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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:
Trudi Brander, forældrerepræsentant, fmd.
Inge Lise Schøtt Jørgensen, forældrerepræsentant.
Else Orbesen, amtsrådsmedlem.
Jacques Piloz, lærerrådsformand.
Peter Bacher, lærerrepræsentant.
Mette Ræbild Nørgaard, elevrepræsentant.
Bente Bakmand, elevrepræsentant.
Ellen Lindholm, 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.
Pedelmedhjælper: Peter Stenild Jensen.
Indre inspektor: Jacques Piloz.
Boginspektor: Henning Sørensen.
Studievejledere: Søren Collstrup. 

Kirsten Freil. 
Henning Sørensen.

Lærerrådsformand: Jacques Piloz.
Elevrådsformand: Jens Christian Bach Iversen.

Skoleåret 1984-85
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Dette årsskrift udkommer på et tids
punkt, da mange gode kræfter er i fuld 
gang med at forberede VHG’s 25 års ju
bilæum, som festligholdes på mang
foldige måder i august-september 1985. 
Specielt er der grund til at være glad 
for den helt overvældende interesse, 
som skolens elever gennem 25 år viser 
for festen på deres gamle skole. Til
slutningen truer med at sprænge alle 
rammer, men vi skal nok klare det.
Midt i denne festtummel skal der dog 
også være tid til med dette lille skrift 
at give et signalement af skolen og 
dens aktiviteter i det forløbne skoleår 
og sige velkommen til alle vores nye 

elever. Vi glæder os til at være sammen med jer, og jeg håber, at I må 
få nogle gode og spændende gymnasieår, som også giver JER lyst til 
at vende tilbage ved fremtidige jubilæer. VELKOMMEN.

Willy Mathiesen.

The same procedure 
as every year. . .
Endnu engang er et skoleår ved at slut
te, og endnu engang mister VHG en år
gang, som synes næsten uundværlig i 
alt det arbejde, der foregår på skolen 
uden for klasseværelserne. Disse man
ge og gode aktiviteter kan ikke fort
sætte uden en bred og aktiv elevtilslut
ning. Derfor er vi andre, som skal være 
på VHG de(t) kommende år, nødt til at 
gå ind i arbejdet i alle disse forskellige 
foreninger m.m., som dette årsskrift 
omtaler. Derved får vi styrket fælles
skabet og opnår således et endnu bed
re klima, som også er med til at forbed
re lysten og arbejdet i timerne.

VHG er - og skal blive ved med at være - mere end blot et sted, hvor 
man kommer for at få et gennemsnit!!!
Lad os alle tage godt fat i det nye skoleår.

Jens Christian Bach Iversen.
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Diverse udvalg i skoleåret 1984-85:
Lærerrådets forretningsudvalg: Pi (formand), Ro (næstformand), RM, AJ,

Bu.
Biblioteksudvalg: IP, RM, AJ, Bu, Ba.
AV-udvalg: Pi, HJ, RM, BL.
Budgetudvalg: Ho, OT, RM, Jø, SJ, HS, Ha, WM, Pi, Ba.
Fællesudvalg: Bi, KF, CP, Pi, LoneTroelsen 3 b, Lise Bigum 3 b, Michael

Brendborg 3 y, Jens Christian Bach Iversen 1 a. Formand: WM.
Stipendienævn: WM, Ho, Pi, Jørgen Dueholm 1 x, Lone Troelsen 3 b, 

Henrik Christensen 2 b.
Fællestimeudvalg: KF, JJ, Michael Brendborg 3 y, Karen Bønløkke 3 a, 

Jakob Petersen 1 x.
Kantinebestyrelse: Bi, KT, Lone Troelsen 3 b, Helle Bladsgaard Jensen 

2 y, Jytte Krebs.

Oplysninger om lærerkollegiet
Nyansættelser:

Cand. mag. Lene Jeppesen 1/8 1984.
Årsvikar:

Cand. mag. Preben Sørensen 1/8 1984.
Vikar:

Cand. teol. & mag. Hans Peder Nielsen 1/5 1985.
Særlige hverv:

Adm. inspektor, rektors stedfortræder: Ho.
Indre inspektor: Pi.
Tilsyn med fysiksamling: SJ.
Tilsyn med biologisamling: Ha.
Tilsyn med kemisamling: CP.
Tilsyn med geografisamling: IP.
Boginspektor: HS.
Skemalægger: Bu.
Studievejledere: SC, KF, HS.
Lærerrådsformand: Pi.
Bibliotekar: Ba.
AV-udvalg: Pi, HJ, RM, BL.
Budgetudvalg: Ho, OT, RM, Jø, HS, Ha, WM, Pi, Ba.

