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Vesthimmerlands Gymnasium
Adresse: Jyllandsgade 52, 9600 Aars.

Telefoner:
Kontor: 08-62 25 77
Lærerværelse: 08-62 24 68
Elever: 08-62 17 68

08-62 23 55
Rektor privat: 08-62 42 75
Pedel privat: 08-62 15 03

Skoleråd:
Vita Nykjær, forældrerepræsentant, fmd.
Kirsten Skak Østrup, forældrerepræsentant.
Else Orbesen, amtsrådsmedlem.
Jacques Piloz, lærerrådsformand.
Peter Bacher, lærerrepræsentant.
Anne Mie Skak Jensen, elevrepræsentant.
Poul Hastrup-Nielsen, elevrepræsentant.
Kaj Frølich, TAP-repræsentant.
Willy Mathiesen, rektor.

Administration:
Rektor: Willy Mathiesen.
Adm. inspektor, rek
tors stedfortræder: Niels K. Houmøller.
Sekretærer: Ellen Lindholm.

Kirsten Jørgensen.
Pedel: Kaj Frølich.
Indre inspektor: Jacques Piloz.
Boginspektor: Henning Sørensen.
Studievejledere: Søren Collstrup.

Kirsten Freil.
Henning Sørensen.

Lærerrådsformand: Jacques Piloz.
Elevrådsformand: Aage Christiansen.

Skoleåret 1983-84
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Velkommen.
Årsskriftet fylder i år noget mindre end 
sædvanligt. Redaktionsudvalget, som 
består af elever og lærere, har af øko
nomiske årsager været nødt til at lade 
de mange sider med elev- og lærerbil
leder udgå. Vi ved, at mange vil savne 
disse, og vi vil derfor i begyndelsen af 
skoleåret søge at lave en mere enkel 
version af det billedgalleri, som er så 
nyttigt, hvis vi skal have en chance for 
at kende hinanden bedst muligt.
På denne plads skal der lyde en særlig 
velkomst til vores nye elever. I står på 
tærsklen til nogle spændende ung
domsår, og jeg håber, at dette lille 

skrift må give jer indtryk af, at gymnasiet giver jer en masse tilbud, ik
ke bare om en god uddannelse, men også om en lang række aktivite
ter, som er vigtige for trivsel og udvikling. For jeres - og for skolens - 
skyld, håber jeg, at I vil tage mod disse tilbud, og at I vil yde et godt 
modspil ved at tage aktivt dei i arbejdet, både i timerne og i de mange 
udvalg og grupper, som er med til at præge gymnasiets hverdag.
Jeg ønsker for os alle, at vi vil få et levende og spændende samvær på 
Vesthimmerlands Gymnasium i det kommende skoleår.

Willy Mathiesen.

Ja det måtte 
jo komme!!
3.g’erne, og dermed en væsentlig del 
af det levende og sydende væsen, 
VHG, forsvinder her op til sommerferi
en.
VHG er, som dette årsskrift tydeligt vi
ser, mere end blot timer og lektier. Det 
er også et bredt fællesskab, styrket 
gennem de aktiviteter, foreninger og 
organisationer, stedet her byder på.
Der ligger derfor en stor opgave foran 
de nye 1 .g’ere - og vi andre med for den 
sags skyld - når vi her efter sommerfe
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rien træder ind i disse funklende, næsten nye, hellige hulrumsisolere
de haller. Vi skal nemlig hurtigst muligt have stablet apparatet VHG på 
benene igen, og ikke mindst få inddraget l.g’erne som en velsmurt del 
af maskineriet. Jeg vil derfor opfordre alle til at engagere sig i, eller i 
hvert fald bakke op omkring de aktiviteter vi har, for på den måde at be
vare, og om muligt bedre sammenholdet og miljøet her på gymnasiet. 
Lad os håbe på et godt og aktivt skoleår.

Aage Christiansen.

Diverse udvalg i skoleåret 1983-84:
Lærerrådets forretningsudvalg: Pi (formand), Ro (næstformand), RM, AJ, 

SC.
Biblioteksudvalg: IP, RM, SI, AJ, Bu, Ba.
AV-udvalg: Pi, HJ,RM,BL.
Budgetudvalg: Ho, OT, RM, Jø, SJ, HS, Ha, WM, Pi, Ba.
Fællesudvalg: Bi, KF, Bu, Jacob Bønløkke, 3 z, Dorthe Aagesen, 3 u, Li

se Falborg, 2 z. Formand: WM.
Stipendienævn: WM, Ho, Pi, Majbritt Frandsen, 3 a, Mette Thomsen, 2 

x, Michael Thomsen, 2 x.
Fællestimeudvalg: Bi, JJ, Jacob Bønløkke, 3 z.
Kantinebestyrelse: Bu, KT, Dorthe Aagesen, 3 u, Ulla Birk Pedersen, 3 b, 

Jytte Krebs.

Oplysninger om lærerkollegiet.
Nyansættelser:

Cand. scient. Carsten Poulsen 1/8 1983.
Vikar:

Cand. mag. Erik Kristensen 5/9 1983 (for OP) resten af skoleåret.
Særlige hverv:

Adm. inspektor, rektorsstedfortræder: Ho. Indre inspektor: Pi. Til
syn med fysiksamling: SJ. Tilsyn med biologisamling: Ha. Tilsyn 
med kemisamling: CP. Tilsyn med geografisamling: IP. Boginspek
tor: HS. Skemalægger: Bu. Studievejledere: SC, KF, HS. Lærer
rådsformand: Pi. Bibliotekar: Ba, SI. AV-udvalg: Pi, HJ, RM, BL. 
Budgetudvalg: Ho, OT, RM, Jø, SJ, HS, Ha, WM, Pi, Ba.

Lærerkandidater:
Forår 84: Anette Rasmussen. Lars Tvede-Jensen
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Olaf Poulsen
Den 24. november 1983 samledes sko
len i 1. frikvarter, hvor rektor udtalte 
følgende mindeord:
Vi har nu fået meddelelse om, at Olaf 
Poulsen er død, kun 58 år gammel. Selv
om det tunge budskab ikke kom uven
tet, er det svært at fatte, at Olaf ikke er 
mere. For få måneder siden var han i 
fuld vigør, aktiv og energisk som altid. 
Men sygdommen slog pludselig til, u- 
bønhørligt og uhyggeligt hurtigt gik 
det ned ad bakke. Den sidste tid var 
meget svær, og i går slog kræfterne ik
ke til længere.
Det er en af skolens mest markante 

profiler, der er gået bort. Olaf Poulsen kom til Vesthimmerlands Gym
nasium i 1970 efter at have været lærer ved Frederiksberg Gymnasium 
og Holte Gymnasium, og han har i årene siden da været med til at præ
ge skolen på mangfoldige områder.
Hans dygtighed var ubestridt. Hos ham kunne man være sikker på en 
gedigen undervisning, og mange er de elever og forældre, som har gi
vet udtryk for, at Olaf Poulsens arbejde blev respekteret og påskønnet. 
Han omfattede lærergerningen i alle dens facetter med en meget stor 
grad af samvittighed og pligtfølelse, og hans interesse for den enkelte 
elev sluttede ikke, når klokken ringede.
Jeg ved, at mange elever hos ham har fået tid, råd og hjælp, når per
sonlige problemer tårnede sig op.
I kollegernes kreds var Olaf Poulsen en central skikkelse. Som lærer
rådsformand i flere perioder, som medlem af utallige udvalg i årenes 
løb og i mange andre sammenhænge - ikke mindst u-landsudstillingen 
- gjorde han et stort arbejde for skolen. Al denne aktivitet havde ikke til 
formål at pleje hans egne interesser eller at pynte på et visitkort. Det 
var bare en naturlig konsekvens af den måde, Olaf Poulsen betragtede 
sit arbejde på. Han måtte selvfølgelig tage del i alle sider af skolens 
liv.
Olaf Poulsen var ikke den mand, som lagde skjul på sine meninger. 
Han gad kæmpe for sine synspunkter - også når de ikke kunne vinde 
gehør. Han elskede en god diskussion, og sommetider slog det gni
ster. Jeg og andre kolleger har ofte været uenige med ham. Vi har også 
tit været enige med ham. Men det er karakteristisk, at han altid bøjede 
sig for og loyalt efterlevede trufne beslutninger - også når de gik ham 
imod. Uenigheden forhindrede ikke, at de to parter kunne tale fornuf
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tigt og ganske hyggeligt sammen, og måske ligefrem glæde sig til den 
næste fejde.
I disse øjeblikke går vore tanker og medfølelse til Olafs familie, til bør
nene og især til Inger. Hun har i disse svære måneder udvist en utrolig 
styrke. Åbent og nøgternt har hun fortalt om Olafs sygdom, men hun 
har i helt usædvanlig grad formået at holde sin private sorg adskilt fra 
sit arbejde blandt os. Jeg tor, at vi alle bedst hjælper Inger videre ved 
at respektere, at sådan ønsker hun det nok også i den kommende tid. 
Skolen er blevet fattigere ved Olaf Poulsens død. Vi har mistet en læ
rer, en kollega, et menneske, som vil blive savnet.
Jeg vil bede jer alle om at rejse jer, så vi et øjeblik kan mindes Olaf 
Poulsen i stilhed.
Æret være hans minde.
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Lærerne træffes telefonisk 
på disse numre:
Bacher, Peter ............................................................................... 66 64 79
Bergstein, Tommy ........................................................................ 6216 53
Bisgaard, Frode ........................................................................... 6217 97
Brevig, Kirsten ............................................................................. 62 20 39
Buch, Ole........................................................................................62 22 15
Collstrup, Søren............................................................................6615 59
Dybdahl, Knud ............................................................................. 6214 70
Freil, Kirsten..................................................................................52 50 74
Friis-Topholm, Jens......................................................................62 32 04
Harder, Hans Chr........................................................................... 66 90 13
Harmsen, Georg............................................................................67 18 57
Houmøller, Niels Kr....................................................................... 62 20 68
Jensen, Hugo Støttrup..................................................................65 84 44
Jespergaard, Anne Marie..............................................................62 35 64
Jørgensen, Ejlif Holle ................................................................. 62 20 71
Jørgensen, Henning......................................................................62 18 45
Jørgensen, Jørgen........................................................................62 34 50
Kristensen, Nanny Glerup............................................................65 62 65
Lassen Birgit................................................................................. 39 60 73
Mathiesen, Willy........................................................................... 62 42 75
Møller, Palle Rønde ......................................................................62 19 48
Olsen, Ole Riis ............................................................................. 62 43 86
Piloz, Jacques............................................................................... 62 14 59
Poulsen, Carsten ..........................................................................62 39 38
Poulsen, Inger............................................................................... 67 82 89
Rask, Joan......................................................................................62 19 32
Riisberg, Kirsten........................................................................... 58 91 09
Rode, Christian............................................................................. 62 13 19
Rye-Andersen, Aase......................................................................37 16 04
Sørensen, Erik
Sørensen, Henning....................................................................... 62 35 64
Thielemann, Ole............................................................................62 23 01
Thomsen, Knud............................................................................. 62 20 05
Vestenå, Ulrik............................................................................... 62 35 92

