimmerlands Gymnasium
Adresse: Jyllandsgade 52, 9600 Aars. Administration:
Telefoner: Rektor: Willy Mathiesen.

Kontor: 08 - 62 25 77
Lærerværelse: 08 - 62 24 68
Elever: 08-62 17 68
Rektor, privat: 08 - 62 42 75
Pedel, privat: 08-62 15 03

Træffes skoledage 
kl. 12,15-13,00 
samt efter aftale.

Adm. inspektor, rek
tors stedfortræder: Niels K. Houmøller.
Sekretærer: Ellen Lindholm.

Skoleråd: Kirsten Jørgensen.
Bo Andersen (formand, forældrevalgt). 
Kirstine Simonsen (forældrevalgt). 
Else Orbesen (amtsrådsmedlem).
Knud Thomsen (lærerrådsformand).
Peter Bacher (lærervalgt).
Bente Aarup Fogh (elevrådsformand).
Per Jørgensen (elevvalgt).
Kaj Frølich (TAP-valgt).
Willy Mathiesen (rektor).

Pedel: Kaj Frølich.
Indre inspektor: Chr. Rode.
Boginspektor: Henning Sørensen.
Studievejledere: Frode Bisgård.

Henning Sørensen.
Kirsten Freil.

Lærerrådsformand: Knud Thomsen.
Elevrådsformand: Bente Aarup Fogh.

Skoleåret 1981-82
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Velkommen .

Det er med en blanding af glæde, 
bekymring og spænding, at jeg by
der nye og gamle elever, lærere og 
andre ansatte velkommen til et nyt 
skoleår.

Først og fremmest er der grund til 
at glæde sig over, at vi i løbet af det 
næste år kan forvente en færdiggø
relse af den hårdt tiltrængte udvi
delse, som gymnasiet har ønsket 
sig så længe. Allerede ved skole
årets start står nybygningen fær
dig, og når hele byggesagen er af
sluttet i marts 1983, vil vi have en
dog meget gode ydre rammer for en 
moderne gymnasieundervisning.

Men først skal vi gennem en peri
ode, der givet vil byde på vanskelig
heder og ubehageligheder for alle. 
Mens den gamle bygning ombygges 
og moderniseres, må vi affinde os 
med så trange vilkår, at skolen kun 
med nød og næppe kan fungere. 
Det vil stille store krav til alles vel
vilje, tolerance og gode nerver. Jeg 
håber, at vi vil klare os igennem 
med humøret i behold.

For det bliver også et spændende 
år. Bedre lokaleforhold og nye faci
liteter giver anledning til, at mange 
af skolens traditioner og dagligda
gens vaner naturligt tages op til 
nyvurdering og evt. revision. Hvis 
mange vil gå aktivt og positivt ind i 
dette arbejde, kan vi til gengæld se 
frem til en periode i gymnasiets liv, 
som er præget af fornyelse og ud
vikling.

Velkommen til et skoleår med 
mange udfordringer.

Willy Mathiesen.

Ja, så er endnu et skoleår slut, og 
inden længe starter det ny. I elevrå
det skal vi også starte på en frisk, 
for 3. g’erne forsvinder, og vi får en 
flok friske nye 1. g’ere ind. Jeg hå
ber, at denne overgang må gå smer
tefrit, så vi er klar til at gå i gang så 
hurtigt som muligt.

Jeg håber, at alle i det kommende 
skoleår vil interessere sig for elev
rådsarbejdet, der er altid brug for 
nye og konstruktive kræfter.

Til sidst vil jeg ønske alle en god 
arbejdslyst i det kommende år, og 
det gør jeg på elevrådets vegne.

Bente Aa. Fogh.

2





1. a:

Linda Andersen Ole Bo Andersen Lone Bengtson Dorte Kvist 
Christensen

Maj-Britt Hammer 
Frandsen

Mette Gass Inge Marie Iversen Grethe Mølbach Karin Laursen Jette With Lund 
Krogh

Lone Mikkelsen Aksel Borup Nielsen

Lotte Obbekjer Margrethe Olsen Lene Stentoft Ovesen Mette Rasmussen Anette Søgaard 
Sørensen

Birgitte Fabricius Susanne Tillegreen 
Tange

Annette Vestergaard
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1. b:

Dorthe Andersen

Al ’<
• jB 9

Charlotte Toft 
Christensen

Lisbeth Dueholm Peter Bach 
Frederiksen

Thøger Michelsen Else Margrethe 
Nielsen

Inge Kirk Nielsen Mette Nielsen Anne Pedersen Niels Pedersen Ulla Birch Pedersen Ann Petersen

Lene Marie Poulsen Susanne Melsen Elin Simonsen
Rolighed

Lis Sørensen Charlotte Thomsen Helle UldbjergMarianne Rydahl 
Svendsen
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1. x:

Karsten Friis 
Hartmann

Flemming Amdisen Arne Bøch Andersen

Ole Bystrup Jensen Klaus G. Pirker 
Jørgensen

Mette Pedersen Mogens Perregaard Irene Hjorth B. 
Reimers

Gert Andersen Anders Hagen Claus Bøgh Ulrik Bo Christensen
Buchtrup

Claus Juhl Evertsen

Per Carøe Kristensen Lene Lindebjerg Laila Leminen 
Madsen

Bettina Spanggaard 
Pedersen

Henrik Smit Lars Michael 
Studstrup

Jens Henrik Saarup Kresten Cæsar Torp Mads Stampe Øland
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i- y:

Michael Touborg 
Andersen

Torkil Bojesen Pia Dalsgaard Birthe Frost Birgith Gundersen Anders Bo Hansen Jakob Møller Hansen Poul Arthur Veller 
Hansen

Jørgen Nielsen 
Holmgaard

Jesper Haagen Helle Odgaard 
Johansen

Helene Sturis 
Kallehave

Heinz Knudsen Michael Hansen Marianne Larsen Frank Hejselbæk 
Krogh Møller

Gitte Lund Nielsen Lars Holm Nielsen Ingrid Pedersen Jan Justesen 
Pedersen

Kristian Ole Pedersen Peter Kloster 
Pedersen

Susanne Rasmussen Pia Svendsen
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1. z:

Annette Baade 
Andersen

Jens Søndergaard 
Mikkelsen

Henrik Nesager Anders Mosbæk 
Nielsen

Lars Faurskov 
Nielsen

Søren Kruse

Johnny Nielsen 
Fruekilde

Søren Dalsgaard 
Nielsen

Dorte Buus Larsen

Torben Lindgaard 
Nielsen

Poul-Kristian
Skovgaard Madsen
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1. u:

Karsten Korreborg Per Thimm 
Krogsgaard

Jette Olsen Henrik Pedersen

Pia Eriksen

Anita Laursen

Kim Pedersen

IRF x«
Anne Haahr Hansen

Marianne Lolholm 
Møller

Nels Jørn Gammel
holm Petersen

Helle Jul Nielsen

Dorthe Rasmussen

Jan Baade Jensen Solveig Stork Jensen

Henrik Nielsen

Ellen Thomsen

Inge Margrethe 
Kjeldsen

fe

Karin Svalgaard 
Nielsen

Dorthe Aagesen
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2. a:

Henrik Jørgensen Inger Jørgensen Peter Kindt Bente Gitte Knudsen Ritta Søe Kristensen Jette Larsen Anne-Marie Krogh 
Madsen

Inger Havbæk Merete Lundgaard Steen Kaargaard Kirsten Pedersen Mette Pedersen Jette Krogh Poulsen Birthe Kaas Sørensen Marianne Andersen 
Madsen Munk Nielsen Vexø
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2. b:

Lisbeth Sølgaard 
Bøwes

Helle Bundgaard Grethe Mark 
Dalum Damgaard

Per Falborg Kirsten Borup Joan Lisbeth Jensen 
Hansen

Vibeke Vesterby 
Knudsen

Zita Kragh Lene Sondrup 
Kurinow

Anne Røndal MadsenMarianne Meldahl
Ladefoged

Kurt Poulsen Uffe Moth 
Rasmussen

Ulla Andersen Anne Binderup

Kirsten Vibeke
Jensen

Tommy Kaldal

Susanne Mortensen Astrid Bøgh Pedersen

Lilli Stubberup Anni Sørensen Jane Deichmann Lone Lange
Thybo Østergaard
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2. x:

Grønning Jensen Jørgensen

Peter Overgaard 
Kristensen

Malene Hansen 
Krogh

Kirsten Larsen Mette Larsen Peter Lindstrøm Birgitte Løkke Kent Secher Nielsen Dorte Nøhr
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2. y:

Merete Michael Andersen Bjarne Fibiger Anne Frandsen

Ellen Louise Karl Johan Georgsen Lotte Høgh Hansen 
Frederiksen

Jakob Harder Ulla Hedegaard Else Haldrup Jensen Jens Bjerre 
Kirkegaard

Claus With Lund Kim Fausing Madsen Henning Smith 
Nielsen

Poula Irene Nielsen Helle Overgaard 
Pedersen

Carsten
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2. z:

Siv Holm Andersen

Helle Byrialsen Torkell Juulsgaard 
Ellingsen

Sine Dorte Haldrup Agner Gjørup Hansen Merete Bach Hansen Hanne Stevn Jensen Jørgen Juul Arne Fallentin
Kristensen Kristoffersen

Karen Ingrid Kruse Bjarne Rønfeldt Bodil Kirk Nielsen 
Nielsen

Jan Møller Pedersen Susanne Margrethe 
Pedersen

Tinna Bach Pedersen Marianne Lisbeth
Simonsen

Kent Østergaard
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2. u:

Morten Blomgren 
Andersen

Dorthe Tolborg 
Børresen

Ida Haldrup Susanne Hedegaard Jan Balle Kjeldsen Anders Larsen Marianne Dalgaard
Præstegaard Jensen Larsen

Jeanette Bakman 
Holme

Rikke Theilmann 
Jensen

Anette Nørskov Hanne Oht Jesper Pedersen Tinna Pedersen Heidi Sørensen Susanne Sørensen Mette Therkildsen Arne Vajhøj
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3. a:

Tracey Botcher Annette Christensen Hanne Skov Hanne Stougaard Dorthe Rask Jensen Karin Jensen Inger Helene Toft 
Christensen Munkholm Colett Johansen

Morten Toft 
Jørgensen

Susanne Elisabeth 
Kjeldsen

Helle Bøgh 
Kristensen

Lone Bach Nielsen Anders Olesen Lillian Annette 
Pedersen

Annette Rydahl 
Svendsen

Jette Svenningsen Hanne Troelsen Kim Jan Vestergaard Gitte Kjærsgaard
Worsøe

Hans Øllgaard
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3. b:

Kirsten Fogh Annette Jakobsen Judith Gitte
Jakobsen

Karin Britt Pirker 
Jørgensen

Ove Kollerup Nielsen

Mette Andersen Karen Møller Lone Svenningsen Lene Christiansen 
Christensen Christensen

Susanne Jakobsen Eva Jensen Jens Bredgaard
Jensen

Lene Kjeldsen Hanne Marie Søe Lone Kristensen Lars Bundgaard 
Kristensen Larsen

Ann Laursen

Helle Olsen Dorte Pedersen Susanne Merete Lene Perregaard 
Riisgaard Pedersen

Marianne Holt 
Petersen

Pia Harbo Jensen

Ann-Charlotte 
Elisabeth Mangs

Thomas Bach Jensen

Kirsten Albrechtsen 
Nielsen

Jette Nygaard Rask Lars DUrr Thomassen
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3. x:

Morten Ujarak 
Chemnitz

Allan Christensen Anders Bo 
Christiansen

Gitte Valsted Eriksen Søren Toft Eriksen Hans-Henrik Telling 
Frederiksen

Claus Haag Henrik Madsen 
Jespersen

Allis Nielsen Anette Blichfeldt 
Nielsen

Torben Bøch Vivi Byrialsen 
Andersen

Poul Holdt-Simonsen John Holm Jensen

Fritz Strange Nielsen Kresten Jørn Nielsen Per Nielsen Karen Marie Olesen

Gitte Sloth Ellen Fabricius Tange Henrik Thielemann Ester Thomassen Jaenette Thomsen Hanne Østergaard
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3. y:

Henning Donslund Lars Høgh Hansen Ingrid Skov Holm

Gitte Christensen Ole Bødker 
Christensen

Susan Odgaard 
Johansen

Lars Peter Kjeldsen Pernille Kristensen Martin Larsen Erik Kastrup Kim Mathiesen Jørgen Møller Morten Nøhr Poul Olesen
Marcussen

Jens Ole Pedersen Jørgen Poulsen Anna Skov Anne-Mette Skovhus Jørn Sørensen Teddy Østergaard 
Rosengreen

19



3. z:

Kent Boye 
Christensen

Hanne Spanggaard 
Jensen

Adsersen Andersen Bak Bak Christensen

Finn Kræfting

Lisbeth Nygaard Maja Christensen Vibeke Dahl Jan Gregers Dittmer 
Christensen

Karen Aarup Iversen

Randi Boe Nielsen Finn Poulsen Gitte Poulsen Jeppe Sturis Inge Thomasen Torben Wiborg
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3. u:

Jesper Egebæk Anders Hansen Dorthe Bakmann 
Holme

Dorte Haldrup Jensen Lone Hernø Jensen Mogens Kjær Rask 
Jensen

Thomas Glerup 
Kristensen

Dorthe Pedersen

Marianne Bigum Karin Hornsleth 
Bollesen

Bent Bjerre Ole Vang Kristensen 
Kirkegaard

John Pedersen Anders Permin Helle Petersen Allan Nør Skriver Kenneth Schleppe- Mette Sørensen Birgitte Uldal 
grell Svendsen
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Praktiske oplysninger
På grund af ombygningen vil nogle af skolens lokaler blive blokeret i visse 

perioder. De følgende oplysninger, hvori der er lokaleangivelser, 
må derfor tages med forbehold.

Aviser
I elevrum 2 i kælderen findes nogle af dagens aviser. I år 
er det følgende: Politiken, Jyllandsposten, Information, 
Kristeligt Dagblad, Aktuelt samt nogle udenlandske dag
blade. Gårdsdagens aviser lægges uden for samfunds
fagslokalet.

Automater
I kantinen findes automater med varme og kolde drikke, 
frugt, mejeriprodukter m.m.

Befordringsgodtgørelse
Eleverne kører gratis med bus, når de bor mere end 9 km 
fra gymnasiet.
Ansøgningsskema udleveres af skolen, og I må selv fin
de ud af, hvilken bus der kan benyttes.
Under visse forhold kan der ydes støtte til selvbefor
dring, f. eks. hvis der ikke er mulighed for at benytte of
fentligt transportmiddel. Ansøgningsskema hertil udle
veres på kontoret.

Betegnelser for klasser og grenhold
De sproglige klasser betegnes a, b, c og d.
Deres grenhold betegnes: nysproglige N, samfundsfagli
ge S.
De matematiske klasser betegnes x, y, z, u og v.

Deres grenhold betegnes: matematisk-fysiske F, sam
fundsfaglige S, naturfaglige N.

Bibliotek
Biblioteket er åbent alle skoledage.
Bibliotekarer: E. Siej og P. Bacher.
Regler for udlån gives af bibliotekaren.

Bogdepot
Bogdepotet findes i kælderen. Herfra udleveres bøger og 
papir.
Åbningstid meddeles ved opslag.
Boginspektor: Henning Sørensen.

Bøger
Bøger udlånes gratis. Efter eksamen, eller iøvrigt når bru
gen er afsluttet, skal de leveres tilbage til skolen. Der 
gælder følgende regler for behandling af de lånte bøger: 
1) Bøgerne skal være forsynet med solidt og helt omslag. 
2) Der må kun anbringes noter efter lærerens anvisning 

og kun med blyant.
3) Når en bog tilbageleveres til skolen, skal den være fri 

for omslag, indlæg og blyantsmærker.

Edb
Skolen har et RC 7000 dataanlæg samt to RC mikrodata
mater. Dette udstyr er opstillet i centralgarderoben foran 
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studievejledernes kontorer og må benyttes af elever, 
som har fået instruktion i brugen af anlægget.

Eksamen
I skal efter 3. g til eksamen i alle de skriftlige fag. I løbet 
af de tre skoleår skal I til mundtlig eksamen i seks fag. 
Der holdes eksamen i de enkelte fag ved udgangen af det 
skoleår, hvor undervisningen i faget afsluttes.
Efter 1. g afsluttes på den matematiske linie engelsk/tysk 
og på den sproglige geografi (undtagen for elever, der har 
valgt samfundsfaglig gren). Efter 2. g afsluttes på den 
matematiske linie kemi, oldtidskundskab og for F-elever- 
ne geografi; på den sproglige linie afsluttes latin, oldtids
kundskab og matematik.
Normalt er der eksamen i ét fag efter 1. g og ét efter 2. g. I 
de fag, hvor mundtlig eksamen bortfalder, overføres års
karakteren som eksamenskarakter.
Eksamensresultatet udregnes på følgende måde: 
Gennemsnittet af årskaraktererne udregnes. Gennem
snittet af eksamenskaraktererne (her medtælles de over
førte årskarakterer) udregnes. Eksamensresultatet er 
gennemsnittet af disse to tal.

Erhvervsorientering
Der gives erhvervsorientering i 2. og 3. g, bl. a. med støtte 
af studenter fra højere læreanstalter.