Lærerkandidater:
Efterår 84: Martha Stræde.

Orlov:
Ulrik Venstenaa fik ved udgangen af april 1985 foreløbig et års orlov.
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Lærerne træffes telefonisk 
på disse numre:
Bacher, Peter (Ba)
Bergstein, Tommy (Be)
Bisgaard, Frode (Bi)
Brevig, Kirsten (Br)
Buch,Ole (Bu)
Collstrup, Søren (SC)
Dybdahl, Knud (Dy)
Freil, Kirsten (KF)
Friis-Topholm (FT)
Harder, Hans Chr. (Ha)
Harmsen, Georg (GH)
Houmøller, Niels Kr. (Ho)
Jensen, Hugo Støttrup (SJ)
Jeppesen,Lene (LJ)
Jespergaard, Anne Marie (AJ) 
Jørgensen, Ejlif Holle (HJ)
Jørgensen, Henning (Jø)
Jørgensen, Jørgen (JJ)
Lassen Birgit (BL)
Mathiesen, Willy (WM)
Møller, Palle Rønde (RM)
Olsen, Ole Riis (OR)
Piloz, Jacques (Pi)
Poulsen, Carsten (OP)
Poulsen, Inger (IP)
Rask, Joan (JR)
Riisberg, Kirsten (Ri)
Rode, Christian (Ro)
Rye-Andersen, Aase (RA)
Sørensen, Henning (HS)
Sørensen, Preben Steen (PS) 
Thielemann, Ole (OT)
Thomsen, Knud (KT)
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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
givning, hvor man fastholdt den praksis, der har været gældende i 
1984-85: standpunktskarakterer 2 gange for 2. og 3. g’erne, og kun en 
gang for 1. g’erne (bortset fra det ene afsluttende fag, hvor der gives 
karakterer 2 gange). M.h.t. forældremøder og konsultationer har LR og
så besluttet at fortsætte som hidtil.
Det af LR nedsatte rejse- og ekskursionsudvalg har indledt sit virke 
med at koordinere rejsetidspunkterne og fordele de midler, der var til 
rådighed.
I øvrigt har LR som sædvanlig udtalt sig om adskillige punkter, som af
gøres i fællesudvalget og i skolerådet.
Desuden medvirker LR til forberedelsen af skolens 25-års jubilæum. 
Lærerne vil deltage på mange forskellige niveauer og måder, men man 
kan allerede nu nævne en revy, som lærerne har påtaget sig at produ
cere til den store dag.

Fællesudvalget (FU)
FU, som samler elev- og lærerrepræsentanter, samt rektor tager sig af 
en række afgørelser, som direkte vedrører dagligdagen på skolen: fæl
lestimer, driften af kantinen (igennem en kantinebestyrelse), juleaf
slutning og skolefest, fordeling af midlerne på elevaktivitetskontoen. 
Desuden havde FU i november 84 hovedansvaret for afholdelse af 3 
studiedage om »1984«.
I september 85 arrangerer FU en jubilæumsfest for de elever, som til 
den tid går på skolen, samt 3. g’erne fra 1984-85.

Skolerådet (SR)
SR samler alle, som har forbindelse til skolen: repræsentanter fra 
amtsrådet, skolens ledelse, skolens TAP’er, forældre, elever og lære
re. Udover den sædvanlige prioritering af skolens ønsker vedr. hoved
istandsættelse og bygningsændringer har SR fået tildelt afgørelsen i 
spørgsmålet om vinterferie og om, hvilke »almindelige« feriedage den
ne skal »betales« med.
Desuden stod SR i november 84 som arrangør for en aften med et sov
jetisk folkeensemble. Det tør siges, at mange af dem, som arrange
mentet henvendte sig til ■ eleverne og deres pårørende - svarede posi
tivt på tilbuddet, og der var udsolgt til denne vellykkede aften.
Som øvrige organer er SR i øvrigt også impliceret i forberedelserne til 
jubilæet.