Lærerrådet (LR)
I LR, hvor elevrepræsentanter kan overvære drøftelsen af de fleste 
punkter, har man også i år behandlet en lang række sager. Blandt dem, 
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som har størst betydning for skolen som helhed, kan nævnes karakter
givningen, hvor beslutningen om i 1983-84 kun at give standpunkts
karakter én gang ikke blev populær for 2.g’ernes vedkommende. Hvor
dan det bliver i 1984-85 er endnu ikke afgjort. LR har også vedtaget nye 
retningslinier for udlandsrejser og ekskursioner. LR beskæftiger sig 
også med almen pædagogiske problemer, og det arrangerede i år en 
pædagogisk (lør)dag, hvor lærerne drøftede forskelligartede emner 
vedr. undervisningen. I øvrigt har LR som sædvanlig udtalt sig om ad
skillige punkter, som afgøres i fællesudvalget og i skolerådet.

Fællesudvalget (FU)
Fællesudvalget tager sig af en række afgørelser, som direkte vedrører 
dagligdagen på skolen: fællestimer, driften af kantinen (igennem en 
kantinebestyrelse), juleafslutning og skolefest, avishold, musik i fæl
lesområdet ... Desuden måtte FU tage stilling i mindre behagelige sa
ger: fordeling af de stadig færre midler på elevaktivitetskontoen og op
rydning i fællesområdet. Og så, på faldrebet, besluttede et enigt FU, at 
vi i november 1984 skulle holde 3 studiedage om »1984«. Det kommer vi 
i hvert fald til at høre mere om i 1984-85.

Skolerådet (SR)
SR vedtog i år nye ordensregler, da der var behov for en å jourføring 
det 1. år efter ibrugtagningen af vor »nye« skole. Blandt »rutinesager
ne« prioriterede SR skolens ønsker vedr. hovedistandsættelse og byg
ningsændringer. Hvor mange af ønskerne amtet vil efterkomme, er 
endnu uvist. Derudover tog SR initiativ til en offentlig teaterforestil
ling, som skulle markere, at fællesområdet byder på fremragende tek
niske faciliteter - takket være en investering fra Aars kommune.
Vesthimmerlands Teaterkreds overtog det praktiske og arrangerede 
en ungdomsforestilling om eftermiddagen (»Onkel Toms Hytte«) og en 
familieforestilling om aftenen (»Frøken Nitouche«) med ABC-Teatret 
fra Horsens.

Jacques Piloz.

Elevrådet
Elevrådet er det officielle organ, der varetager vores interesser såvel 
udadtil som indadtil.
Det består af to repræsentanter fra hver klasse, der vælges allerede 
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den 3. tirsdag efter skoleårets start. Deres opgave er at fremlægge re
ferater og dagsordener for klassen og fremføre dens synspunkter og 
argumenter på møderne. Som noget nyt holdt vi i år et elevrådsarran
gement inden det første konstituerende møde. Ideen var at styrke sam
menholdet og lære hinanden at kende, så man stod bedre rustet inden 
det årlige valg, og jeg vil varmt anbefale det kommende elevråd at føl
ge ideen op.
På første møde vælges forretningsudvalget, der skal forestå den dagli
ge ledelse i form af indkaldelse til møder, udfærdigelse og uddeling af 
referater og dagsordener, at tage sig af posten, varetagelse af økono
mien og salg af VHG-tøj.
Forretningsudvalget holder (næsten) ugentlige møder, hvor klager, for
slag, ideer og lign, behandles.
Forretningsudvalget bestod i år af

Esben Auken 1x
Peter Moesgaard 1u (kasserer)
Lise Bigum 2b (sekretær)
Mariane Georgsen 2a (næstformand)
Aage Christiansen 2y (formand), hvor formanden er valgt 
forud på et plenarmøde.

Derudover vælges repræsentanter til fællesudvalg og skoleråd samt 
observatører til lærerrådet og et medlem af Radio-VHG. I år var det:

Fællesudvalg:
Lise Falborg 2z
Dorthe Ågesen 3u
Jacob Bønløkke 3z
Formanden (født medlem).

Skoleråd:
Mie Skak Jensen 1u
Poul Hastrup 3z

Lærerrådet:
Flemming Arntoft 1a
Aage Christiansen 2y.

Radio-VHG:
Esben Auken 1x

Under normale omstændigheder mødes elevrådet ca. en gang om må
neden til et timemøde, hvor mindre presserende sager behandles.
Derudover har vi de hyppigere ekstraordinære frikvartersmøder, hvor 
der med kort varsel - som oftest i forbindelse med en indkommen dags
orden fra fællesudvalget eller lign, dukker aktuelle punkter op, som på 
en eller anden måde berører vores interesser.
Her må man sammen med udvalgsmedlemmerne gøre sin stilling klar 
og bygge sine argumenter op derefter.
Elevrådets egentlige kompetence ligger netop i medindflydelsen via 
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elevrådsmedlemmerne i de besluttende organer. Vores funktion er og
så at kanalisere den enkeltes synspunkter, ønsker og ideer videre til 
de rette instanser.
Den kommende studieuge i november 84 er et godt eksempel på et 
bredt ønske, der igennem elevrådet er blevet en realitet.
Det brandaktuelle emne bliver året, begrebet, utopiaet, skrækvisionen 
og den uhyggeligt, jordnære virkelighed »1984«.
For de kommende 1. og 2. g’ere er det jo noget nyt med en studieuge, 
og forhåbentlig bliver det en lige så vellykket og spændende oplevelse 
som den første i 82.
Der er dog stadig meget arbejde, der skal gøres, og jeg håber da også, 
at alle næste år vil give deres besyv med, når studieugen skal stables 
på benene.
Den til tider misvisende karakter mange 1.g’ere startede med at få i 
november fik vi efter elevernes ønske i år erstattet med en uforpligten
de konsultation.
Problemet havde før været, at en stor del af l.g’erne stadig var usikre, 
da de endnu ikke helt havde vænnet sig til den nye skoleform, og ofte 
følte mange lærere, at de ikke kunne nå at danne sig et ordentligt ind
tryk af eleverne på den forholdsvis korte tid. På den måde undgik man 
en del unødige frustrationer rundt om i de små hjem.
Elevrådet kan altså bruges. Benyt dig derfor af det talerør til de beslut
tende organer, elevrådet vitterligt er. Bak op om det, deltag i de køren
de debatter og vær på den måde med til at sikre ordentlige forhold for 
dig og dine kammerater. Det er netop i disse tider vigtigere end no
gensinde med et stærkt og velfungerende elevråd.
Jeg vil gerne slutte med at takke alle, der på den ene eller anden måde 
har gjort en indsats for elevrådet, og ønske det kommende elevråd et 
godt og aktivt arbejdsår.

Aage Christiansen.

9



Hebe
Hebe er VHG’s elevforening. Hebe arrangerer koncerter, film, fester, 
og teaterture i løbet af skoleåret. For at opleve alle disse spændende 
arrangementer skal man have Hebe-kort. Alle elever, nuværende og 
gamle samt lærere kan blive medlemmer af Hebe. Hebe-kort erhverves 
i begyndelsen af skoleåret.
Hebe-bestyrelsen består af 12 medlemmer, som vælges i januar må
ned på en generalforsamling. Alle nuværende elever har valgret og er 
valgbare (havde I glemt det sidste år?). Hvis nogen er utilfredse, har 
nye ideer, forslag eller kritik, kan I henvende jer til bestyrelsesmedlem
merne eller møde op på Hebe-møderne. De foregår som regel i elevrum 
II i 11-frikvarteret (dog ikke hver dag).
I skoleåret 83-84 har Hebe arrrangeret følgende: Film: »Monty Python 
overgiver sig aldrig« og »Den lyserøde panter«. Koncert med »Andrew 
John and Lissa«. Foredrag med Amnesty International og en amatør
koncert. Og så selvfølgelig Hebe-fester. Der var 5 stk, som alle gik 
godt.

Den nuværende Hebe-bestyrelse:
Mai S. Nielsen 2a, 
Erik Bråten 1y
Lotte K. Sørensen 2a 
Inge R. Madsen 2b 
Esben Auken 1x 
Lone E. Troelsen 2b 
Birgitte Hauge 1u 
Karen H. Bønløkke 2a 
Peder Ellingsen 1z 
Christian Ginnerup 1x 
Ellen Saugbjerg 1 u 
Ulrik Vestenaa 
Astrid Hansen 2a 
Henrik Egekvist 2y 
Preben K.W. Hansen 1y

formand 
kasserer 
sekretær 
musik 
film
PR 
kunst 
foredrag 
materiale 
menig 
revisor 
revisor 
suppleant 
suppleant 
suppleant

Mai S. Nielsen.
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Teaterkredsen
Teaterkredsen er en underafdeling af Hebe. Alle, der har lyst til at med
virke både på og bag scenen, er velkomne. Det foregår fredag eftermid
dag efter skoletid inde i auditoriet.
I år indviedes den nye scene med Dario Fo-stykket: Syvende bud, stjæl 
lidt mindre. Scenen har mange faciliteter. Den byder bl.a. på gode lys
vilkår.
Dario Fo-stykket var en stor succes. Der kom ca. 200 tilskuere. Det 
handler om en ung kvinde, der gennem forskellige oplevelser finder ud 
af samfundets råddenskab. Hun bliver rodet ind i en korruptionsskan
dale, hvor hun må klæde sig ud som henholdsvis luder og nonne. Til 
sidst finder hun sig selv og vender tilbage til sit oprindelige liv som 
graver.
Meddelelse om begyndelsestidspunkt vil blive givet ved morgensam
ling eller ved opslag.