Fagenes ugentlige timetal
De ugentlige timetal for de forskellige fag er følgende:

Fag

Sproglig linie Matematisk linie

i-g 2. og 3. g tg 2. og 3. g
Ny- 

sprogl. 
gren

Musik 
sprogl. 
gren

Samt, 
sprogl. 

gren

Fys. 
mat. 
gren

Nat. 
mat. 
gren

Samt, 
mat. 
gren

Religion 0 1 2 1 2 1 2 0 1 2 1 2 1 2
Dansk 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4
Engelsk 
Tysk

4
3

4 6
3 5 (3 5

k 5
15 0 0 0 0 0 0

Fransk/russisk 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3
Latin 4 4 0 4 0 0 0
Oldtidskundskab 1 2 0 2 0 2 0 1 2 0 2 0 2 0
Historie 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
Samfundsfag og 
samfundslære 0 1 0 1 5 5 0 1 0 1 5 5
Geografi 2 0 0 0 0 3 2 3 0 3 2 3 2
Biologi
Biokemi

0 0 3 0 3 0 3 0 3 ler
0 3

Kemi 2 3 0 3 0 1 0
Fysik 3 3 5 2 2 2 2
Matematik 2 3 0 3 0 3 0 5 5 6 3 3 3 3
Legemsøvelser 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Musik |
Formning og >
kunstforståelse I

2

0
2 1

6 7
2 1

2

0
2 1 2 1 2 1

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

24



Ferier og fridage
1982
Sommerferie: Mandag d. 21. juni - fredag d. 6. august. 
Efterårsferie: Mandag d. 18. oktbr. - fredag d. 22. oktbr. 
Juleferie: Torsdag d. 23. december - tirsdag d. 4. januar. 
1983.
Vinterferie: Mandag d. 14. febr. - tirsdag d. 15. febr. 
Påskeferie: Mandag d. 28. marts - mandag d. 4. april. 
Sommerferie: Mandag d. 20. juni - fredag d. 5. august.

Flytning
Enhver adresseændring bedes øjeblikkelig meddelt kon
toret. Kontoret vil ligeledes gerne underrettes om eventu
el oprettelse af telefon.

Forsikringer
Nordjyllands amtsråd har tegnet en kollektiv ulykkesfor
sikring for eleverne i de amtskommunale gymnasiesko
ler.
Der er ikke tegnet andre forsikringer end denne.
Det må derfor henstilles til forældre og jer, at I selv sør
ger for andre forsikringsformer, som I kan være interes
seret i. Det gælder f. eks. ansvarsforsikring og tyverifor
sikring.

Forældremøder
I september måned vil der blive afholdt et møde for foræl
drene til 1. g’s elever, og omkring juletid vil der blive af
holdt konsultationsaftener, hvor forældre og elever kan 
få en samtale med lærerne om den enkelte elevs stand
punkt.

Fritagelse for idræt
Fritagelse for idræt kan indrømmes efter skriftlig an
modning fra hjemmet - for elever, der er fyldt 18 år, fra 
eleven selv - for en uge ad gangen, dog højst i fire sam
menhængende uger.
Elever, der er fritaget for mindre end fire uger, skal ifølge 
cirkulære af 29. marts 1974 overvære undervisningen.
Fritagelse ud over fire uger kan kun tilstås efter fremlæg
gelse af lægeattest, der udfærdiges på en af skolen udle
veret blanket.
Eleven skal selv betale lægens honorar.

Fritidssport
Efter skoletid afholdes der fritidssport. Det drejer sig om 
basketball, volleyball, håndbold, fodbold og svømning. 
Nærmere besked ved opslag.
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Fritimer
Fritimer og mellemtimer kan tilbringes i elevrum og kan
tine eller i biblioteket. Det er tilladt at forlade skolen i fri
timer.

Fællestimer
Mindst otte gange i årets løb vil der blive arrangeret fæl
lestimer for hele skolen. Det kan være foredrag, film, di
skussioner, oplæsning, musik eller anden form for kunst
nerisk underholdning.
Der er mødepligt til disse arrangementer.

Fællesudvalg
Fællesudvalget består af rektor, lærerrådsformanden, 
tre lærere, elevrådsformanden og tre elever.
Udvalgets opgave er at fremme samarbejdet mellem læ
rere og elever.
Fællesudvalget træffer inden for de bevillingsmæssige 
rammer afgørelse vedrørende afholdelse af introdukti
onsdage, studieuger, fællestimer og studiekredse samt, 
efter samråd med skolerådet, i følgende sager, der vedrø
rer elevernes trivsel: faciliteter, praktiske forhold, fritids
aktiviteter og fællesarrangementer såsom skolefester, 
skolekomedier, sportsstævner m. m.

Første skoledag
Første skoledag efter sommerferien er mandag den 9. 
august. Eleverne skal møde kl. 10. Der skal skrives ske
ma og udleveres bøger. Husk at medbringe kuffert og/el- 
ler tasker til bøgerne. Især 1. g’erne får mange bøger.

Glemte sager
I kan forhøre jer om glemte sager hos pedellen eller på 
kontoret.

Grenvalgsorientering
I 1. g gives orientering om de forskellige grene på sprog
lig og matematisk linie.

»Hebe«
»Hebe« er elevforeningen på VHG.

»Information«
»Information« er navnet på skolebladet på VHG.

Introduktionsuge
I den første uge efter sommerferien vil der ikke blive nor
mal skolegang for 1. g.
Skrivelse vedrørende ugens program, hvori bl.a. indgår 
hytteture, vil blive sendt til alle nye 1. g’ere.
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Kantine
Kantinen findes i kælderen. Madpakkerne spises her el
ler udendørs. I kiosken, hvis personale består af elever, 
er der mulighed for at købe mælkeprodukter, frugt, soda
vand, slik m.m.
Kiosken har åbent i 11- og 12-frikvartererne.
I kantinen ønskes følgende hensyn iagttaget over for 
skolens rengøringspersonale:
Papiraffald, bægre og mælkekartoner bedes anbragt i de 
opstillede papirkurve. Flasker anbringes i de opstillede 
kasser. Stolene sættes op under bordene.

Karaktergivning
I får karakterbog mindst én gang om året, senest i marts. 
Karaktererne gives efter 13-skalaen, og hvis der er givet 
karakterer under 6, eller der er store udsving i karakte
rerne mellem to terminer, skal der være tilføjet et vidnes
byrd.
Ved årets afslutning udleveres karakterbogen med års
karakter, d.v.s. standpunktsbedømmelsen ved alminde
lig skolegangs ophør, eksamenskarakterer og resultater 
af de skriftlige og mundtlige årsprøver.

Kontor
Kontoret har åbent alle skoledage kl. 9,00-14,00.

Lærerforsamling
Lærerforsamlingen består af samtlige lærere ved skolen. 
Den behandler spørgsmål vedrørende elevernes stand
punkt og er rådgivende med hensyn til oprykning.
Rektor er formand for lærerforsamlingen.

Lærerråd
Lærerrådet består af samtlige fastansatte lærere.
Lærerrådet behandler bl.a. spørgsmål om antallet af 
klasser og grenhold, fag- og timefordelingsplaner, stil
lingsopslag, årsprøver og budget.
Formanden vælges af medlemmerne.

Morgensamling
Hver tirsdag og fredag i første frikvarter er der morgen
samling i samlingssalen.
Her offentliggøres praktiske oplysninger fra kontoret, 
lærere, elevråd og foreninger.
Om fredagen er der tradition for mere underholdende ind
slag leveret af klasserne.

Mødepligt - forsømmelser
Der er mødepligt til gymnasiets undervisning, og hertil 
hører en pligt til at aflevere de krævede skriftlige arbej
der til de fastsatte tidspunkter. Skolen skal således føre 
regnskab med elevernes forsømmelser - herunder mang
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lende udførelse af arbejdsopgaver, der indgår i undervis
ningen. Dersom en elevs forsømmelser generelt eller i et 
enkelt fag antager et betænkeligt omfang, skal rektor 
give eleven en mundtlig advarsel. Fortsætter forsømmel
serne herefter, følger en skriftlig advarsel, og hvis dette 
heller ikke hjælper, kan der blive tale om, at skolen ind
beretter sagen til ministeriet, som så afgør, om eleven 
kan deltage i eksamen.
En overtrædelse af mødepligtsreglerne medfører altså 
tab af de fordele, der er forbundet med at gå til eksamen 
på gymnasiets normale vilkår, som indebærer, at eksa
men ikke skal aflægges i alle fag, og at der i de fleste fag 
kun eksamineres i en begrænset del af pensum.
Der eksisterer principielt ingen lovlige forsømmelser, 
men skolen skal dog tage hensyn til baggrunden for for
sømmelserne og til elevens bestræbelser for trods for
sømmelser at være rimeligt forberedt. Alle elever opfor
dres derfor til - første dag efter fraværet - at aflevere en 
forsømmelsesseddel med årsagen til fraværet. Denne 
seddel skal underskrives af en af forældrene eller - hvis 
eleven er over 18 år - af eleven selv.
Man opfordres indtrængende til kun at forsømme sko
len, når det er tvingende nødvendigt.
Køreprøver, tandlægebesøg o. lign, vil normalt kunne af
vikles uden for skoletiden.

Opslagstavler
I centralgarderoben og ved trappen ned til kælderen fin

des opslagstavler, hvor alle officielle meddelelser til ele
verne bliver ophængt.
Det er jeres pligt at holde jer orienteret om, hvad der står 
på opslagstavlerne.

Oprykning
Med hensyn til oprykning fra 1. til 2. g eller fra 2. g til 3. g 
er lærerforsamlingen rådgivende, men forældrene (eller 
eleven, hvis denne er over 18 år) afgør selv, om rådet skal 
følges.