Jacques Piloz.
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Elevrådet
Den 3. tirsdag efter skoleårets start skal vi have valgt nyt elevråd på 
VHG. Hver stamklasse vælger 2 repræsentanter. Deres opgave er at vi
derebringe klassens synspunkter, klager og forslag i elevrådet og i 
øvrigt sørge for, at klassen bliver informeret om elevrådets arbejde ved 
f.eks. at fremlægge dagsordener og referater på klassen.
I elevrådets vedtægter står der, at elevrådets opgave er, som elevernes 
officielle organ, at varetage elevernes interesser såvel indadtil som 
udadtil. Vores interesser kan således gennem elevrådet føres videre til 
de beslutningsdygtige organer på skolen, hvis dette er nødvendigt. Af 
sådanne udvalg kan nævnes: Fællesudvalg, Skoleråd, Kantinebesty
relse, Lærerråd o.m.a. I de 3 førstnævnte udvalg er der således stem
meberettigede elever, mens der i lærerrådet er 2 elevobservatører.
Elevrådets løbende opgaver forestås af Forretningsudvalget. Dette ud
valg tager sig med andre ord af indkaldelse til møder (herunder dagsor
dener og referater), salg af VHG-tøj, varetagelse af økonomi og post 
m.m. Det udvalg holder møder af varierende hyppighed, afhængig af 
hvor mange presserende sager der dukker op. Det samme gælder for 
selve elevrådet. Dette holder 1 gang om måneden (eller efter behov) et 
timemøde, hvor der bl.a. fremlægges referater fra møder i de førnævn
te udvalg. Der foruden mødes elevrådet oftere i et af de lange frikvarte
rer, hvor de mest presserende sager (f.eks. en indkommen dagsorden, 
der kræver elevrådets stillingtagen) behandles.
Før det konstituerende møde blev der også i år holdt et såkaldt elev
rådsarrangement. Dette foregik en eftermiddag og aften på en dag 
kort efter valg til elevråd og elevrådsformand. Først diskuteredes en 
»dagsorden« omhandlende elevrådets betydning og opgaver m.m. Ef
ter at have spist en udmærket middag sammen holdt vi så en lille fest 
om aftenen. Meningen med alt dette er selvfølgelig at give elevråds
medlemmerne en chance for at lære hinanden at kende før valgene til 
de forskellige udvalg - både gennem diskussion og hyggeligt samvær. 
I år gav det konstituerende møde følgende resultat:

Forretningsudvalg:
Mette Thomsen 3 x
Esben Auken 2 x
Jakob Petersen 1 x
Bente Bakmand 2 u
Carsten Nielsen 2 u
Jens Chr. Iversen 1 a

PR
Radio VHG
Kasserer
Sekretær
Næstformand
Formand (valgt forud på et time- 
møde med alle elever samlet).
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Fællesudvalg:
Lone Troelsen 3 b
Lise Bigum 3 b
Michael Brendborg 3 y
Formanden (født medlem)