»Information«
Dette er ikke , som nogen måske kunne tro, en reklame for det kendte 
københavnske dagblad. Nej, tværtimod er »Information« VHG’s sko
leblad. Det er arvtager af en gammel skolebladstradition, og disse har 
eksisteret i kortere eller længere tid. I tresserne holdt bladet »Sympo
sion« til huse her. Det var et meget fint blad, som kørte over flere år. 
Bladet »Alfred« afløste »Symposion«. Da det blev for udflippet, aflø
stes det af »Sympalf«, som dog kun udkom én gang. Siden 1976 har 
»Information« været vores skoleblad.
Redaktionen består udelukkende af elever, som ca. hveranden måned 
med himlens vold og magt forsøger at samle indlæg nok til at produce
re et blad med »ægte« stof i. Enhver (også lærere) har her mulighed for 
at ytre sine meninger, synspunkter og ideologer.
Redaktionen har i det sidste halve år bestået udelukkende af 2.g’ere 
med undtagelse af ét pragteksempel af alle l.g’erne!
Dette er hermed en opfordring til de nye l.g’ere og ikke mindst 2.g’erne 
til at gå aktivt ind i redaktionsarbejdet, hvilket faktisk er en interessant 
beskæftigelse.
DU bestemmer, om der skal komme et »Inform« på VHG. - Men redakti
onen skal ikke skrive bladet, kun redigere det - vær derfor aktiv: Arbejd 
for skolebladet, skriv i skolebladet og sidst men ikke mindst - køb sko
lebladet.

På redaktionens vegne/|jse Bigum.
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GLO
GLO står for gymnasieelevernes Landsorganisation.
GLO er den organisation, DU skal bruge. I de sidste 10 år har GLO vist 
sig som en effektiv fagorganisation, fordi:

1. GLO har individuelt medlemsskab - det tvinger ingen.
2. GLO behandler udelukkende uddannelsespolitik og splitter 

ikke gymnasieeleverne med udtalelser om EF og NATO.
3. GLO er tværpolitisk.
4. GLO er decentral.
5. GLO mener, det skader gymnasieeleverne med BZ-aktioner, 

ta’ selv og dumme slagord.
Derfor bruger GLO forhandlinger.

På VHG har vi en aktiv GLO-gruppe, der har arrangeret talerkursus, la
vet en boligforening (som dog kom lidt i baggrunden pga kollegiet), vi 
deltager i landsmøder og arbejder på landsplan med mange andre 
GLO’ere, der heller ikke bare vil finde sig i, at politikerne beslutter alt 
muligt over hovederne på os.
Det seneste projekt, der har optaget os, er fagkartoteket. Dette har den 
funktion at lette dit skriftlige arbejde. Det kræver dog, at du yder en lil
le indsats, for at det skal kunne fungere tilfredsstillende. Se desuden 
opslag!
GLO udsender desuden et par blade, som vi kan læse i, nemlig: GYM
NASIEELEVEN og NORDJYDEN.
I starten af skoleåret vil der blive holdt en del møder, hvor en evt. GLO- 
weekend vil være det vigtigste punkt på dagsordenen.
Mød op til møderne og vær aktiv - eller køb et medlemskort til de snol
dede 10 kr.
Vi ses her i GLO - stedet hvor det sker.

GLO lokalforening.

DGS -
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
Vi er mange forskellige, der går i gymnasiet.
Alle med hver vores holdning til EF, atomkraft, religion, oprustning 
osv, men vi er alle gymnasieelever, og dermed har vi alle nogle fælles 
interesser i, at vores gymnasieuddannelse bliver så god som mulig, og 
at vi i gymnasietiden er sikret ordentlige forhold.
At ulvetiderne nu også har holdt deres indtog på gymnasierne betyder 
nu bare, at arbejdet for forbedringer af - eller blot for at beholde de go
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der vi har nået, i højere grad bliver en uoverkommelig opgave for den 
enkelte.
Det er derfor bydende nødvendigt, at vi står sammen i vores arbejde 
for:
- at forhøje den latterlige SU, så den er til at leve af.
- at nedsætte grænsen for transportgodtgørelse fra 11 til 9 km.
- at nedsætte klassekvotienten fra 28 til 24, og senere endnu mere.
- at øge gymnasieelevernes indflydelse, så der bliver tale om et reelt 
demokrati i gymnasiet.

Alt dette arbejder DGS for, plus en masse andre områder, der har med 
vores hverdag som gymnasieelever at gøre.

Hvad er DGS?
- DGS er gymnasieelevernes faglige organisation, der organiserer 

elevrådene på de enkelte gymnasier.
- DGS er demokratisk opbygget, således at det er eleverne, der gennem 
deres elevråd fastlægger DGS’s politik.

- DGS sidder som gymnasieelevernes repræsentanter i de forskellige 
råd og udvalg, der rådgiver omkring gymnasieuddannelsesmæssige 
spørgsmål.

- DGS’s formål er at arbejde for bedre uddannelsesmæssige forhold for 
gymnasieelever, samt varetage disses interesser over for officielle 
myndigheder som f.eks. folketing, undervisningsministeren.

- DGS samarbejder med de enkelte elevråd og støtter dem i deres be
stræbelser på at løse lokale problemer.

- DGS samarbejder med andre uddannelsessøgende. BLa. med skole
eleverne og HF kursisterne. Desuden er DGS medlem af de uddan
nelsessøgendes samarbejdsudvalg.

DGS har kollektivt medlemsskab, dvs. gymnasiet vælger elevrådet ind 
i DGS. ingen elever er dog af den grund automatisk personligt medlem 
af organisationen. Det kan man derimod blive for det latterlige beløb 
af 15 kr.
Altså ....
DGS er din faglige organisation.
DGS varetager dine interesser som gymnasieelev og tager sig af de 
problemer, der kan opstå under din uddannelse. Har du problemer med 
mødepligt, med din SU, har klassen problemer med en lærer, er der 
problemer med indeklimaet, ja så kan DGS hjælpe og sandsynligvis 
være med til at løse dem. Ring til DGS’s sekretariat tlf. 01-22 92 20 - el
ler kom og få en snak med mig.

Aage Christiansen 3y.
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LKG
Landsorganisationen af Konservative Gymnasiaster.
LKG er en organisation stiftet af konservativ Ungdom. LKG har med
lemmer på gymnasier over hele landet, og på de enkelte gymnasier er 
der etableret selvstændige KG-foreninger. I 1984 blev der her på gym
nasiet stiftet en sådan forening.
I KG mener vi, at grundlaget for et frit samfund og økonomisk frem
gang er en højtuddannet befolkning.
KG mener, at mennesker er født med forskellige evner, interesser og 
anlæg, og at der skal tages hensyn til dette. Derfor ønsker KG et gym
nasium, der giver den enkelte elev mulighed for selv, gennem frie valg 
på tværs af gren/linie-inddelingen, at kunne sammensætte sin gymna
sieuddannelse. Der skal selvfølgelig være visse obligatoriske fag, så
som dansk, matematik og historie, som kræves for at eksistere i et mo
derne samfund.
KG kræver karakterer og eksaminer. Ikke fordi vi elsker karakterræset - 
men fordi man får en fornemmelse af, hvor man bør gøre en ekstra ind
sats. Når man engang skal have arbejde, bliver vi alligevel bedømt på 
alle leder og kanter. Og så er det trods alt bedre, at have prøvet det før. 
I øjeblikket er det sådan, at censorerne kun eksaminerer inden for de
res eget amt. Det kan medføre, at et ottetal i f. eks. Århus ikke er lig 
med et ottetal i København. For at sikre en ensartet karakterværdi over 
hele landet ønsker KG, at censorerne igen skal eksaminere over hele 
landet.
Derfor siger KG:
JA til et frit skolevalg og NEJ til en enhedsskole.
JA til niveaudeling og NEJ til niveausænkning.
JA til karakterer og NEJ til kollektiv bedømmelse.
JA til mere individuel undervisning og NEJ til overdrevent gruppearbej
de.
I KG-foreningen her på VHG arrangeres møder med kendte politikere, 
møder om aktuelle emner, ture mm, og KG’s medlemmer har desuden 
mulighed for at deltage i arrangementer på lokalt-, distrikts- og lands
plan.
Som medlem af KG modtager du hver måned KU’s medlemsblad »Vi 
Unge« samt den lokale forenings blad »Kultivatoren«.

Hilsen
Lokalforeningen på VHG.
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KFS
KFS = Kristeligt Forbund for Studerende 
og Skoleungdom.
Her på skolen er vi en flok kristne, som samles til KFS. Det gør vi, fordi 
vi tror på Gud som en levende Gud, der også i dag bringer os budska
bet om frelse. Det er således ikke forældede begreber, der er beskrevet 
i Bibelen, men en virkelighed, som ingen kommer uden om.
Derfor vil vi gerne fortælle dette videre, og indbyder dig til at være med 
i et kristent fællesskab.
Vi mødes til andagt mandag, onsdag og fredag i lokale 2.27, hvor vi læ
ser i Bibelen, og taler sammen om det, der står der. Derudover mødes 
vi hver 14. dag om aftenen til møde (film, tale, sang og musik, bibelstu
dium osv.) og i flere ferier og weekender er der lejre.
Vi vil gerne udfordre dig til at deltage i vores aktiviteter. Du er velkom
men, uanset hvilken indstilling du har til kristendommen.

Kresten Cæsar Torp.