Ordensregler
1. Det er elevernes pligt at møde i så god tid, at de omgå

ende kan begive sig til klasseværelserne, når det rin
ger.

2. Bliver en elev syg i skoletiden, må den pågældende ik
ke forlade skolen, uden at dette meddeles rektor. Kan 
rektor ikke træffes, afgives meddelelsen på adm. in
spektors kontor.

3. Der spises frokost i kælderen eller udendørs. Det er 
elevernes ansvar, at der ikke henkastes madpapir, 
papbægre, flasker og lign.

4. Rygning er tilladt, men må indendørs kun finde sted i 
elevrummene og i vindfanget ved hovedindgangen.

5. Det er ikke tilladt at nyde alkohol i skoletiden.

28



6. Drikke fra automaterne må kun nydes i kælderen.
7. Spil om penge er ikke tilladt.
8. Beskadigelse af inventar må straks meddeles til indre 

inspektor. Skader, der er påført forsætligt eller ved 
grov uagtsomhed, medfører erstatningsansvar.

9. Penge og andre værdisager bør ikke efterlades i over
tøj, tasker og lignende i centralgarderoben eller på 
gangene, men må afleveres på adm. inspektors kon
tor til opbevaring. Skolen kan intet ansvar påtage sig 
for disse ting.

Papir
Hæfter og løsblade udleveres gratis. De må kun anven
des til fagligt arbejde.

Parkering
Cykler parkeres i stativerne ved nordgavlen eller i cykel
kælderen. Knallerter parkeres på fliserne ved midterra
batten på parkeringspladsen.

Radio V.H.G.
Radio V.H.G. findes i kantinen, og herfra offentliggøres 
alle oplysninger, der har elevernes interesse, f.eks. mø
der, arrangementer, efterlysninger og lignende.
Oplysningerne bringes i 11- og 12-f ri kvarteret.

Reeksamination
1. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 

2. g har opnået årskarakteren 5 eller derover, og som 
ved den afsluttende prøve har fået 00 eller 03, kan for
lange at blive underkastet en ny prøve i faget i august/ 
september.

2. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 
2. g, hvor undervisningen i faget afsluttes, har fået 
årskarakteren 00 eller 03, kan, hvis faget ikke er udta
get til prøve til studentereksamen, forlange at blive 
underkastet prøve i august/september.

3. For en elev, der ønsker sig underkastet en ny prøve, er 
eksamenskarakteren den ved reeksaminationen op
nåede. For en elev, der i henhold til punkt 2 ønsker sig 
prøvet, medtæller prøven i faget blandt de 10 prøver, 
der kræves aflagt, for at man kan bestå studenterek
samen.

4. Ønsker en elev reeksamination, skal han/hun under
rette rektor i så god tid, at meddelelse herom kan tilgå 
direktoratet inden 1. juli.
Eleven skal med sin underskrift på en ansøgnings
blanket bekræfte, at han/hun er forpligtet til at møde 
til prøven i august/september.

Regler for ophold i klasselokalerne
1. Det audio-visuelle materiale må ikke berøres i frikvar

tererne.
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2. Regulering af varme må kun foretages af pedellen.
3. Af hensyn til rengøringspersonalet bedes stolene sat 

op under bordene efter sidste time.

Ringetider
1. time: 8,10- 8,55.
2. time: 9,05 - 9,50.
3. time: 10,00 - 10,45.
4. time: 11,05 - 11,50.
5. time: 12,10 - 12,55.
6. time: 13,00 ■ 13,45.
7. time: 13,55 - 14,40.
1. g’erne spiser kl. 10,45 - 11,05.
2. og 3. g’erne spiser kl. 11,50 - 12,10.

Rygning
Det er kun tilladt at ryge i de to elevrum i kælderen og i 
vindfanget ved hovedindgangen.

Skoleråd
Skolerådet består af:
Et medlem valgt af amtsrådet blandt dettes medlemmer, 
to medlemmer valgt for 2 år af og blandt skolens foræl
dre, rektor, formanden for lærerrådet samt yderligere et 
af dettes medlemmer, to elever og en repræsentant valgt 

af de tekniske og administrative medarbejdere, der er an
sat ved skolen.
Skolerådet formidler sammen med lærerrådet et samar
bejde mellem skole og hjem og sørger for et oplysnings
arbejde blandt skolens forældre, der tager sigte på en 
forståelse af elevens situation i skolen.
Det medvirker ved løsningen af sociale opgaver, der er 
knyttet til skolen.
Det godkender efter indstilling fra lærerrådet den ugent
lige arbejdsplan.
Det kan stille forslag til amtsrådet om tilvejebringelse og 
forbedring af skolelokalerne samt om disses forsyning 
med materiel og inventar.
Det kan fremsætte forslag til den del af amtskommu
nens budget, der vedrører den pågældende skole. Efter 
anmodning fra skolerådet skal amtsrådet lade dette 
træffe beslutning om anvendelse af dele af budgettet, 
der vedrører skolen, efter nærmere af amtsrådet fastsat
te retningslinier. Skolerådet afgiver i forbindelse med 
den årlige budgetbehandling indstilling om størrelsen af 
bevillinger, der er omfattet af en sådan ordning.
Det udfærdiger ordensregler for skolen.

Statens Uddannelsesstøtte
Efter gældende regler er det kun elever, som er fyldt 18 
år, der kan få støtte fra SU. Elever under 18 år kan søge 
en særlig ungdomsydelse, der forvaltes af hjemsteds
kommunen.
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Støtten til de 18-21 årige forventes tildelt efter følgende 
regler (skoleåret 82/83):

1. Det maksimale stipendiebeløb for udeboende elever 
er 20.400 kr.

2. Det maksimale stipendiebeløb for hjemmeboende ele
ver er 12.400 kr.

3. En elev, hvis forældre har under 127.400 kr. i korrige
ret indkomst, vil kunne opnå det nævnte maksimums
beløb. Støtten nedsættes i takt med stigende foræl
dreindkomst og bortfalder helt ved en forældreind- 
tægt på 208.600 kr.
Den korrigerede indkomst beregnes med udgangs
punkt i socialindkomsten i indkomståret 1981. Der fra
drages 13.500 kr. for hvert barn ud over ansøgeren, 
som er under eller i den undervisningspligtige alder 
eller i øvrigt under uddannelse. Det er dog en forud
sætning, at disse børn ikke har en gennemsnitlig må
nedlig indtægt, der overstiger 2.300 kr., heri ikke med
regnet eventuel støtte fra Statens Uddannelsesstøtte, 
og at de endnu ikke er fyldt 23 år den 31. december 
1981.
Har forældrene formue over 406.300 kr., medregnes 
tillæg for formue efter følgende skala:
De første 406.300 kr. medregnes ikke.
Af de næste 406.300 kr. medregnes 10%.
Af de følgende 541.600 kr. medregnes 25%.
Af resten medregnes 50%.

4. Det er en forudsætning for, at den beregnéde stipen- 
diestøtte kan opnås, at ansøgeren selv ikke har ind
tægter eller formue udover visse grænser. En ugift an
søger må I støtteåret 1982/83 (12 måneder) have brut
toindtægter på i alt 43.800 kr., heri inkluderet tildelt 
stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte, men ikke 
statsgaranterede lån og andre lån. Den del af ansøge
rens formue, der overstiger 34.000 kr., behandles som 
egenindtægt.

Statsgaranti for studielån i banker og sparekasser
Statens Uddannelsesstøtte yder statsgaranti for studie
lån, der optages i banker og sparekasser. Ansøgeren 
skal være fyldt 18 år og opfylde de almindelige støttebe
tingelser. Derimod gælder der ingen økonomiske betin
gelser, idet statsgaranti kan opnås uden hensyn til for
ældres og egne økonomiske forhold.
For summen af statsgarantien og stipendium fra Statens 
Uddannelsesstøtte gælder et maksimum på 30.900 kr. 
Ansøgningsskemaer kan afhentes på kontoret den 1.-5. i 
hver måned. De udfyldte skemaer afleveres samme sted 
den 20.-25. i hver måned.
Meddelelse om udbetaling gives på opslagstavlen. Eks
peditionstiden er ca. 1% måned.
BEMÆRK: Alle elever, som fylder 18 år senest 30. juni 
1983, kan søge allerede ved skoleårets start.

Stipendienævn
Stipendienævnet består af tre lærere og tre elever. Det
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sørger for uddeling af SU og træffer afgørelse om elever
nes studieegnethed.

Studiekredse
Uden for skoletiden kan der afholdes studiekredse i em
ner, der ikke er omfattet af det obligatoriske pensum. 
Der er mødepligt, når I har meldt jer til en studiekreds.

Studieteknik
I 1. g gives undervisning i studieteknik. Det gøres af stu
dievejlederen og foregår som klasseundervisning.