Skoleråd:
Bente Bakmand 2 u
Mette Nørgaard 2 z

Lærerråd (observatører):
Torben Kerridge 3 a
Jens Christian Bach Iversen 1 a

Stipendieudvalg:
Lone Troelsen 3 b
Jørgen Dueholm 1 x
Henrik Christensen 2 b

Kantinebestyrelse:
Helle Jensen 2 y
Lone Troelsen 3 b

Af elevrådets aktiviteter i det forløbne år kan jeg trække nogle få ek
sempler frem: Vi fik bl.a. ved hjælp af et enigt elevråd banket den nu
værende karakterordning virkelig fast, en ordning som sidste års elev
råd havde foreslået og fået gennemført. Denne ordning går ud på, at 1. 
g’erne får karakterer i januar første gang efter at have haft konsultati
on i december. Ændringsforslaget, der kom op i lærerrådet, sagde ka
rakterer allerede først i december for 1. g’erne. Da det er i enhver elevs 
interesse at blive bedømt på så godt et grundlag som muligt og ikke få 
en til tider misvisende karakter allerede i december, er det glædeligt, 
at lærerrådet gik ind for den elevstøttede ordning. - Vi har som sæd
vanlig deltaget i de mange møder i førnævnte udvalg samt mange an
dre såsom: Fællestimeudvalget, Skolefestudvalget o.s.v. Hvis man 
bliver valgt til at repræsentere eleverne ved disse møder, vil det selv
følgelig tage lidt af ens tid, men man kan så sandelig også lære noget 
deraf, noget man får brug for i det praktiske liv (mødekultur, mødefor
mer o.s.v.). - Først på skoleåret arrangerede vi en høring mellem gym
nasieelevernes 2 faglige organisationer DGS og GLO. Denne høring 
foregik en dag efter skoletid. - Vi har fået lavet en mødeplanche, så 
hver forening på VHG får mulighed for at reservere et mødelokale. Der
ved undgås uheldige situationer med flere møder i samme rum i sam
me frikvarter. -1 år er tøjsalget blevet kørt lidt strammere end normalt, 
for at vi ikke skulle sætte penge til ved dette, som det tidligere er sket. 
Vi har i år forsøgt at sælge flere ting end blot de normale sweat-shirts, 
T-shirts og jogging-dragter. Det viste sig at være en god ide, og jeg vil 
anbefale næste års elevråd at følge dette op.
Selvfølgelig er ovennævnte ting blot et udpluk af de ting, vi har lavet. 
Vi har ført en mere detaljeret protokol end normalt, så næste års elev
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råd har noget at bygge videre på. Hvis et elevråd består af mange nye 
medlemmer, kan det være svært, hvis der ikke er så meget materiale at 
gå ud fra. Det problem skulle dog være løst nu.
Lad mig slutte med en stor tak til alle dem, der i år har arbejdet i og 
med elevrådet. Jeg mener, at selv om der selvfølgelig har været mange 
diskussioner og visse uenigheder i elevrådet, så har det i år kørt uden 
de store problemer. - Held og lykke til det nye elevråd. Jeg håber, at I vil 
blive rigtig aktive og være med til at arbejde for et endnu bedre VHG.

Jens Christian 1 a.

Hebe
Elevforeningen på VHG hedder Hebe. Det er den, som arrangerer fe
ster, film, foredrag, koncerter m.m., altsammen for at styrke fællesska
bet på tværs af klasserne.
For at kunne nyde disse goder, skal du have et Hebe-kort. Det kan er
hverves i starten af skoleåret. Kortet skal medbringes til alle arrange
menter. Ydermere giver kortet stemmeret og valgbarhed til den årlige 
generalforsamling. Du har dermed mulighed for at få indflydelse på, 
hvilke arrangementer der skal afholdes i årets løb.
I det forløbne år har der bl.a. været fem Hebe-fester, foredrag om Kina, 
tur til »Min farmors Hus«, koncerttur til Handels »Messias«, filmen 
»Spjældet tur/retur« med Peter Sellers, den årlige generalforsamling 
og en koncert med gruppen »Coma«. Desuden har vi en aftale med den 
lokale biograf om, at Hebe-medlemmer sommetider kan komme i bio
grafen om eftermiddagen.

Jette 1 b
Anita 2 z

Bestyrelsen:
Formand: Peder 2 z
Kasserer: Erik 2 y
Sekretær: Ellen 2 u
Musik: Christian 2 x
Film: Esben 2 x
PR: Tina 1 y
Materiale: Armand 2 b
Menig: Henriette 1 b
Foredrag: Jakob 1 x
Teater: Kim 1 z
Kunst: Lise 2 a
Revisor: Mette 2 z
Suppleanter: Torben 2 b
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Teaterkredsen
Teaterkredsen er en underafdeling af Hebe. Alle, der er interesseret i 
teater - både bag og på scenen - er velkomne. Teaterkredsen starter 
omkring september-oktober og slutter med en eller to opførelser i janu
ar-februar. Begyndelsestidspunktet vil blive givet ved morgensamlin
gen eller sat op på opslagstavlen.
Sidste år opførte teaterkredsen »Insektliv« af Karel Capek. Det blev op
ført to gange og med stor succes.

Gitte, 2 a.

»Information«
»Information« er navnet på VHG’s udmærkede skoleblad og ikke på 
det kendte københavnske dagblad. »Information« har efterhånden ek
sisteret i ti år til næste år. I 1976 afløste »Information« nemlig bladet 
»Sympalf«.
Redaktionen består udelukkende af elever, der fire gange om året prø
ver at få samlet stof nok sammen til et godt skoleblad. Enhver på VHG 
har lov til at skrive sin mening i »Information«. Vi modtager nemlig 
meget gerne indlæg om alt.
Redaktionen har i det sidste halve år kun bestået af 2. g’ere og af to 1. 
g’ere. Dette er hermed en opfordring til især de nye 1. g’ere, men selv
følgelig også til 2. g’erne, om at gå aktivt ind i redaktionsarbejdet, hvil
ket faktisk er meget interessant.
Altså, vi i redaktionen vil gerne opfordre de kommende 1. g’ere til at 
bakke op omkring »Information«, så vi kan få en god jubilæumsår
gang.
Så støt derfor »Information« på alle tænkelige og utænkelige måder.