Om kirsebær og folkelighed
I påsken 83 lavede Aase og Poul Gernes et blomstrende kirsebærtræ i 
teatersalen på VHG. Det »banale« motiv hænger sammen med Poul 
Gernes’ syn på kunsten i disse år: At den kun kan komme ud af sin iso
lation fra samfundet ved at bruge ægte folkelige udtryksformer og ved 
at indgå i brugssammenhænge i stedet for at være »investeringssikker 
pynt« på de dannedes vægge (PG: De dannede danner kunsten - des
værre, desværre - længe leve den ægte folkelighed!).
Blomsten opfatter Gernes som et folkeligt motiv. Derfor siger han det i 
disse år med blomster i alle sine arbejder. Det blomstrende kirsebær
træ i det dunkle rum på VHG er Gernes' optimistiske svar på det mør
ke, de kuldegrader eller den tørke, der på mange områder præger 80’er- 
ne. I stedet for henvisnen, indtørring eller dybfrost ønsker han lys, var
me, blomstring og udfoldelse (jfr. hans artikel i det sidste årsskrift). 
Kirsebærtræet har nu sat frugter, idet anden del af rumudsmykningen 
er i fuld gang (og forhåbentlig afsluttet i begyndelsen af sommerfe
rien). Det er en frise bestående af hvide blankglaserede fliser med på- 
malede kirsebærklaser.
Der er tale om et socialt eksperiment, idet Gernes samarbejder med 
flere hold formningselever. Kernen i arbejdet har været et frivilligt ar
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bejdende hold. Motivationen har været meget høj. Der er blevet arbej
det både i week-end’er og i påskeferien. Holdet har desuden været på 
en ekskursion til Vejle for at se en stor udstilling om væg- og rumud
smykning: »Blomster til Vejle«. Malearbejdet færdiggøres af 2.g’ere, 
der tog over, da 3.g’erne begyndte på eksamen.
Arbejdet, der er meget omfattende, består af 250 fliser (20 x 20 cm), på- 
malet med kirsebærmotiver i 50 forskellige udgaver i 3, 4 eller 5 farver. 
Motiverne er lavet som kalker efter Gernes’ udkast og farvevalg. Hertil 
kommer 500 fliser (20 x 10 cm) med et påmalet bølgeornament, der 
skal omslutte kirsebærrene foroven og forneden. Frisen er på 52 lø
bende meter og skal anbringes over de tre bare vægge i teatersalen o- 
ver åbningerne ud til sidegangene og den lave del af kantineområdet. 
Til efteråret skal frisen udbygges med kraftige glaserede keramiske fli
ser, som også produceres her på stedet af nogle formningshold.
Når denne værkstedsform er valgt, skyldes det bl.a., at Gernes ønsker 
at engagere de mennesker, som rumudsmykningen er lavet til. Ud
smykning lavet til elever af elever vil blive modtaget og værdsat ander
ledes end kunst, lavet af eneren for de sjældne få, mener Gernes.
Om et andet samtidigt arbejde (udsmykningen af Rebæk Søpark Kol
legiet i Rødovre, hvor to elever herfra medvirkede) har Gernes udtalt 
følgende: »Hovedtesen består af den iagttagelse, at da billedkunsten 
for et par hundrede år siden frigjorde sig fra bindingen til mur og rum, 
indtrådte samtidig begyndelsen til den udvikling, der nu har ført til, at 
det kun er en meget lille del af befolkningen, der har et positivt forhold 
til den kunstneriske anstrengelse, ligesom den kunstneriske anstren
gelse i sig selv heller ikke længere er en ting, som har samfundsmæs
sig brugsværdi, hvad al kunst indtil frigørelsen fra mur og rum ellers 
har haft.
Hovedsynspunktet i det andet spørgsmål gælder egentlig også arki
tekturen: der er i mange år hverken i arkitektur eller billedkunst lavet 
egentlige pragtværker, hvad hverken tidligere kulturfolk eller nuværen
de eller tidligere naturfolk har kunnet undvære«.

»Med kærlig hilsen«
Anders, Annette, Dorthe, Helle, Jakob, 

Jesper, Lone, Lone, Mette, Mette, Palle, 
Peter, Pia, Susanne og Aage.
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DAGBOG
1983
til 18.8 Studierejse (3xyzuS) på Færøerne
15.8 Kantinen åbner for første gang - med et i begyndelsen be

skedent vareudvalg
16/18.8 Hyttetursarrangement for de nye l.g’ere
16.8 Første morgensamling - tirsdag og fredag
19.8 Fællestime med Per Højholt - Gitte og andet mundgodt
23.8 Reeksamination i kemi og old
25.8 Fællestime med Lars Okholm »Mad og sundhed«. Kontro

versielt men lærerigt
25.8 Reeksamination i matematik
26.8 Hebe-fest
31.8 Aage Christiansen (2y) valgt som elevrådsformand
13.9 Rektor udtaler mindeord om Hans Øllgaard (student 1982),

der er blevet myrdet i Frankrig
17.9 Poul Gernes udstilling åbner på Nordjyllands Kunstmu

seum. Poul Gernes, der har udsmykket scenen på VHG, 
har lovet at foretage yderligere udsmykning

20.9 Fællestime med Ole Koch Hansens Kvartet. Den eminente 
jazzgruppe vakte begejstring hos nogle, medens andre 
mente, at jazz nu må betragtes som en antikveret musik
form

21.9 Afsluttende byggeudvalgsmøde. Regnskabet udviser samle
de udgifter på kr. 18.982.000
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Koncentrerede tilhørere ved en fællestime.

27.9 Fagkonsulenten i musik, Ikt. Bjarne Mørup, besøger sko
len

28.9 Forældremøde for l.g’s forældre
12.10 Indbrud på skolen - men uden udbytte for misdæderne
14.10 HEBE-fest
24.10 Seks store billeder fra Poul Gernes udstillingen lånt til 

midlertidig ophængning
26.10 Kantinen serverer nu også lune retter
1.11 Pigehåndboldstævne på VHG
7/12.11 Udlandsrejser (London, Køln) for 3b, 3aNSt og 2bNSt
15.11 Skolerådsmøde
17.11 Fællestime med Michala Petri trioen - der blev lyttet med 

vågne øren
17.11 Fællesudvalgsmøde
18.11 Drengehåndboldstævne på VHG
23.11 Olaf Poulsen døde efter lang tids sygdom
24.11 Rektor udtaler varme mindeord om vores kollega og gode

kammerat OP
29.11/2.12 Terminsprøver

18



30.11 Fællestime med »Sortehavets Stjerner«, et ukrainsk folke
musikensemble. Introduktion på russisk af BL og på 
dansk af et medlem af ensemblet

2.12 Terminsprøvefest (3g)
3/7.12 U-landsudstilling
5.12 Lærerkonsultationsmøde vedr. 1g
8.12 Finalestævne i drengehåndbold i København med delta

gelse fra VHG
8.12 Årets Aars-platte med motiv fra VHG ophængt

Michala Petri.
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13.12 Basketballstævne i Viborg med deltagelse fra VHG
14.12 Nitten malerier af Niels Reumert ophængt som led i Gym

nasiernes Vandreudstilling
16.12 HEBE-fest
22.12 Juleafslutning med underholdning (god!), kaffe og rund

stykker

1984
9.1 De nordjyske rektorer holder møde på VHG
10.1 Fællestime. Aalborg Teater opfører Kaj Munks »Egelykke«

Ebbe Kløvedal Reich.
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17.1 Skolerådsmøde
19.1 Fællesudvalgsmøde
20.1 AV-udvalget holder pædagogisk eftermiddag med efterføl

gende kollegialt samvær
23.1 Orienteringsmøde for ansøgere til 1g
26.1 Basketballstævne for piger på VHG
30.1 Lærerkonsuitationsmøde vedr. 1g
1.2 Lærerkonsultationsmøde vedr. 2. og 3. g
3.2 TEATERKREDSEN opfører Dario Fo’s »Syvende bud -stjæl 

lidt mindre«. En teateroplevelse af de sjældne
9.2 Fællestime med Ebbe Kløvedal Reich og Erik Grip 

»Grundtvig«. Reichs påvisning af Grundtvigs betydning 
(også) for den amerikanske folkemusikbevægelse i 30’erne 
vakte skepsis hos nogle

9.2 Volleyballstævne for drenge i Støvring med deltagelse fra 
VHG

13/18.2 Vinterferie
27.2 Fællesudvalgsmøde
28.2 Korstævne i Fjerritslev med deltagelse fra VHG
29.2 Basketballstævne i Hobro med deltagelse fra VHG
3.3 Skolefest med revy (prisværdig kort!), fællesspisning og 

dans - alt såre vellykket
8.3 Skolerådsmøde
13.3 Fællesudvalgsmøde med forslag fra elevrådet om en stu

dieuge i det kommende skoleår
15.3 Fællestime med Christian Sievert og Emanuel Rahim. To 

eminente musikere, der udforsker musikkens univers ad 
nye kanaler

21.3 Møde i EDB-udvalget vedr. det kommende 30-timers kur
sus

28.3 Pædagogikumprøve. Studielektor Børge Pugerup aflægger 
1. besøg hos Lars Tvede-Jensen

28.3 Prof. Mogens Baumann Larsen holder foredrag om »Hu
manistisk datalogi«

29.3 Fællesudvalgsmøde
2.4 Rikke Theilmann Jensen (3b) valgt som VHG’s udveks

lingselev til Canada næste år
4.4 Pædagogikumprøve. Studielektor Hans Ahiers aflægger 1. 

besøg hos Annette Rasmussen
5.4 Gunnar Borg fra Audiovisuelt Centrum demonstrerer 

sproglaboratoriets mere avancerede faciliteter
9/12.4 Københavnsekskursion for 2sS og 2xzN
9.4 Formningshold fra 3g i Vejle
10/13.4 Terminsprøver
13.4 Idrætsstævne sammen med Fjerritslev Gymnasium på 

VHG
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13.4
30.4/4.5
1.5
3.5
7.5

HEBE-fest
Udvekslingsbesøg af gymnasiaster fra Køln 
Forårskoncert. En broget, indholdsrig oplevelse 
Sidste skoledag for 3g - og hvad dermed følger! 
Fæliesudvalgsmøde. Det besluttedes énstemmigt, at der 
afholdes tre studiedage i november 1984

10.5 1u på ekskursion til Fyrkat under ledelse af Lars Tvede- 
Jensen

12.5 Lærerne holdt pædagogisk (lør)dag med oplæg af psyko
logen Katrin Hjort og påfølgende diskussion om proble
mer ved overgang fra folkeskole til gymnasium

Anonyme elevkommentarer til 
sæsonens fællestimer
1983
19.8 Per Højholt præsenterede Gitte-monologer (p.g.a. Susan

ne) og vi var himmelhenrykte!