Studievejledning
Studievejledningen gives dels kollektivt, over for hele 
klassen på én gang, deis individuelt. Enhver elev, som 
ønsker individuel vejledning, kan uden forudgående var
sel henvende sig på kontoret ved siden af EDB-anlægget 
i den bekendtgjorte træffetid. Der kan gives råd og vej
ledning om kommende uddannelsesmuligheder såvel 
som om problemer i forbindelse med skolegangen her på 
VHG, og det er en selvfølge, at elever trygt kan henvende 
sig. Studievejlederens eneste formål er at hjælpe eleven, 
ingen oplysninger bliver givet videre mod elevens vilje, 
og intet af, hvad eleven siger, vil blive anvendt mod ham 
eller hende.
Til slut en lille opfordring: mange gange er der brug for 
hurtigt at bringe oplysninger videre fra studievejlednin

gen til jer. Vi gør det mest praktisk gennem opslag. Der
for: hold et vågent øje med opslagstavlen - dagligt!

Kirsten Freil. F. Bisgård. Henning Sørensen.

Sygdom
I tilfælde af langvarig sygdom bedes skolen underrettet 
så tidligt som muligt, således at det også kan overvejes, 
om speciel sygeundervisning bør iværksættes.
Hvis en elev bliver syg og må forlade skolen i undervis
ningstiden, må man give besked på kontoret, der også vil 
kunne arrangere hjemtransport, hvis det er nødvendigt.

Sygeeksamen
Såfremt du på grund af sygdom bliver forhindret i at mø
de til en af de fastsatte skriftlige eller mundtlige prøver, 
skal der snarest gives rektor besked herom. Er en sådan 
meddelelse ikke givet senest inden den pågældende 
prøves afslutning, betragtes du som udeblevet fra prøven 
af anden grund end sygdom.
Kan de fastsatte prøver på grund af sygdom ikke fuldfø
res inden for den sædvanlige eksamenstermin, skal der 
snarest indgives ansøgning om sygeeksamen til rektor. 
Sygeeksamen afholdes i august.
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Tutor
En tutor er en elev i 2. eller 3. g, der hjælper de nye elever 
til rette i den første måned. Hver 1. g-klasse har to tutorer.

Udmeldelse
Hvis du ønsker at udmelde dig af skolen, bør du opsøge 
din studievejleder og rektor. Ved udmeldelse skal afleve
res:

1. bøger og andre lånte sager,
2. evt. buskort, 

og du skal gøre sekretæren opmærksom på, at SU skal 
afmeldes, hvis du får støtte.

Årsprøver
Der holdes årsprøver ved udgangen af 1. og 2. g. Eleverne 
prøves skriftligt i de fag, der har skriftlig studentereksa
men, bortset fra fysik i 1. g.
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SKOLENS 
PERSONALE 
pr. 1. maj 1982

Peter Bacher (Ba) 
Dansk, samfundsfag.

Tommy Bergstein (Be) 
Matematik, fysik.

Frode Bisgård (Bi). 
Engelsk, dansk, 
studievejledning.

Kirsten Brevig (Br).
Fransk, historie.
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Ole Buch (Bu). 
Matematik, kemi.

Kai Christiansen (KC).
Fysik, kemi.

Søren Collstrup (SC). 
Matematik, fysik.

Knud Dybdahl (Dy). 
Dansk, tysk.

Kirsten Freil (KF).
Idræt, studievejledning.

Jens Friis-Topholm (FT). 
Matematik, fysik.

Kaj Frølich.
Pedel.

Hans Chr. Harder (Ha). 
Biologi.
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Georg Harmsen (GH). 
Geografi.

Helle Holm (HH).
Dansk.

Niels Kr. Houmøller (Ho). 
Matematik, fysik.

Hugo Støttrup Jensen 
(SJ).
Matematik, fysik.

Anne Marie Jespergaard 
(AJ).
Fransk.

Henning Jørgensen (Jø).
Engelsk, idræt.

Ejlif Holle Jørgensen 
(HJ).
Biologi, idræt.

Jørgen Jørgensen (JJ). 
Dansk, fransk.
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Kirsten Jørgensen.
Skolesekretær.

Nanny Glerup Kristensen 
(GK).
Idræt.

Birgit Lassen (BL). 
Dansk, russisk.

Ellen Lindholm. 
Skolesekretær.

Willy Mathiesen (WM). 
Matematik.

Palle Rønde Møller (RM). 
Dansk, formning, 
oldtidskundskab.

Chr. Nielsen.
Pedelmedhjælper.

Ole Riis Olsen (OR). 
Tysk, idræt.
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Jacques Piloz (Pi). 
Fransk.

Inger Poulsen (IP). 
Biologi, geografi.

Joan Rask (JR). 
Engelsk, musik.

Olaf Poulsen (OP). 
Historie, 
oldtidskundskab.

Hans Riiber (HR). 
Biologi.

Kirsten Riisberg (Ri). 
Engelsk.

Christian Rode (Ro).
Samfundsfag, historie.

Aase Rye-Andersen (RA). 
Matematik.
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Eigil Siej (SI).
Latin, oldtidskundskab.

Erik Sørensen (ES). 
Historie.

Henning Sørensen (HS). 
Tysk, studievejledning.

Ole Thielemann (OT).
Musik.

Knud Thomsen (KT).
Dansk.

Ulrik Vestenaa (UV). 
Oldtidskundskab, 
religion.

40



Hvem styrer skolen?

Gymnasiets overordnede myndig
heder er:

Nordjyllands amtskommune

som ejer gymnasiet og træffer af
gørelser af administrativ og øko- 
misk karakter vedrørende skolens 
drift,

og

Undervisningsministeriet

som har det pædagogiske tilsyn 
med gymnasiet og fastlægger 
rammerne for alt, som har med un
dervisning og eksamen at gøre.

Rektor er skolens daglige leder med ansvaret for, at gymnasiet
fungerer efter gældende love og bestemmelser.
Dette arbejde udføres i samarbejde med en række råd og 
udvalg:

Lærerrådet skal udtale sig om time- og fagfordeling, stillingsopslag, 
ekskursioner, anskaffelse af undervisningsmidler, bud
getforslag, forsøgsundervisning m.m.

Fællesudvalget beskæftiger sig først og fremmest med sager vedrørende 
elevernes trivsel: skolefester, sportsstævner, ordensreg
ler m.m.
Udvalget fastlægger fællestimer, studiekredse, introduk
tionsdage og studieuger.

Skolerådet har som vigtigste opgave at formidle et samarbejde mel
lem skole og hjem.
Rådet medvirker ved byggesager og kan stille forslag om 
forbedringer af lokaler samt nyt inventar. Rådet fastlæg
ger ordensregler.

Elevrådet varetager elevernes interesser over for skolen og myndig
hederne. Rådet er repræsenteret i en lang række udvalg, 
først og fremmest fællesudvalget og skolerådet.
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Foreninger og organisationer
Elevrådet

Elevrådet er det organ, hvor vi som elever kan fremføre 
vore krav. Elevrådet består af to repræsentanter fra hver 
klasse, som vælges i begyndelsen af skoleåret. De to re
præsentanter skal fremlægge den enkelte klasses for
slag og holdning på elevrådsmøderne, som bliver afholdt 
ca. en gang om måneden i form af timemøder. På det før
ste elevrådsmøde vælges et forretningsudvalg, som skal 
varetage den daglige ledelse. Den består bl.a. af at udar
bejde dagsordener og referater til møderne, at modtage 
post, at videregive eller anbringe den på opslagstavlerne, 
at bestille og sælge VHG-trøjer. Forretningsudvalget har 
holdt møde hver torsdag i 11-frikvarteret, hvor der har væ
ret mulighed for at fremkomme med forslag til dagsorde
ner, klager eller gode ideer etc.
Forretningsudvalget har i skoleåret 1981-82 bestået af: 

Mogens Perregaard, 1. x (menigt medlem), 
Inger Margrethe Hauge, 1. z (sekretær), 
Morten Andersen, 2. u (kasserer), 
Jeppe Sturis, 3. z (næstformand), 
Bente Aarup Fogh, 2. a (formand),

hvoraf formanden forinden er valgt på en plenar-forsam- 
ling.
Elevrådet er repræsenteret i de vigtige kompetancegi- 
vende organer. Repræsentanterne vælges ligeledes på 
det første elevrådsmøde. I fællesudvalget sidder fire ele
ver af de ni medlemmer og to elever i skolerådet, hvor der 
ligeledes er ni medlemmer. I disse udvalg har elevrepræ
sentanterne tale- og stemmeret. (Hvad de enkelte orga
ner arbejder med kan ses andet steds i årsskriftet). Der

imod har observatørerne i lærerrådet kun taleret. Refera
ter fra disse møder har været faste punkter på elevråds
møderne.
HVAD HAR VI SÅ LAVET I ÅR?
De helt store revolutionerende ting har der ikke været, 
men arbejdet er gået roligt og sikkert. En af årets store 
opgaver har været indsamlingen af penge til Polen. Ini
tiativet kom fra private i Aars, som spurgte skolerne om 
hjælp. Indsamlingen blev foretaget i klasserne af elev
rådsrepræsentanterne. Etteren ihærdig indsats afslutte
des indsamlingen med køb af madolie for pengene.
Det nye byggeri har vi arbejdet en del med, naturligvis ik
ke direkte, men vi har fremlagt vore forslag til indretnin
gen. Det bliver spændende at se det færdige resultat, når 
vi starter efter sommerferien.
Igen i år har vi gentaget succes’en fra det foregående år 
med at afholde et arrangement for alle elevrådsrepræ
sentanterne. Arrangementets formål var at ryste elevrå
det sammen for at undgå samarbejdsvanskeligheder o.l. 
i elevrådet. Arrangementet forløb til alles tilfredshed. Det 
kan anbefales at fortsætte traditionen, idet det giver et 
bedre arbejdsklima i elevrådet.
HAR ELEVRÅDET EGENTLIG NOGEN BETYDNING?
Det er rigtigt, at elevrådet ingen kompetance har, men 
det er ikke ensbetydende med, at elevrådet er en narre
sut. For vi har gennem elevrådet et talerør fra eleverne til 
de besluttende organer. Hvis vi alle støtter elevrådet, kan 
vi stå stærkt, og det er nødvendigt, for at vi skal blive hørt.
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K.F.S.