På redaktionens vegne 
Torben, 2 b.

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.
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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 p.g.a. 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 15 kr.
Vi ses her i GLO - stedet hvor det sker.

GLO lokalforening.

DGS -
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
Vi er mange forskellige, der går i gymnasiet.
Vi har hver sin holdning til EF, atomkraft, religion, oprustning o.s.v. 
Men vi er alle gymnasieelever, og dermed har vi alle nogle fælles inter
esser i, at vores gymnasieuddannelse bliver så god som mulig, og at vi 
i gymnasietiden er sikret ordentlige forhold.
De dårlige tider har nu også holdt deres indtog på gymnasierne. For os 
betyder det, at arbejdet for forbedringer - eller blot for at beholde det, 
vi har nået - i langt højere grad bliver en uoverkommelig opgave for den 
enkelte.
Det er derfor 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 allerbedst: endnu mere.
- at øge gymnasieelevernes indflydelse, så der bliver tale om et reelt 
demokrati i gymnasiet.
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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. folketinget og undervisningsministeren.

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

- DGS samarbejder med andre uddannelsessøgende, bl.a. med skole
eleverne og HF-kursisterne. Desuden er DGS medlem af De Uddan
nelsessøgendes Samarbejdsudvalg.

Og det var så DGS på landsplan. Her på VHG oprettede vi i starten af 
skoleåret en DGS-gruppe, som har haft god opbakning. Vi påtog os 
bl.a. at organisere kampagnen Nordisk Operation Dagsværk, hvor ialt 
139 elever samlede godt 23.900 kr. ind. Nogle af lokalgruppens med
lemmer har desuden i efteråret deltaget i flere af DGS’s landsdækken
de møder i København. For at blive medlem af DGS skal man blot beta
le 15 kr. som årskontingent.
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-lokalgruppen hjælpe og 
sandsynligvis være med til at løse problemerne.
Stærkt mødt i den nye DGS-lokalgruppe anno 85/86.

DGS-LOKALGRUPPEN
Sine Rønde Møller og Esben Auken.
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KFS
KFS = Kristeligt Forbund for Studerende 
og Skoleungdom.
Her på VHG findes der altså også en kristen forening. Den eksisterer, 
fordi vi er nogle, som tror på Gud som en levende virkelighed og på Je
sus som vores frelser. Vi tror, Bibelen taler sandt, når den siger, at Je
sus er vores eneste frelser.
Vi vil gerne oplyse om dette og indbyder dig til at være med i et kristent 
fællesskab.
På skolen mødes vi fast 2 gange om ugen i 12-f ri kvarteret. Desuden 
holder vi med jævne mellemrum et møde efter skoletid.
KFS er en landsorganisation, der har ansatte medarbejdere. En gang 
om året inviterer vi en KFS-sekretær herud, så opstiller vi et bogbord 
og indbyder til et møde efter skoletid. KFS har mange lejrtilbud i week
ender og ferier, så vi rejser tit rundt i landet.
Til slut vil jeg på KFS’s vegne opfordre dig til at deltage i vores aktivite
ter: Du er mere end velkommen, ligegyldig hvilken indstilling du har til 
kristendommen.
Vi starter igen umiddelbart efter sommerferien (se opslag) - og i øvrigt 
må du endelig spørge efter nærmere oplysninger.

På KFS’s vegne 
Charlotte Weber, 2 y.

Gernes-udsmykningen
Udsmykningen af fællesarealet fortsættes. Et hold elever og lærere 
har i forårets løb produceret et stort antal keramiske fliser, der skal 
fungere som indramning af den allerede opsatte kirsebærfrise. Op
sætningen af de keramiske fliser finder sted i begyndelsen af sommer
ferien.
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Kakkel-»bagning«
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Der arbejdes koncentreret
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Af skolens dagbog:
1984:

9/8 Skoleåret åbnes på vanlig vis med skemaskrivning og al
mindelig gensynsglæde.

13/8 1. g’erne tager på den efterhånden traditionelle hyttetur
som led i introduktionsarrangementet, mens 3yuN og 3yuF 
tager på faglige ekskursioner med henholdsvis HJ og IP.