Den russiske ballet, når den når højest.
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Et scenebillede fra Aalborg Teaters gæstespil 
med Kaj Munks »Egelykke«.

25.8 Lars Okholm med temaet »Mad er sundhed« - og hvilken 
opsang med postej og sky.

20.9 Ole Koch Hansens Kvartet spillede pragtfuld jazz-musik 
for os; det var der bare ikke nogen der fattede....

17.11 Michala Petri Trioen spillede smuk musik for os på fløjter, 
spinet og bas. Se det var noget VHG’erne forstod!

30.11 »Sortehavets Stjerne«, en russisk trup, der bare kunne det 
der..., med røde støvler, nationaltøj, operasanger og -inde, 
samt tre barmfagre kvinder, der på dansk sang »En vår er 
kommet« ... men ingen ekstranummer på trods af det sto
re bifald.

1984
10.1 Aalborg Teater viste »Egelykke« af Kaj Munk. Vi havde for 

første gang et professionelt teater på vores nye scene, og 
ovenikøbet et godt teaterstykke, som høstede stort bifald.

9.2 Endnu engang havde vi temaet »Grundtvig«, denne gang 
med sang, musik, foredrag af Erik Grip, en pianist og Eb
be Kløvedal Reich. Vi sang (jo, også VHG’ere!) sammen 
med dem sange fra Højskolesangbogen. Indimellem blev 
der fortalt Danmarkshistorie af Ebbe Kløvedal Reich. Pia
nisten var fantastisk - og det var vi også!

15.3 Bongo-musik med primitive instrumenter af Christian Sie
vert og Emanuel Rahim. Emanuel Rahim afsluttede med 
en flot, virkelig flot, trommesolo.
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Skolefest
Den 20. marts 1984 havde vi skolefest. Festen startede med, at teater
kredsen opførte en underholdende revy med temaet »1984«. Derefter 
var over 650 med til den klassiske fællesspisning, arrangeret af elever
ne selv. Den resterende del af aftenen bestod af dans. I hallen spillede 
gruppen Dee-tail, og i fællesområdet spillede Hobro-spillemændene. 
Flere gange i løbet af aftenen dansede vi selvfølgelig lancier.
Alt i alt en særdeles vellykket fest.

Musik på VHG 1983-84
Gymnasiets blandede kor har øvet hver tirsdag året igennem. Pigeko
ret, der begyndte sidste år med 6 elever fra 1.g, og som nu har 11 med
lemmer, har på to år opnået et pænt niveau. Begge kor har arbejdet flit
tigt, og optrådte første gang til juleafslutningen. I februar holdt man 
traditionen i hævd med det årlige besøg på Fjerritslev gymnasium. Ko
rene sang sammen til morgensang, og ellers øvede og hyggede de sig 
sammen resten af dagen.

Musik skal der til.
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Årets højdepunkt var vel nok forårskoncerten den 1. maj. Begge kor le
vede mere end op til forventningerne, og de forskellige solister m.fl. fra 
gymnasiet viste, at der virkelig er musikalsk dygtige elever her på 
VHG. De ca. 100 tilskuere udtrykte stor tilfredshed med koncertens 
kvalitet og forløb. Lad os allerede nu glæde os til næste skoleårs mu
sikalske præstationer! JR.

Idræt på VHG 1983-84
VHG/Fjerritslev Gymnasium-stævnerne
Vi har i år udvidet vort samarbejde med Fjerritslev Gymnasium til for
uden fodbold og håndbold også at omfatte volleyball og basketball.
I november var vi i Fjerritslev med et hold bestående af ca. 50 elever, og 
vi havde besøg af et næsten lige så stort hold fra Fjerritslev i april. 
Begge stævner er blevet arrangeret i forbindelse med elevforeningsfe
ster på de to gymnasier, hvori de besøgende elever og lærere har delta
get til begyndelsen af de små timer. Begge arrangementer har været 
en stor succes både sportsligt og festligt, og de tænkes fortsat i de 
kommende år.

Er der mon overtrådt?
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Håndboldfinalisterne.

Midtfyns Gymnasium/VHG-stævnet
I begyndelsen af marts var 34 elever og 3 lærere fra VHG på besøg på 
Midtfyns Gymnasium i Ringe. Vi blev modtaget med sang, musik og 
mad på gymnasiet i Ringe torsdag aften, og alle blev privat indkvarte
ret hos elever og lærere fra Midtfyns Gymnasium. Fredagens idræts
stævne omfattede for både piger og drenge håndbold, volleyball og ba
sketball og desuden for drengene indefodbold. I en fællestime fredag 
formiddag underholdt såvel elever fra VHG (kabaretgruppen) som ele
ver fra MfG. Efter syv timers idræt og fællestime sluttede fredagen 
med et storslået og kaotisk karneval på Midtfyns Gymnasium, så det 
var trætte VHG’ere, der tog toget hjemad lørdag formiddag efter et 
meget fint arrangement, som vi håber at kunne gentage senere både 
på VHG og i Ringe.

Gymnasieskolernes idrætsstævner
Basketball
Decbr. Drengestævne på Viborg Amtsgymnasium, hvor vi deltog 

med to hold.
Febr./ Pigestævne for 2. og 3.g-hold på VHG, hvor 2.g-holdet 
Marts vandt dets pulje, samt pigestævne for 1. g-hold på Hobro 

Gymnasium.

28



Volleyball
Januar Pigestævne for alle 3 årgange på Nørresundby Gymnasi

um, hvor vort 2.g-hold vandt dets pulje.
Drengestævne for alle 3 årgange på Støvring Gymnasium, 
hvor vore 3.g og 1.g-hold begge vandt deres puljer. 3.g- 
holdet skulle herefter havde deltaget i landsfinalestævnet, 
men måtte melde fra, da dette stævne faldt sammen med 
terminsprøven i april.

Marts/ Klasseturnering for piger. Vinder: 3b.
April
Håndbold
Oktober Pigestævne på VHG, hvor både yngste og ældste hold var 

tæt på at vinde deres puljer.
NovemberDrengestævne på VHG for begge årgange. Ældste hold 

vandt dets pulje og kvalificerede sig til landsfinalestæv
net

DecemberLandsfinalestævne i drengehåndbold i Rødovrehallen.
Vort hold blev med en andenplads i dets pulje (kun et mål 
fra førstepladsen) placeret som nr. 5-8.

Klasseturneringen
Der har i årets løb været afholdt en mangekampsklasseturnering om
fattende disciplinerne: 7-mands udefodbold, orienteringsløb, indefod- 
bold, badminton, kondicykling, basketball, volleyball.
Samlet vinder af turneringen blev et hold fra 3x.
I 2.g’ernes svømmetimer har der været mulighed for at træne til og af
lægge livredderprøve.
I årets løb har der efter et fast ugentligt skema været arrangeret frivil
lig idrætsundervisning efter skoletid. Følgende discipliner har været 
tilbudt: Håndbold, volleyball og basketball. I denne forbindelse har og
så klasseturneringerne været afholdt.

En hyttetur
En hyttetur - hvad er nu det for noget?
Betænkeligheden er stor tirsdag morgen, hvor vi sætter os til rette i 
busserne. - »Nå, heldigvis fik jeg en plads blandt kammerater fra den 
gamle skole«, tænker mange l.g’ere da også.
Ude i hytterne får vi os snart indrettet, og der er lige tid til at slikke lidt 
solskin og se de andre an inden den første orientering. - »De ser nu no
get mærkelige ud - og dem skal jeg være sammen med i lang tid. Bare 
det snart bliver torsdag, så jeg kan komme hjem«.
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Bussen bliver pakket godt, når VHG rykker ud.

Inden længe er de første arbejdshold dannet og alle kaster sig ud i ar
bejdet. - Tutorer og lærere orienterer om skolens mange ansigter: For
eninger, udvalg, elevråd, studievejledning og meget mere. En række 
opgaver af forskellig art løses med iver - der snakkes og diskuteres på 
livet løs. Specielt madholdenes arbejde imødeses med store forvent
ninger, og minsandten om ikke det lykkes for dem at fremtrylle fortrin
lige måltider.
Efterhånden som tiden går forsvinder alle de »mærkelige«. Hvor blev 
de af? Forsvandt de, da vi pillede 6 kg løg og græd sammen? Eller var 
det, da vi opførte »Klodshans« som ballet? Eller er de slet ikke med al
ligevel?
Pludselig er det torsdag morgen. Det er svært at komme op, men det 
blev også sent i aftes - der var jo så mange, man lige skulle snakke 
med. - Efter morgenmaden startede oprydningen og rengøringen. Alle 
arbejder sammen, og vi er færdige på en time, men vi har jo også kendt 
hinanden i en evighed - sådan næsten da.
Hvem var det, der sagde:»Godt begyndt er halvt fuldendt«?