Elevrådet har brug for vores støtte, det gælder ikke kun 
elevrådsrepræsentanternes. Der kræves en ihærdig ind
sats for at gøre elevrådet stærkt, og dertil kræves ikke 
mindst din og min støtte, så derfor kan jeg kun anbefale 
at bakke op om elevrådet, for det varetager dine interes
ser i de kompetancegivende organer.
Til sidst vil jeg gerne takke alle, som har arbejdet med 
elevrådet i det forløbne år, og takke for et godt samarbej
de. Jeg ønsker elevrådet et godt arbejdsår med megen 
aktivitet. Bente Aarup Fogh.

K.F.S. = Kristeligt Forbund for Studerende og Skoleung
dom.

Her på skolen er vi en flok kristne, som samles i K.F.S. Vi 
tror på Gud som en realitet, der også i dag bringer os 
budskabet om frelse. Det er ikke forældede begreber, der 
blot er beskrevet i Bibelen, men en virkelighed, som intet 
menneske kommer uden om.
Derfor ønsker vi at oplyse om evangeliet her på stedet. 
K.F.S. holder et kort møde 3 dage om ugen (p.t. mandag, 
torsdag og fredag) i 12-frikvarteret i russisklokalet. Vi ta
ler om kristensdom og forsøger at danne et fællesskab 
med Guds ord i centrum. Endvidere afholdes aftenmøder 
ca. to gange månedlig, og i ferierne plejer vi at tage på 
lejre.
Der startes igen efter sommerferien (se opslag), og du er 
meget velkommen til at deltage i vore aktiviteter, uanset 
hvilken indstilling du har til kristendom.

Kirsten Pedersen, 2. a.
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»INFORMATION«

»Information« er til oplysning for kommende elever sko
lebladet på VHG. Når man hører ordet »Information«, 
kommer mange til at tænke på dagbladet »Information«. 
Det er imidlertid i denne sammenhæng vigtigt at under
strege, at der ingen forbindelse er mellem dette blad og 
skolebladet på VHG. Hvorfor man i sin tid valgte at kalde 
bladet »Information« skyldes formodentligt, at man der
ved understregede bladets formål: at informere.
»Information« er arvtager af en gammel skolebladstradi
tion på VHG. Siden tresserne har gymnasiet i kortere og 
længere perioder haft forskellige blade med navne som 
»Symposion«, »Alred«, »Sympalf« og nu sidst »Informati
on«. Heraf er »Information« et af dem, der har kørt 
længst, nemlig siden 1976.
»Information« er elevernes talerør og debat-organ. Dette 
indebærer naturligvis, at bladet er ucensureret. Det er 
også muligt at indlevere indlæg som anonym, når blot et 
af redaktionens medlemmer kender ophavsmandens 
identitet. (Dette redaktionsmedlem har naturligvis tavs
hedspligt).
I 1976, da »Information« begyndte, udkom bladet 2-3 gan
ge årligt, dette antal er i løbet af årene udvidet til 5 årlige 
udgivelser. Der er imidlertid fare for, at redaktionen kan 
blive nødt til at nedskære dette antal igen, dels p.g.a. 
manglende stof og dels p.g.a. manglende redaktions
medlemmer. Hvad det manglende stof angår, bør man 
her indskyde en lille bemærkning om redaktionens opga
ve i forbindelse med udgivelsen af »Information«: Redak
tionen skal ikke skrive bladet, det skal I - eleverne på 

VHG; redaktionens opgave er blot at redigere og renskri
ve bladet. Angående de manglende redaktionsmedlem
mer skyldes det, at 3. g’erne efter jul forlod redaktionen 
for bedre at kunne forberede sig til eksamen. Det er na
turligvis helt OK; den ønskede erstatning for disse garve
de redaktionsmedlemmer er imidlertid udeblevet. Det 
kom til at betyde, at redaktionen det sidste halve års tid 
kun har bestået af fem elever. Redaktionen sætter imid
lertid sin lid til, at der blandt de nye 1. g’ere efter som
merferien vil være mange skolebladsinteresserede.
Til slut en opfordring til alle elever: Brug »Information« 
og skab en debat - det batter!

På redaktionens vegne / Kurt Poulsen.

44



GLO -
Gymnasieelevernes Landsorganisation

GLO er gymnasieelevernes og dermed din faglige og 
tværpolitiske organisation. GLO’s formål er at varetage 
gymnasieelevernes uddannelsesmæssige interesser 
uden hensyntagen til politiske særinteresser.
I GLO arbejder vi med de barske realiteter og bygger vo
res argumentation på veludarbejdede og pålidelige un
dersøgelser som f.eks. »Trivselsrapporten« (udsendt 
1980). Her ud af kunne man konkludere, at over halvde
len af eleverne ikke glædede sig til at komme i skole, at 
63% mente, at deres indflydelse på skolens dagligdag 
var for ringe o.s.v. Dette er forhold, der bestemt ikke har 
forbedret sig i løbet af de sidste to år, tværtimod. GLO 
beskæftiger sig med indholdet af din skoledag, det der 
omgiver dig på skolen, bl.a. det fysiske miljø (tæpper, 
skolemøbler, kantinen og din indflydelse på undervisnin
gens indhold og udformning). Det er ikke altid en fest at 
gå i gymnasiet. Overbelægning og transportproblemer er 
problemer, som det er muligt for os at løse. - Her kan GLO 
hjælpe.
Via dit medlemsskab af GLO kan du være med til at give 
GLO mere slagkraft i en saglig diskussion med de beslut
tende myndigheder. Du kan ligeledes deltage aktivt i de
batten omkring tidens gymnasiestruktur og om andre ak
tuelle emner såsom eksamens- og karaktersystemer. 
Dette sikrer GLO’s demokratiske opbygning, hvor alle 
har tale- og stemmeret. På VHG foregår disse diskussio
ner i lokalforeningen, der er en direkte underafdeling af 
hovedorganisationen. Vi holder regelmæssigt frikvar
ters- og eftermiddagsmøder. Et af GLO’s vigtigste prin

cipper er det individuelle medlemsskab, der sikrer din 
grundlovsmæssige ret til selv at bestemme, hvor du øn
sker at organisere dig.
Du har muligheden for at styrke din og andre gymnasie
elevers sag ved at melde dig ind i GLO efter sommerferi
en. Så vil du have indflydelse ■ meld dig ind i GLO.

Venlig hilsen 
lokalforeningen på VHG.

GLO’s 3 principper:
- tværpolitisk
- individuelt medlemsskab
- kun uddannelsespolitik
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Hebe

Elevforeningen Hebe er den mere festlige side af VHG. 
Hebe blev stiftet den 13. april 1962 og har således 20 års 
jubilæum i år. Det hele startede med, at lektor Eigil Siej 
kaldte VHG-eleverne for »sløve padder«, fordi de ikke 
havde lavet en elevforening, og det blev der så gjort no
get ved. Sådan opstod Hebe, og foreningen har gennem 
de 20 år prøvet at leve op til formålsparagraffen: »gen
nem diskussioner, foredrag, film, dramatik, musik og sel
skabeligt samvær at fremme samfølelsen mellem alle, 
der har tilknytning til VHG«.