17/8 Vellykket fest for 1. g’s elever, lærere og tutorer som afslut
ning på introduktionsugen.

3/9 Line Wammen er ansat som kantinemedhjælper.
4/9 Ny elevrådsformand: Jens Chr. Iversen, 1. a.

14/9 Mrs. Jean Evans fra USA besøger skolen som gæstelærer
og udveksler tanker med nogle af de sproglige klasser.

21/9 Skolen tager afsked med pedelmedhjælper Christian Niel
sen og ønsker ham alt godt i fremtiden som pensionist.

24-28/9 Tysklæsende elever fra 3. a er i Kbln med OR og HS.
25/9 1. g’ernes forældre inviteret til møde med skolen og deres

børns lærere.
28/9 Fællestime med den gamle elev Niels Jacob Hogrebe om 

hans oplevelser i Tyrkiet.

1/10 Peter Stenild Jensen, ny pedelmedhjælper, bydes velkom
men til arbejdet.
Internt kursus i EDB for skolens lærere begynder.

5/10 3. x og 3. z rejst på ekskursion til Provence med AJ og UV.
Russisklæsende i 3. g rejst til Moskva med BL.

22/10 Forsøg med kemigren også i det kommende skoleår er god
kendt af direktoratet og Nordjyllands amt.

24/10 Pigekoret og JR på musikekskursion til Aarhus.

8/11 Fællestime med Hans Glendrup, DA.
10/11 Lørdag. Lærerne genindfører 6 dages arbejdsuge og holder 

EDB-kursus med indbudte foredragsholdere: Else Hertz og 
Frede Salling Pedersen.

12/11 Fællestime med Henning Tjørnehøj, LO.
14/11 Fællestime med pianisten Mogens Dalsgaard.
19/11 Filmen »Dagen efter« vises for hele skolen i fællesområdet. 

Optakt til studiedagearrangementet senere på ugen.
21-23/11 Studiedage. Skolen på den anden ende; emnet er fremtiden 

på godt og ondt.
26/11 De første syv lærere påbegynder et 40-timers kursus i EDB 

på Støvring Gymnasium.
Kl. 20: Skolen arrangerer koncert med russisk musik- og 
danseensemble.
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30/11 Skolen inviterer om eftermiddagen pensionister i Aars kom
mune til en »hyggeeftermiddag« med sang, musik og kaffe
bord.
U-landsudstillingen åbner.

14/12 Fællestime med Poul Dissing og Peter Thorup.
21/12 Fælles juleafslutning med sang, musik og oplæsning ved 

Lotte Hermann, Aalborg Teater. Herefter kaffe og rundstyk
ker fra kantinen som optakt til 
JULEFERIEN.

1985:
9/1 Fællestime: Doia Bonfils’ film »Gymnasiet - en skoleform« 

vises i fællesområdet.
14/1 Orienteringsmøde for elever og forældre vedrørende opta

gelse i 1. g.
28/1 Fællestime med Troels Kløvedal.

Yderligere syv af skolens lærere påbegynder 40 timers kur
sus i EDB på Støvring Gymnasium.

1/2 Teaterkredsen opfører om aftenen Karel Capeks skuespil 
»Insektliv« med stor succes. Instruktion: Ba.

Glade fodboldminder tages frem endnu engang.
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7/2 Kunstneren Poul Gernes besøger skolen i forbindelse med 
planlægning af sidste del af udsmykningen i fællesområ
det.

8/2 Fællestime med gruppen »Santa Cruz«.
Om aftenen fest til fordel for Amnesty International og »0- 
peration Dagsværk«.

19/2 Om aftenen: Efteruddannelseskursus i lancier for forældre 
og lærere med ægtefæller i den lille gymnastiksal.

26/2 5. og 6. time: Studieorienterende møde for 2. og 3. g.

2/3 
12/3 
21/3

Særdeles vellykket skolefest.
Fællestime med Tine Bryld.
En væsentlig del af skolens elever deltager i »Operation 
Dagsværk« til fordel for trængte medmennesker i det sydli
ge Afrika.

25/3 Mange elever fra 2. g rejser på ekskursioner til Sønderjyl
land og København på trods af omfattende strejker.

24/4
26/4

Forårskoncert. Arbejdende udstilling fra formning i pausen. 
Skolen tager afsked med UV, som skal være sognepræst i 
Kalundborg.