Studievejlederne.
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Tur til London:
For at undgå de nye regler om udenlandsrejser tog vi - Sørensen, 
Thomsen og 20 2.y’ere (-e- 1 underkuet) - til London i vinterferien. Her 
boede vi på Mount Pleasant Hotel - et ombygget kvindefængsel med 
ganske god betjening.
Søndag aften lærte Thomsen os at køre i underground (synd vi kørte 
for langt) og viste os steder som Trafalgar Square - Piccadilly Circus - 
Downing Street og sluttede af på Sherlock Holmes Pub. Mandag be
søgte alle Madame Tussaud’s og Planetariet og om eftermiddagen, ef
ter en enorm lang gåtur gennem bl.a. Hyde Park, Science Museum, 
hvor dog en lille udbrydergruppe med Sørensen i spidsen i stedet var 
styret mod Tate Gallery. Aftenen tilbragte vi i Prince Edward Theatre, 
hvor vi så den meget succesfulde Evita. Tirsdag var vi i Westminster 
Abbey, og alle skulle også have været i Parlamentet (bare køen ikke 
var så lang).
Onsdag lededes af Sørensen, der gav rundvisning på Tower og senere 
tog os til St. Paul’s Cathedral, hvor vi overværede evensong, hvilket lød 
utrolig smukt. Dagen efter - torsdagen - var til fri disposition og blev for 
manges vedkommende tilbragt på Oxford Street. Om aftenerne hygge
de vi os på et værelse, tog på pub eller »lånte« et af nogle andre lejet 
diskotek.
Fredagen var hjemrejsedag. Om formiddagen besøgte vi British Mu
seum med bl.a. de græske og asiatiske udstillinger. Herefter »under
holdt« nogle (med sang) en flok sjællændere på den knap 3 timer lange 
bustur fra London til Harwich. Sejlturen over blev brugt til afslapning 
og de sidste indkøb (at nogen kan drikke så meget whisky). »Friske og 
veloplagte« startede vi så alle om mandagen med to historietimer.

Tur til Koln:
Lørdag den 5/11 begyndte vi (3.a og 2.b-tysklæsende) vores tur til ven
skabsgymnasiet i Schaurte Strasse, Koln. Efter en 10-timers bustur an
kom vi til gymnasiet, hvor vi blev afhentet af vores værter.
Søndagen gik med individuel udfoldelse (frie øvelser på gulv m.m. - nej, 
spøg til side), men allerede om mandagen var vi med i skole, bagefter 
viste en af de tyske lærere os rundt i byen. Tirsdag var vi i skole et par 
timer. I en af timerne var mange af os inde til en musiktime, hvor 
musiklæreren tvang os til at lave en sang på dansk om det, der foregår 
på VHG, som tyskerne så skulle lære at synge. Senere på dagen var vi 
på Romish Germanisch Museum, hvor alle fund fra Tysklands romertid 
er samlet.
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Onsdag var der arrangeret en udflugt for både os og vore værter til Ber- 
gischeland (et naturskønt område). Torsdag, vores sidste dag, begynd
te vi i skolen, og bagefter besøgte vi Deutschland Funk (DLF). DLF sen
der bl.a. udsendelser til Danmark på dansk om Tyskland. To 2.b’ere 
(naturligvis) blev endog interviewet til en udsendelse, der blev sendt i 
DR 2 uger senere.
Torsdag aften kom så den sørgelige del af turen, afskedsfesten, HULK 
-HULK. Den blev »fejret« med øl - disco (på den tid var folk i Tyskland 
vilde med Sunshine Reggae) og smørrebrød.

Københavnerturen:
I ugen før påskeferien erstattede biologer og samfundsfaglige den 
normale undervisning med et ophold i København.
P.g.a. besparelser var et udvalg blevet enige om at korte turen 1 dag 
ned og derudover foreslå privat indkvartering. Alle har jo en tante i Kø
benhavn. Derfor skiltes vi på Københavns Hovedbanegård mandag af
ten, hvor biologerne tog til deres indkvarteringssteder, mens de sam
fundsfaglige tog til Politikens Hus. Her fik de rundvisning og senere ved 
sodavand/øl-sammenkomsten mulighed for at diskutere opståede 
spørgsmål.
Tirsdag var biologerne i Zoologisk Have, mens samferne, efter at Rode 
endelig dukkede op, tog på Fondsbørsen. Her var først filmforevisning 
og bagefter mulighed for at overvære aktie- og obligationssalget. Ef
termiddagen foregik i Folketinget, hvor der var en særdeles livlig debat 
- 5 mennesker i »salen«. I samme tidsrum var biologerne på universite
tet og Zoologisk Museum, hvor de løste nogle af Harder udleverede op
gaver. Onsdag besøgte samferne Industrirådet (ZZZZZZZZZZZ), mens 
biologerne var på Danmarks Akvarium.
I tiden mellem alle disse besøg lavede vi geografiopgaver på Vesterbro 
og omkring Strøget foruden vores specialer. Om aftenerne var vi ikke 
meget sammen p.g.a. den spredte indkvartering (dog hilsen fra 
Daddy’s - Peder Oxe - Huset....).
Turen sluttede vi af med en meget afkortet bustur, hvor Harmsen ledte 
os rundt til de efter hans mening mest bemærkelsesværdige steder i 
København. Fredag morgen ankom vi igen til Hobro - og så ville de end
da, at vi alle skulle i skole, men....
Forresten fed Hebe-fest om aftenen.
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Færøerne:
Det var en sommerdag i august med høj, klar himmel. Men hvad det har 
at gøre med en enormt lang rejse først med DSB og derefter 36 timer 
med en gammel pram til det forjættede land ...
Som vi erfarede af en af de indfødte, der havde været med skuden, var 
det den roligste tur derop i over 30 år. Ikke desto mindre var alle ude for 
at give en skærv til knæk-dyngen på Winston Churchi I Is toilet.
Nå ja, vi kom derop. Det første syn var lidt af en skuffelse, »men det var 
jo en meget særpræget natur...« Vi blev skubbet op til vandrehjemmet 
og etablerede os.
Det kom som noget af et chok for os. Hvad vi troede var en ferie viste 
sig at være benhårdt arbejde dag ud og dag ind. Et tough program star
tende med en tur rundt i landsbyen (Thorshavn) og få de indfødte til at 
svare på spørgeskemaer. De var meget venligtsindede, og et enkelt 
sted præsterede dette indlægs forfatter og hans gæve mænd at tiltu
ske sig følgende: teboller, lagkage, kringle, kransekage, tærte og kaf
fe. Det hjalp lidt på moralen i det trøstesløse regnvejr, der af en eller 
anden grund altid forefindes på øerne. Helt ærligt: det regnede og blæ
ste og var koldt hver eneste dag. Vi havde dog flere interessante trave
ture rundt omkring i bakkerne, og vi gik på tværs af en hel ø. Vi var og
så ved at blive væk, og russerne kom også derop. D.v.s. det russiske 
skoleskib, lidt af et tilløbsstykke. Endelig præsterede vi at besøge et 
vandkraftværk og NATO-stationen, og vi oplevede Thorshavns hede 
natteliv. Zzzzzzzzz.
Så en dag skulle vi hjem. Der var ikke engang nogen, der brækkede 
sig... heller ikke i toget.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til en af dem, der var med.

3b’s studietur til London
5/11-12/11-1983:
I forbindelse med emnet »GB’s vej til EF« havde vi en yderst vellykket 
studietur til London. Vi havde håbet at få lejlighed til at tale med de po
litiske partier og arbejdsmarkedets parter i forbindelse med vort emne, 
men kun TUC (den engelske pendant til LO) og the Labour Party fandt 
det umagen værd at svare på vor forespørgsel.
The House of Commons var en oplevelse for sig, selv om Mrs. T. var gå
et, da vi slap ind. Omgangsformen i the Commons er meget forskellig 

33



fra Folketingets. The House of Lords er et levn fra fortiden, det samme 
gælder medlemmerne.
DFDS’ »Social Tour« skulle have vist os dele af London, som man nor
malt ikke ser som turist, men den var en skuffelse - turens eneste!
I løbet af ugen så vi så meget af London, som tiden tillod. Vi besøgte 
Mme Tussaud’s og Planetariet, Old Bailey, Stock Exchange, St. Paul’s 
Cathedral samt for de mest ihærdiges vedkommende også Tower.
Vi så allesammen EVITA, og den engelsklæsende del af klassen var på 
det flotte, nye Barbican Centre, hvor Royal Shakespeare Company op
førte MACBETH!
Vi var også på pub-crawling og måtte erkende, at englænderne har no
get, vi ikke har.
En stor tak til KT og Ro for en dejlig tur! 3 p

Norge:
Lige efter sommerferien drog 3.xuN afsted til Haglebu, der ligger 10-11 
mil fra Drammen og Kongsberg. (Vild)-ledere på turen var Harder og 
Thielemann.
Rejsen til Haglebu gik fint - vi husker nok især den 4-timer lange, skøn
ne indsejling i Oslo Fjord. Vi ankom til Haglebu lejrskole sent om afte
nen. Vi var allerede hjemmefra blevet gjort bekendt med lejrskolens or
densregler, så da vi fik aftenkaffe, huskede vi på §8: »Vis bordskikk og 
kast ikke mat!«
Dagene begyndte med, at Harder vækkede os blidt kl. 7,30 v.h.a. en 
kobjælde på størrelse med en melon. Af ukendt årsag holdt både han 
og OT dog hårdnakket på, at det var en bjælde beregnet til får!
Den norske morgenmad bestod af alt, hvad hjertet kunne begære plus 
sild i tomat.
Vi var på ialt 3 ture i Haglebus naturskønne omegn, hvor vi brugte me
get tid på at bestemme planter. Vi blev efterhånden eksperter til dette, 
og under Thielemanns vejledning fandt vi ydermere ud af, hvilke blom
ster og planter der egnede sig til kryddersnaps! Midt på ugen besøgte 
vi et frilandsmuseum, der lå ca. 30 km fra Haglebu. Den sidste dag til
bragte vi i Oslo, og det var også særdeles spændende og lærerigt. 
Hjemturen var m.h.t. vejret lige så rolig som udrejsen! En smule trætte 
ankom vi til Hobro station ved middagstid. Alle var enige om, at det 
havde været en særdeles vellykket tur, ikke mindst takket være Thiele
mann og Harder. Bettina 3.x.
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Canada
VHG har nu i 16 år haft en løbende udvekslingsaftale med et canadisk 
gymnasium: The Port Arthur Collegiate Institute i Thunder Bay, Onta- 
rio. I sin tid var en canadisk lærer, Robert Love, gæstelærer på vores 
skole, og de gode uger på VHG udmøntede sig året efter i en venlig in
vitation til en af vores elever om at komme over til PACI og være cana
dier for et år. Siden er det blevet en helt fast tradition, at vi hvert andet 
år sender en elev til Canada og hvert andet år lige så hyggeligt modta
ger en canadier til gengæld. I indeværende skoleår har vi besøg af 
Dianna Rosentreter, som med sin dans og sit gode humør er til glæde 
for os allesammen.
Jeg vil benytte lejligheden til at takke vores støtteforening - Vesthim- 
merlands Gymnasiums Venner - uden hvem intet, og ikke mindst rette 
stor tak til gæstehjemmene - uden hvem slet intet. Det er en kilde til til
bagevendende glæde for os, at så mange hjem så beredvilligt og 
hjælpsomt åbner sig, når vi kalder. Vi har mange søde unger på VHG. 
Men de har altså også nogle rare forældre!