Ved en gennemlæsning af Hebes dagbog kan man da og
så se, at Hebe i løbet af 20 år har bidraget med mange ar
rangementer til skolens »kulturelle liv«. F.eks. har kendte 
musiknavne som Gasolin, Gnags, Shit og Chanel samt 
Sebastian spillet til enten Hebe-fester eller koncerter her 
på skolen. Hebe har arrangeret mange ture til Aalborg 
enten til film, teater, koncerter eller kunstudstillinger.
Hebe-bestyrelsen består af 12 medlemmer, som vælges 
på en generalforsamling i januar måned. For at blive 
medlem af Hebe, køber man i begyndelsen af hvert skole
år et Hebe-kort formedelst 20 kr., og man har så adgang 
til diverse Hebe-arrangementer.
Et udpluk af Hebes arrangementer i skoleåret 1981/82: 
Foredrag med Palle Rønde Møller om Per Kirkeby’s male
ri, foredrag om Amnesty International, og Per, Allan, 
Hans og Karin fortalte og viste lysbilleder fra Rusland. - 
Ture til Aalborg: »Har du set Alice?«, »Stodderne« på 
Jomfru Ane Teatret, »Christiane F.«, Kasper Winding på 

Skråen, Vinterrock og Sebastian i Aalborghallen. ■ På 
skolen har vi haft folkemusikaften, amatørkoncert, jubi
læumskoncert, og vi har vist filmene »Aftenlandet« og 
»Marmormanden«. Desuden har vi naturligvis haft de fem 
Hebe-fester med karneval til påske-Heben.
Det er meget vigtigt, at alle elever og lærere støtter He
be, naturligvis først og fremmest ved at blive medlem
mer, men også ved at møde op til de arrangementer, He
be laver. Da VHG jo er et opsamlingsgymnasium bor vi 
spredt over et stort område, og Hebe giver dig mulighed 
for at være sammen med dine kammerater under andre 
former end den almindelige skole/klasse situation.
Hvis der skulle være noget, du er utilfreds med, eller der 
er et arrangement, du gerne vil have til VHG, er du altid 
velkommen til at henvende dig til et af bestyrelsesmed
lemmerne med dit forslag/din kritik.

De nuværende bestyrelsesmedlemmer er: 
Inger H. Madsen, 2. a............................................(formand)
Klaus Jørgensen, 1. x..........................................(kasserer)
Lone Østergaard, 2. b..........................................(sekretær)
Mette Grønning, 2. x ................................................(musik)
Anne Binderup, 2. b..................................................... (film)
Inger Magrethe Hauge, 1. z........................................... (PR)
Torben Laurberg, 2. y............................................... (kunst)
Charlotte Thomsen, 1. b......................................(foredrag)
Per Falborg, 2. b..................................................(materiale)
Bettina Pedersen, 1.x............................ (menigt medlem)
Jakob Bønløkke, 1. z ............................................... (teater)
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Teaterkredsen

Maja Støttrup, 1. b ..................................................(revisor)
Knud Thomsen....................................................... (revisor)
Zita Kragh, 2. b ..................................................(suppleant)
Søren B. Møller, tidligere revisor, har meldt sig ud af sko
len. Niels Erik Nymark, tidligere musikmand, har ønsket 
at trække sig tilbage. Ind er i stedet kommet 1. og 2. sup
pleant, Maja Støttrup og Torben Laurberg.

Inger H. Madsen.

Teaterkredsen, som er en underafdeling af Hebe, består 
af alle interesserede lærere og elever på VHG. Alle, der 
har lyst til at være med til at spille eller hjælpe er vel
komne.
I november måned opførte teaterkredsen skuespillet 
»Hjemmet« af Kent Andersson og Bengt Bratt, to forfat
tere vi tidligere har forsøgt os med. Stykket blev en rime
lig succes. Der kom omkring 100 tilskuere, som tilsynela
dende var godt tilfredse. Vi morede os under alle om
stændigheder storartet under forberedelserne til stykket. 
»Hjemmet« udspillede sig på et alderdomshjem og for
søgte at belyse nogle sider af de gamles tilværelse på et 
sådant hjem.
Teaterkredsen var i sving igen ved årets skolefest. I mod
sætning til tidligere år opførte vi denne gang et skuespil, 
betitlet »Når engle elsker«, og ikke som de foregående år, 
en revy. Ved store anstrengelser lykkedes det os at brin
ge stykkets længde ned til ca. 2 timer. Det blev godt mod
taget af de 700-800 tilskuere, der var mødt op. »Når engle 
elsker« af Hugh Mills foregik på et engelsk landsted om
kring 1888. Der opstod adskillige barokke situationer, og 
mere end én gang blev stykket afbrudt af latterbrøl fra 
salen.
Vi starter igen efter sommerferien og glæder os til at stif
te bekendtskab med mange nye teaterinteresserede. Der 
vil blive givet besked om mødernes tid og sted gennem 
opslag og over Radio VHG.

Jakob Bønløkke, 1. z.
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Vesthimmerlands Gymnasiums Venner

Foreningens formål er gennem medlemmernes kontin
gent ■ samt gennem bidrag fra institutioner og virksom
heder i Vesthimmerland - at støtte skolen på de områder, 
hvor dens egne midler er utilstrækkelige. Dette gælder 
gymnasiets kulturelle aktiviteter, men også ■ og ganske 
særligt - støtte til elever, som har et særligt behov for en 
økonomisk håndsrækning f.eks. til deltagelse i ekskursi
oner, skolerejser og lign.
Foreningen har således i det forløbne år bl.a. ydet tilskud 
til hytteturene for 1. g, udvekslingsbesøget fra skolens 
vesttyske venskabsgymnasium samt skolens canadiske 
udvekslingselev.
Kontingentet er 20 kr. om året - for unge under uddannel
se dog kun 10 kr. Man kan også tegne sig som livsvarigt 
medlem for et bidrag af 300 kr. Nye medlemsskaber kan 
tegnes ved henvendelse til skolens kontor.
Ved generalforsamlingen i december 1981 fik bestyrel
sen følgende sammensætning:
Egon Jensen (formand), Johannes Perregaard (kasserer), 
Klitta Fogh, Hanna Børresen og Willy Mathiesen.
Støtteforeningens virksomhed til gavn for skolen og 
dens elever er så værdifuld, at vi vil opfordre alle med til
knytning til Vesthimmerlands Gymnasium til at slutte op 
om foreningen. Egon Jensen/Willy Mathiesen.
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10. aug. Første skoledag efter ferien. De nye 1. g’ere 
bliver »checket« ind: Får skema, bliver fotogra
feret og får udleveret bøger, altsammen under 
de ældre og erfarne elevers »bevågenhed«. 
Nogle af disse, tutorerne, er i særlig grad be
hjælpelige, idet de orienterer de nye om deres 
fremtidige arbejdsplads og viser dem rundt på 
skolen.

11. aug. De seks 1. g-klasser med tutorer og lærere ta
ger på hyttetur et par dage for hurtigt at lære 
hinanden at kende. (Hytter: Tyvdalhøj, Flam- 
stedcentret og Godset).

14. aug. 1. g’erne tilbage på skolen igen. Om aftenen 
fest for alle, der har medvirket i introduktions
arrangementet.

17. aug. Tracey Botchar, vores canadiske udvekslings
elev, begynder skolegangen.

6. sept. Lærerkollegiets »faste stok« (Knud Thomsen, 
Henning Jørgensen, Ole Riis, Ejlif Holle Jør
gensen og »den store rorgænger« Willy Mathi
esen) indlægger sig uvisnelig hæder (og en 
flaske champagne) ved at besejre Handels
skolens maritime medarbejdere i en holmgang 
på anlægssøen under landsdelens største fol
kefest, Kimbrerfesten.

8. sept. Elevrådsvalg.
15. sept. Fællestime med Per Kirkeby, der meget velop

lagt fortæller om, hvordan skolens store male
ri er blevet til. I øvrigt bevæger han sig ind på

16. sept.

18. sept.

22. sept.
23. sept.

6. okt.

mange forskellige emner og giver svar på tilta
le til dem, der kommer med provokerende 
spørgsmål til hans »klat- og pengemaleri«.
På amtsgården i Aalborg holdes der licitation 
på skolensbnye tilbygning.
Byggeudvalgsmøde på amtsgården, hvor der 
vælges håndværkere til byggeriet.
3. zNS på ekskursion med Inger Poulsen.
Fællestime med DGS og GLO. Om aftenen 
møde for 1. g's forældre.
På grund af byggeriet begynder man at fjerne 
musikbarakken. Ole Thielemann overføres til 
skovpavillonen.
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7. okt.

8. okt.

12. okt.

14. okt.

15. okt.

16. okt.

26. okt.

3. nov.

1. y, 1. z og 1. u på ekskursion med Erik Søren
sen.
Et filmhold etableres, der i forbindelse med 
skolens udvidelse skal lave en »follow-up« til 
Harders film fra skolens start.
Besøg af elever fra vort udvekslingsgymnasi
um i Koln. Sammen med elever fra 3.a og 3. b 
er de på ekskursion til Skagen.
Fællestime med Benny Andersen og Poul Dis
sing. Det nye loft i hallen holder til det store bi
fald. Vore Kdln-gæster, der vist aldrig har ople
vet sådan et par troubadourer før, hygger sig 
med deres værter i kantinen om aftenen.
Formanden for amtets kultur- og undervis
ningsudvalg, Else Orbesen, tager første stik til 
nybyggeriet i grønnegården. Andet spadestik 
klares lige så elegant af lærerrådsformanden, 
Knud Thomsen. Derefter fælles kaffebord 
m.m. for alle ansatte, elevrådet samt indbudte 
gæster.
2. y, 2. z og 2. u på ekskursion med Kirsten Bre- 
vig og Erik Sørensen. I øvrigt efterårsferie og 
Hebe-fest.
En overraskelse venter, da der startes efter ef
terårsferien: Skolens hovedindgang er p.g.a. 
byggeriet blevet lukket, og eneste indgang til 
skolen er nu gennem cykelkælder og kantine.