29/4 Hanne Nielsen tiltræder som kantinemedhjælper.

3. g’s sidste skoledag. Hvis billedet forekommer at være lidt mørkt, 
skyldes det, at det var meget tidligt på dagen.
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30/4 Cand. teol. & mag. Hans Peder Nielsen overtager som vikar 
alle Ulrik Vestenaas religionstimer. Foreløbig for resten af 
skoleåret.

7/5 3. g’s sidste skoledag blev fejret både morgen og aften.
Der blev præsteret underholdning af virkelig klasse.

Studiedagene 21.-23. november 1934
I foråret 1984 bragte eleverne spørgsmålet på bane, om det ikke var på 
tide, at vi til efteråret gentog succes’en fra 1982 med en studieuge. 
Spørgsmålet gik gennem forskellige instanser for til sidst at ende i 
fællesudvalget. Dér vedtog man, som et kompromis, at der skulle af
holdes et studiearrangement, der skulle afvikles på 3 dage: 21.-23. no
vember 1984 med forudgående planlægnings- og fællestimer.
Der blev nedsat et udvalg bestående af 4 elever, 4 lærere og rektor, der 
skulle arbejde videre med planlægningen af dagene.
Temaet for studiedagene var »Fremtidens udfordring«. Det kom til at

Hidsende sambarytmer under studiedagene.
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dække over 18 delemner lige fra »Nyreligiøse bevægelser«, »Forholdet 
mellem i- og u-lande« og »Ny medicinsk teknik« til »Burgers og Electric 
Boogie« (»Ungdomskulturer«). Flere grupper foretog udbytterige eks
kursioner. Som fællesarrangementer havde vi i løbet af dagene fore
drag af chefkonsulent Møgelby fra S. T. Lyngsø og programredaktør 
Knud Vilby. Om fredagen sluttede vi af med et show med Jacob Hau- 
gaard og Claus Carlsen. Hver eftermiddag blev der vist film for interes
serede: »Dagen efter«, »Fremtidens børn« og »War Games«. Studieda
gene blev afsluttet med en fest på skolen fredag aften.
Studiedagene blev i sig selv en udfordring, og nok en større udfordring 
end mange kunne klare, først og fremmest på grund af tidspresset. Ge
nerelt kan man sige, at de produktorienterede grupper fungerede 
bedst: »Avisgruppen«, der hver dag udgav »Fritten«, »revygruppen«, der 
stod for underholdningen til den afsluttende fest, og gruppen, der hver 
dag fremstillede fremtidens sundhedskost.
Selvom man også i studiedagene fornemmede noget af stemningen 
fra 1982, den specielle stemning, som samarbejdet på tværs af klasse- 
og lærerskel giver, var den generelle vurdering af studiedagene, at den 
korte tid påvirkede både samarbejdet og arbejdsformen og dermed det 
faglige udbytte i negativ retning.
Mon ikke vi skal stræbe efter at få en studieuge næste gang?

Lone Troelsen, Kirsten Freil.

Skolefest
Den 2. marts blev den årlige skolefest afholdt. Som indledning blev der 
opført en revy, som havde samlet inspiration fra TV. Derefter var der 
fællesspisning.
Som aftenens hovedpunkt var der lancier, men ud over denne dans var 
der mulighed for at danse folkedans til Hobro-spillemændene. Mod
stykket til den ældre musik stod gruppen OZON for. En dejlig blanding 
af nyt og gammelt.
En vellykket og meget social aften.

Pia, 2. a.

Musik på VHG 1984-85
Musiklivet på gymnasiet trivedes godt i 1984-85. Pigekoret har 13 med
lemmer fordelt på 1., 2. og 3. g, og sammen med korets pianist gennem 
3 år, Ulrik Nørgaard, har de øvet om tirsdagen i 8. og 9. time. De har bi-
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draget ved 1. g’s forældremøde i september og ved det orienterende 
møde i januar for kommende 1. g’ere.
Lørdag den 1. december underholdt pigekoret og dygtige instrumenta
lister 250 pensionister fra Aars og omegn. Gymnasiets blandede kor 
har øvet hver onsdag i 7. time, og sammen med pigekoret sang de til 
skolens juleafslutning.
I oktober havde pigekoret en ekskursion til Aarhus, hvor de overvære
de en prøve med Aarhus Byorkester og derefter blev vist rundt på den 
store scene i Musikhuset. Samme dag besøgte koret musikkonserva
toriet i Aarhus og overværede en time i korledelse.
Den 24. april var der forårskoncert, hvor begge kor levede mere end op 
til forventningerne. Som noget nyt var der et brass band med på pro
grammet. I maj lavede pigekoret et bånd bestående af numre fra de tre 
sidste års arbejde.
I skrivende stund arbejder især 3. g’erne på kantaten til opførelse ved 
dimissionen i juni.
Til kommende 1. g’ere er der bare at sige: Velkommen til et aktivt og 
hyggeligt musikliv på VHG.