Henning Jørgensen.

Vor canadiske gæsteelev, Dianna Rosentreter, begejstrede alle med 
sin dans til juleafslutningen.
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Praktiske oplysninger
Aviser
I elevopholdsarealet på 1. sal findes nogle af dagens aviser.

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

Befordringsgodtgørelse
Efter de nugældende regler kører eleverne gratis med bus, når de bor 
mere end 11 km fra gymnasiet.
Ansøgningsskema udleveres af skolen. Buskort udleveres til 2. og 3. g 
inden sommerferien og til 1. g første dag efter sommerferien.
Under visse forhold kan der ydes støtte til selvbefordring, f. eks. hvis 
der ikke er mulighed for at benytte offentligt transportmiddel. Ansøg
ningsskema hertil udleveres på kontoret.

Betegnelser for klasser og grenhold
De sproglige klasser betegnes a og b.
Deres grenhold betegnes: nysproglige N, samfundsfaglige S.
De matematiske klasser betegnes x, y, z og u.
Deres grenhold betegnes: matematisk-fysiske F, samfundsfaglige S, 
naturfaglige N, matematisk-kemiske K.

Bibliotek
Biblioteket er åbent alle skoledage.
Bibliotekar: 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 brugen er afslut
tet, skal de leveres tilbage til skolen. Der gælder følgende regler for be
handling 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.
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3) Nåren bog tilbageleveres til skolen, skal den være fri for omslag, ind
læg og blyantsmærker.

Edb
Skolen har fire RC mikrodatamater. Udstyret må benyttes af elever, der 
har fået instruktion i brugen af det.

Eksamen
I skal efter 3. g til eksamen i alle de skriftlige fag. I løbet af de tre skole
år 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 linie geografi (undtagen for elever, der har valgt samfunds
faglig gren). Efter 2. g afslutter på den matematiske linie samtlige ele
ver oldtidskundskab. F og N-eleverne afslutter kemi, mens F og K- 
eieverne afslutter geografi; på den sproglige linie afsluttes latin, old
tidskundskab 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 årskarakteren som eksamens
karakter.

Den hvide hue er igen populær.
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Eksamensresultatet udregnes på følgende måde:
Gennemsnittet af årskaraktererne udregnes. Gennemsnittet af eksa
menskaraktererne (her medtælles de overførte årskarakterer) udreg
nes. Eksamensresultatet er gennemsnittet af disse to tal.

Elevtelefon
Mønttelefoner findes i kælderen og bag ved auditoriet. Numrene er 
62 17 68 (kælderen) og 62 23 55 (auditoriet).

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

1-g 2. og 3. g 1-9 2. og 3. g
Ny- 

sprogl. 
gren

Musik 
sprogl. 
gren

Samf. 
sprogl. 
gren

Fys. 
mat. 
gren

Nat. 
mat. 
gren

Samf. 
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

L 5
J3 5

I 
|5 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 }3 7
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 1
Formning og ? 
kunstforståelse J

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
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For de kommende 1. g’ere sker der følgende ændringer i ovenstående 
normaltimeplan: Ingen oldtidskundskab i 1. g, men 3 timer ugentlig i 2. 
g. Ingen religion i 2. g, men 3 timer ugentlig i 3. g.
Der oprettes på forsøgsbasis en kemisk-matematisk gren for de kom
mende 2. g’ere. Her bliver timetallene for kemi og fysik: Kemi: 4 timer 
ugentlig i 2. g og 3 timer ugentlig i 3. g. Fysik: 2 timer ugentlig i 2. g og 2 
timer ugentlig i 3. g. løvrigt samme timetal som på fysisk-matematisk 
gren.

Ferier og fridage
1984
Sommerferie: Mandag d. 25. juni - onsdag d. 8. august.
Efterårsferie: Mandag d. 15. oktober. - fredag d. 19. oktober. 
Juleferie: Mandag d. 24. december - fredag d. 4. januar 1985. 
1985.
Vinterferie: Mandag d. 11. februar. - fredag d. 15. februar.
Påskeferie: Mandag d. 1. april - mandag d. 8. april.
Grundlovsdag: D. 5. juni.
Sommerferie: Begynder mandag d. 24. juni.

Flytning
Enhver adresseændring bedes øjeblikkelig meddelt kontoret. Kontoret 
vil ligeledes gerne underrettes om eventuel oprettelse af telefon.

Forsikringer
Nordjyllands amtsråd har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for ele
verne i de amtskommunale gymnasieskoler.
Der er ikke tegnet andre forsikringer end denne.
Det må derfor henstilles til forældre og jer, at I selv sørger for andre 
forsikringsformer, som I kan være interesseret i. Det gælder f. eks. an
svarsforsikring og tyveriforsikring.

Forældremøder
Der vil i årets løb blive afholdt mindst én konsultationsaften for samtli
ge klasser, hvor forældre og elever får lejlighed til at drøfte elevernes 
standpunkt med faglærerne.

Fritagelse for idræt
Fritagelse for idræt kan indrømmes efter skriftlig anmodning fra hjem
met - for elever, der er fyldt 18 år, fra eleven selv - for en uge ad gangen, 
dog højst i fire sammenhængende uger.
Elever, der er fritaget for mindre end fire uger, skal ifølge cirkulære af 
29. marts 1974 overvære undervisningen.
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Fritagelse ud over fire uger kan kun tilstås efter fremlæggelse af læge
attest, der udfærdiges på en af skolen udleveret 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 op
slag.

Fritimer
Fritimer og mellemtimer kan tilbringes i elevrum og kantine eller i 
biblioteket. Det er tilladt at forlade skolen i fritimer.

Fællestimer
Mindst otte gange i årets løb vil der blive arrangeret fællestimer for he
le skolen. Det kan være foredrag, film, diskussioner, oplæsning, musik 
eller anden form for kunstnerisk underholdning.
Der er mødepligt til disse arrangementer.

Fællesudvalg
Fællesudvalget består af rektor, lærerrådsformanden, tre lærere, elev
rådsformanden og tre elever.
Udvalgets opgave er at fremme samarbejdet mellem lærere og elever. 
Fællesudvalget træffer inden for de bevillingsmæssige rammer afgø
relse vedrørende afholdelse af introduktionsdage, studieuger, fælles
timer og studiekredse samt, efter samråd med skolerådet, i følgende 
sager, der vedrører elevernes trivsel: faciliteter, praktiske forhold, fri
tidsaktiviteter og fællesarrangementer såsom skolefester, skolekome
dier, sportsstævner m. m.

Første skoledag
Første skoledag efter sommerferien er torsdag den 9. august. Eleverne 
skal møde kl. 10. Der skal skrives skema og udleveres bøger. Husk at 
medbringe kuffert og/eller tasker til bøgerne. Især 1. g’erne får mange 
bøger.

Garderobe
Garderoben findes i kælderen. Her anbringes overtøjet.

Glemte sager
Glemte sager anbringes i garderoben. Hvis det drejer sig om mere vær
difulde ting, kan I forhøre jer hos pedellen eller på kontoret.
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Grenvalgsorientering
11. g gives orientering om de forskellige grene på sproglig og matema
tisk 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 normal skolegang 
for 1. g.
Skrivelse vedrørende ugens program, hvori bl.a. indgår hytteture, vil 
blive sendt til alle nye 1. g’ere.

Kantine
Det store fællesområde fungerer som kantine. Opholdsarealet på 1. 
sal oven over auditoriet benyttes også til kantine. I kiosken er der mu
lighed for at købe forskellige småretter, mælkeprodukter, frugt, soda
vand, slik m.m.
Kiosken har åbent i 11- og 12-frikvartererne.
I kantinen ønskes følgende hensyn iagttaget over for skolens rengø
ringspersonale:
Papiraffald, bægre og mælkekartoner bedes anbragt i de opstillede 
papirkurve. Flasker anbringes i de opstillede kasser. Stolene sættes 
op under bordene.

Karaktergivning
I får karakterer 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 karaktererne mellem to terminer, skal der være tilfø
jet et vidnesbyrd.
Ved årets afslutning udleveres karakterblad med årskarakter, d.v.s. 
standpunktsbedømmelsen ved almindelig skolegangs ophør, eksa
menskarakterer 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 behand
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ler spørgsmål vedrørende elevernes standpunkt og er rådgivende med 
hensyn til oprykning.
Rektor er formand for lærerforsamlingen.

Lærerråd
Lærerrådet består af samlige fastansatte lærere.
Lærerrådet behandler bl.a. spørgsmål om antallet af klasser og gren
hold, fag- og timefordelingsplaner, stillingsopslag, årsprøver og bud
get.
Formanden vælges af medlemmerne.

Morgensamling
Hver tirsdag og fredag i første frikvarter er der morgensamling i fælles
området. Her offentliggøres praktiske oplysninger fra kontoret, lære
re, elevråd og foreninger.
Om fredagen er dertradition for mere underholdende indslag leveret af 
klasserne.