Fem elever fra 3. x er til interview-samtale med
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en medarbejder fra regeringens ungdomsud
valg.

6. nov. Fællestime med balletensemblet The Patter
son Project, der desværre er blevet reduceret 
noget p.g.a. skader.
Teaterkredsen har om aftenen stor succes 
med forestillingen »Hjemmet«, skrevet af 
svenskerne Kent Andersson og Bengt Bratt.

7. nov. »Hjemmet« opføres endnu en gang.
10. nov. Hebe viser om aftenen filmen »Aftenlandet«.
16. nov. 2. g’erne er i weekend’en taget på skolerejser 

til Prag, Malta, Paris og London.

17. -20. 3. g’erne til terminsprøve,
nov.
23. nov. 2. g’erne vender hjem fra det store udland, og 

alt er i den gode, gamle gænge.
30. nov. Fællestime med Bo Stiefs Kvartet.

7. dec. I samlingssalen vises hele ugen den traditio
nelle u-lands-udstilling.

9. dec. Lærerkonsultationer for 1. g’s elever og foræl
dre.

10. dec. Lærerkonsultationer for 2. g’s elever og foræl
dre. - Generalforsamling i Vesthimmerlands 
Gymnasiums Venner.

11. dec. Fællestime ved en tidligere elev, Niels Bach, 
der fortæller om sit arbejde som diakon i an
ledning af diakoni-året.

16. dec. Grenvalgsorientering for alle 1. g’ere.
18. dec. Vinteren er over os, og en radiator er sprunget 

til morgen. Det gør dog ikke så meget, da en 
del klasser sidst på skoledagen er i Aars Bio 
for at se »Jeppe på Bjerget«. Om aftenen Jule- 
Hebe.

23. dec. Juleafslutning, hvor hele skolen først drikker 
kaffe i kantinen under afvikling af forskellig 
underholdning. Derefter en mere højtidelig del 
i samlingssalen med salmer, korværker, op
læsning og tale.

4. jan. Første skoledag efter juleferien bliver kort: På 
grund af snestorm lukkes skolen kl. 12.
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20. jan.

26. jan.

15.-19.
febr.
22. febr.

23. febr.
25. febr.

26. febr.

1. marts

2. marts

6. marts

3. mF på ekskursion til Aarhus Universitet. Om 
aftenen holder skolen orienteringsmøde for 
kommende 1. g’ere.
Byggeriet rykker nærmere. Fra i dag inddrages 
historielokalerne og samfundsfaglokalet. Stu
dievejlederne flyttes op i konferencelokalet.
Vinterferie.

Fællestime med Victoria-teatret, der opfører 
»Soldronningen«.
Studieorienterende møde for 2. og 3. g.
Mermaid Theatre opfører »The Mysterious 
Stranger« for de sproglige klasser.
Møde i samlingssalen for 1. og 2. g, hvor der 
tages hul på debatten om en evt. studieuge til 
efteråret. I forbindelse hermed vises en film 
fra en sådan uge på Skive Gymnasium.
Studieorienterende møde for 2. og 3. g vedrø
rende kortere uddannelser.
Fællestime med Adolph Rastén, der taler om 
»Polen i dag«.
2. x på ekskursion til Aarhus med Rønde Møller. 
Skolefest, der som noget nyt starter med klas
sevis fællesspisning for elever, forældre og 
lærere. Derefter opfører Teaterkredsen kome
dien »Når engle elsker«. Efter den traditionelle 
lancier danses der til Fessors Big City Band i 
hallen, mensThielemann »senior« underholder 
i kælderen.

29. marts Rejsegilde på byggepladsen, som alle skolens 
ansatte og elevrådsrepræsentanter er invite
ret med til. Efter forskellige taler serveres der 
varme pølser og kolde øller (og vand).

30. marts-Terminsprøver for 3. g.’erne. 2. mS, 2. sS og 2.
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2. april mF er på ekskursion til København med Rode, 
Harmsen, Thielemann og Inger Poulsen. 2. sN 
er på én-dags-ekskursion til Aarhus med Anne 
Marie Jespergaard og Palle Rønde Møller.

1. april Louise Frederiksen, 2. y, er udpeget til et års 
ophold i Canada som led i skolens udveks
lingsprogram.

2. april Påske-Heben.
13. april Hebes 20 års jubilæum markeres ved, at lektor 

Siej, der har været en cetral figur i foreningens 
historie, fortæller om dens start og videre ud
vikling ved morgensamlingen.

15. april Hebes 20 års jubilæum fejres om aftenen med 
en koncert af Ar-folk og underholdning ved lek
tor Siej.

23. april Ved en fællestime for 1. og 2. g’ere reduceres 
antallet af emner til en evt. studieuge til tre.

27. april Ved en afstemning mellem de tre tilbageblev
ne emner sejrer »60’erne contra 80’erne« klart.

28. april Et massivt flertal af eleverne går ved en sidste 
afstemning ind for, at studieugen til efteråret 
skal gennemføres.

5. maj 3. g’ernes sidste skoledag forløber som sæd
vanligt. Om aftenen fest for 3. g’erne og læ
rerne.

11. maj 1. a og 1. b på ekskursion med Inger Poulsen.
19. maj Sidste ordinære skoledag for 1. og 2. g.
17. juni Studenter-Hebe.
19. juni Dimission (og derefter sommerferie!).
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Sport på VHG 1981-82.

Sept. Fodboldturnering mellem hold fra de tre klas
setrin.

30. sept. To drengehold og et pigehold i Fjerritslev til 
fodboldkampe mod Fjerritslev Gymnasium.

10. dec. Indledende basketballstævne/drenge i hallen 
for alle tre klassetrin.

26. jan. Indledende volleyballstævne/piger I hallen for 
alle tre klassetrin. 3. g. gik videre til semifina- 
lestævne.

10. febr. Indledende volleyballstævne/drenge i Støvring 
for alle tre klassetrin. 3. g gik videre til landsfi
nalestævne.

24. febr. Indledende basketballstævne/piger i hallen for 
alle tre klassetrin. 2. g gik videre til amtsfinale
stævne.

3. marts Semifinalestævne volleyball/piger for 3. g i 
hallen. VHG gik videre til landsfinalestævne.

18. marts Landsfinalestævne volleyball/drenge for 3. g i 
Rødovre. VHG blev nr. 9 af 16 deltagende hold.

23. marts Amtsfinalestævne basketball/piger for 2. g i 
Frederikshavn. VHG blev nr. 2.

20. april Landsfinalestævne volleyball/piger for 3. g i 
Slagelse. VHG blev nr. 3 af 8 deltagende hold.

28. april To drengehold og et pigehold spiller fodbold 
mod Fjerritslev Gymnasium på Aars Stadion.

April

April

Klasseturnering i basketball. Vinder/piger: 2. 
ax. Vinder/drenge: 3. zu.
Ti elever aflægger livredderprøve i svømme
hallen.
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Efter mange planlægningsmøder og en byggeperiode, 
der påbegyndtes 13. oktober 1981, står VHG’s tilbygning 
nu næsten klar til at tages i brug. Dette vil ske i løbet af 
sommerferien. Hermed vil et mangeårigt ønske om at for
bedre arbejdsforhold for elever, lærere og andet persona
le på VHG gå i opfyldelse.
Tilbygningen er tegnet af arkitektfirmaet Friis og Molkte, 
Aalborg. Tilbygningens udformning har udgangspunkt i 
en bygningsmæssig placering, hvor indgangsforholdene 
for tilbygningen og den eksisterende bygning er fælles. 
Denne vil i øvrigt blive gennemgribende renoveret i det 
kommende skoleår og tilpasset nybygningen.
Tilbygningen består af tre husblokke, der i to etager rum
mer fjorten klasseværelser og diverse hjælperum. Disse 
blokke er placeret i u-form omkring et stort centralrum, 
der går gennem begge etager. Dette rum vil til dagligt 
fungere som kantine, men kan ændres til at fungere som 
teaterrum, idet et klassetrinsauditoriums ene langside 
via en foldedør kan åbnes som scene ud mod det store 
kantinerum. Dette er forsænket i forhold til klassetrins
auditoriet og forsynet med balkonagtige gangarealer på 
de tre sider omkring scenen. Dette teaterrum vil dels af
hjælpe nogle scenemæssige behov for gymnasiet, dels 
fungere som teaterrum for lokalbefolkningen. Indretnin
gen af scenen er bekostet af Aars kommune.
Arkitektonisk set fremstår byggeriet som en tæt kon
struktion, der med den smallere mellembygnings glas
partier føjer sig naturligt sammen med den gamle byg
ning. Formsproget er funktionalistisk med et beskedent 

historiserende islæt, der kommer til udtryk i indgangs
partiets buede hvælvning.
Der er god grund til at formode, at tilbygningen på æste
tisk og funktionelt vil blive en væsentlig gevinst for gym
nasiets daglige brugere.
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Scenerum under opførelse. Fællesindgang set fra 1. sal.

Fællesindgang. Gangparti set fra scenen.
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Kantinen set fra scenen.