Mødepligt - forsømmelser
Der er mødepligt til gymnasiets undervisning, og hertil hører en pligt til 
at aflevere de krævede skriftlige arbejder til de fastsatte tidspunkter. 
Skolen skal således føre regnskab med elevernes forsømmelser - her
under manglende udførelse af arbejdsopgaver, der indgår i undervis
ningen. Dersom en elevs forsømmelser generelt eller i et enkelt fag an
tager et betænkeligt omfang, skal rektor give eleven en mundtlig ad
varsel. Fortsætter forsømmelserne herefter, følger en skriftlig advar
sel, og hvis dette heller ikke hjælper, kan der blive tale om, at skolen 
indberetter sagen til ministeriet, som så afgør, om eleven kan deltage i 
eksamen.
En overtrædelse af mødepligtsreglerne medfører altså tab af de forde
le, der er forbundet med at gå til eksamen på gymnasiets normale vil
kår, som indebærer, at eksamen 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 forsømmelserne og til elevens be
stræbelser for trods forsømmelser at være rimeligt forberedt. Alle ele
ver opfordres derfor til - første dag efter fraværet - at aflevere en for
sømmelsesseddel med årsagen til fraværet. Denne seddel skal under
skrives af en af forældrene eller - hvis eleven er over 18 år - af eleven 
selv.
Man opfordres indtrængende til kun at forsømme skolen, når det er 
tvingende nødvendigt.
Køreprøver, tandlægebesøg o. lign, vil normalt kunne afvikles uden for 
skoletiden.
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Opslagstavler
I fællesområdet uden for kontorerne findes opslagstavler, hvor alle of
ficielle meddelelser til eleverne bliver ophængt. På 1. sal og på trap
pen til kælderen findes opslagstavler til diverse opslag.
Det er jeres pligt at holde jer orienteret om, hvad der står på opslags
tavlerne.

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

Papir
Hæfter og løsblade udleveres gratis. De må kun anvendes til fagligt ar
bejde.

Parkering
Cykler parkeres i stativerne ved nordgavlen eller i cykelkælderen. 
Knallerter parkeres på fliserne ved midterrabatten på parkeringsplad
sen.

Radio V.H.G.
Radio V.H.G. findes i kantinen, og herfra offentliggøres alle oplysnin
ger, der har elevernes interesse, f.eks. møder, arrangementer, efterlys
ninger og lignende.
Oplysningerne bringes i 11- og 12-frikvarteret.

Reeksamination
1. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 2. g har opnå

et årskarakteren 5 eller derover, og som ved den afsluttende prøve 
har fået 00 eller 03, kan forlange at blive underkastet en ny prøve i 
faget i august.

2. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 2. g, hvor un
dervisningen i faget afsluttes, har fået årskarakteren 00 eller 03, 
kan, hvis faget ikke er udtaget til prøve til studentereksamen, for
lange at blive underkastet prøve i august.

3. For en elev, der ønsker sig underkastet en ny prøve, er eksamenska
rakteren den ved reeksaminationen opnåede. For en elev, der i hen
hold 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 underrette rektor i så 
god tid, at meddelelse herom kan tilgå direktoratet inden 1. juli.
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Eleven skal med sin underskrift på en ansøgningsblanket bekræfte, 
at han/hun er forpligtet til at møde til prøven i august.

Regler for ophold i klasselokalerne
1. Det audio-visuelle materiale må ikke berøres i frikvartererne.
2. Regulering af varme må kun foretages af pedellen.
3. Af hensyn til rengøringspersonalet bedes stolene sat op under bor

dene 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.

Rygning
I fællesområdet må der kun ryges, hvor der er askebægre på bordene.

Sekretærer
Sekretærerne tager sig af følgende: kørselsgodtgørelse, lægeattester, 
fraværssedler, SU-ansøgninger.

Skemaændringer
Ændringer i skemaet på grund af en lærers fravær, ekskursioner o.I. 
meddeles ved opslag på opslagstavlen ved administrationen.

Skoleråd
Skolerådet består af:
Et medlem valgt af amtsrådet blandt dettes medlemmer, to medlem
mer valgt for 2 år af og blandt skolens forældre, rektor, formanden for 
lærerrådet samt yderligere et af dettes medlemmer, to elever og en re
præsentant valgt af de tekniske og administrative medarbejdere, der 
er ansat ved skolen.
Skolerådet formidler sammen med lærerrådet et samarbejde mellem 
skole og hjem og sørger for et oplysningsarbejde blandt skolens for
ældre, der tager sigte på en forståelse af elevens situation i skolen. 
Det medvirker ved løsningen af sociale opgaver, der er knyttet til sko
len.
Det godkender efter indstilling fra lærerrådet den ugentlige arbejds
plan.
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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 amtskommunens budget, der 
vedrører den pågældende skole. Efter anmodning fra skolerådet skal 
amtsrådet lade dette træffe beslutning om anvendelse af dele af bud
gettet, der vedrører skolen, efter nærmere af amtsrådet fastsatte ret
ningslinier. Skolerådet afgiver i forbindelse med den årlige budgetbe
handling 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 hjemstedskommunen.
Støtten til de 18-21 årige forventes tildelt efter følgende regler (skole
året 84-85):
1. Det maksimale stipendiebeløb for udeboende elever er 23.700 kr.
2. Det maksimale stipendiebeløb for hjemmeboende elever er 14.400 

kr.
3. En elev, hvis forældre har under 147.900 kr. i korrigeret indkomst, vil 

kunne opnå det nævnte maksimumsbeløb. Støtten nedsættes i takt 
med stigende forældreindkomst og bortfalder helt ved en forældre- 
indtægt på 242.200 kr.
Den korrigerede indkomst beregnes med udgangspunkt i socialind
komsten i indkomståret 1985. Der fradrages 15.700 kr. for hvert barn 
ud over ansøgeren, som er under eller i den undervisningspligtige 
alder eller i øvrigt under uddannelse. Det er dog en forudsætning, at 
disse børn ikke har en gennemsnitlig månedlig indtægt, der oversti
ger 2.700 kr., heri ikke medregnet eventuel støtte fra Statens Uddan
nelsesstøtte, og at de endnu ikke er fyldt 22 år den 31. december 
1984.

4. Det er en forudsætning for, at den beregnede stipendiestøtte kan 
opnås, at ansøgeren ikke selv har indtægter eller formue udover 
visse grænser. En ugift ansøger må i støtteåret 1984-85 (12 måneder) 
have bruttoindtægter på i alt 50.800 kr., heri inkluderet tildelt sti
pendium fra Statens Uddannelsesstøtte, men ikke statsgarantere
de lån og andre lån. Af den del af ansøgerens formue, der overstiger 
39.500 kr., behandles 75% som egenindtægt.

Statsgaranti for studielån i banker og sparekasser
Statens Uddannelsesstøtte yder statsgaranti for studielån, der opta
ges i banker og sparekasser. Ansøgeren skal være fyldt 18 år og opfyl
de de almindelige støttebetingelser. Derimod gælder der ingen økono
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miske betingelser, idet statsgaranti kan opnås uden hensyn til foræl
dres og egne økonomiske forhold.
For summen af statsgarantien og stipendium fra Statens Uddannel
sesstøtte gælder et maksimum på 35.900 kr.
Ansøgningsskemaer kan afhentes på kontoret den 1.-5. i hver måned. 
Meddelelse om udbetaling gives på opslagstavlen. Ekspeditionstiden 
er ca. 1% måned.
BEMÆRK: Alle elever, som fylder 18 år senest 30. juni 1985, bør søge 
allerede ved skoleårets start.

Stipendienævn
Stipendienævnet består af tre lærere og tre elever. Det sørger for ud
deling af SU og træffer afgørelse om elevernes studieegnethed.

Studiekort
I får ved skoleårets begyndelse udstedt et studiekort, der kan bruges 
som bevis for, at I er elever på skolen. I kan i visse tilfælde opnå rabat
ter ved forevisning af kortet. Mister I kortet, kan I mod betaling få ud
stedt et nyt ved henvendelse på kontoret.

Studiekredse
Uden for skoletiden kan der afholdes studiekredse i emner, 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 studievejlederen 
og foregår som klasseundervisning.

Studievejledning
Studievejledningen gives dels kollektivt, over for hele klassen på én 
gang, dels individuelt. Enhver elev, som ønsker individuel vejledning, 
kan uden forudgående varsel henvende sig på kontorerne 1.31,1.32 el
ler 1.33 i den bekendtgjorte træffetid. Der kan gives råd og vejledning 
om kommende uddannelsesmuligheder såvel som om problemer i for
bindelse med skolegangen her på VHG, og det er en selvfølge, at ele
ver trygt kan henvende sig. Studievejlederens eneste formål er at hjæl
pe eleven. Ingen oplysninger bliver givet videre mod elevens vilje, og 
intet af, hvad eleven siger, vil blive anvendt mod ham eller hende.
Mange gange er der brug for hurtigt at bringe oplysninger videre fra 
studievejledningen til jer. Det gøres mest praktisk gennem opslag. 
Derfor: hold et vågent øje med opslagstavlen - dagligt!
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Sygdom
I tilfælde af langvarig sygdom bedes skolen underrettet så tidligt som 
muligt, således at det også kan overvejes, om speciel sygeundervis- 
ning bør iværksættes.
Hvis en elev bliver syg og må forlade skolen i undervisningstiden, må 
man give besked på kontoret, der også vil kunne arrangere hjemtrans
port, hvis det er nødvendigt.

Sygeeksamen
Såfremt du på grund af sygdom bliver forhindret i at møde 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 på
gældende prøves afslutning, betragtes du som udeblevet fra prøven af 
anden grund end sygdom.
Kan de fastsatte prøver på grund af sygdom ikke fuldføres inden for 
den sædvanlige eksamenstermin, skal der snarest indgives ansøgning 
om sygeeksamen til rektor.
Sygeeksamen afholdes i august.

Terminsprøver
Der afholdes terminsprøver for 3 g i de fag, der skal aflægges skriftlig 
prøve i ved studentereksamen. Prøverne har samme omfang som stu
dentereksamen og afholdes i nov./dec. og marts/april.

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 studievej
leder og rektor. Ved udmeldelse skal afleveres:

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

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

Værdigenstande
Skolen har ingen forsikring til erstatning af stjålne eller bortkomne 
værdigenstande. Penge og andre værditing bør derfor ikke efterlades i 
tasker i garderoben eller opholdsarealer, men kan indleveres til opbe
varing på kontoret. Skolen kan intet ansvar påtage sig for disse ting.
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Årsprøver
Der holdes årsprøver ved udgangen af 1. og 2. g. Eleverne prøves skrift
ligt i de fag, der har skriftlig studentereksamen, bortset fra fysik i 1. g. 
Desuden afholdes der mundtlige prøver i nogle fag.

Det nye skoleår begynder torsdag den 9. august 1984:
Lærermøde kl. 9,00.
Alle elever møder kl. 10,00.
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