JR.
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Idræt på VHG 1984-85
VHG/Fjerritslev Gymnasium-stævnerne
Igen i dette skoleår har vi afviklet vore to kombinerede idræts- og fest
arrangementer med elever og lærere fra Fjerritslev Gymnasium. I be
gyndelsen af november var vi i Fjerritslev, hvor der blev spillet skole
kampe i fodbold, volleyball, basketball og badminton, og i begyndel
sen af april havde vi genvisit fra Fjerritslev. Her blev der afviklet skole
kampe i pigehåndbold og drengefodbold samt basketball. Desuden 
blev der spillet en volleyballturnering, hvor elever fra de to skoler som 
et eksperiment var blandet helt tilfældigt på 6 hold. Denne turnerings
form fandt ikke alle tilfredsstillende, så vi er ikke færdige med at eks
perimentere endnu. Festen om aftenen var en fest specielt for stævne
deltagere fra de to skoler, og den forløb udmærket med især stort en
gagement under lancier og folkedanse.

Gymnasieskolernes idrætsstævner
HÅNDBOLD:
Det lykkedes i år ingen af vore 4 håndboldhold at vinde deres puljer, 
men ældste drengehold var meget tæt på, idet holdet ved et stævne 
med deltagelse af 10 gymnasier fra Nord- og Midtjylland i Risskov i 
november måned efter sejre i de indledende kampe kvalificerede sig til 
finalen, hvor det efter en lige kamp blev til et 2-måls nederlag mod Aar
hus Akademi, der senere blev n-r. 3-4 i landsfinalen.

BASKETBALL:
På VHG blev der afviklet stævner for drenge i december og for piger i 
januar. Ingen af vore hold blev puljevindere, dog var 3. g-pigeholdet 
meget tæt på, men holdet måtte se sig slået knebent af Hobro Gymna
sium i den afgørende kamp.

VOLLEYBALL:
Drengestævnet blev afviklet i Hobro i slutningen af januar. Her blev 
vort 1. g-hold puljevindere og kvalificerede sig dermed til et stævne for 
puljevindere fra Nord- og Midtjylland, der ligeledes blev afviklet i Ho
bro i marts. Dette stævne vandt vi også.
Pigestævnet fandt sted i Viborg i begyndelsen af februar. 2. g-holdet 
og 3. g-holdet blev puljevindere, og 3. g-holdet kvalificerede sig dermed 
til videre deltagelse i landsturneringen.
Vi trænede ihærdigt inden semifinalestævnet, der skulle afvikles på 
VHG midt i marts, og vort hold blev - målt med skolevolleyballmålestok 
- virkelig godt. Det rakte dog kun til at besejre den ene af vore modstan
dere fra Viby, mens vi måtte bøje os for et godt sammenspillet »klub
hold« fra Skive.
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Frisport/klasseturneringer
Der har i skoleårets løb været arrangeret klasseturneringer i 7-mands 
udefodbold, indefodbold, basketball og volleyball samt en single- og 
doubleturnering i bordtennis.
Desuden har der efter et fastlagt ugentlig skema været arrangeret fri
villig idrætsundervisning efter skoletid. Følgende idrætsgrene har væ
ret tilbudt: basketball, volleyball, håndbold og gymnastik. Indenfor 
rammerne af den frivillige idrætsundervisning har også klasseturne
ringer og skoleturneringer foregået.

Ole Riis Olsen.

En hyttetur
Med bekymrede miner så vi de nye 1. g’ere an: generte og stilfærdige 
eksemplarer, som vi skulle tilbringe tre laaaange dage med.
Efter en endeløs lang bustur kom vi til hytten. Sovepladserne blev fun
det, madpakkerne spist, og vi fik famlet os igennem en redegørelse om 
VHG og de forskellige aktiviteter/foreninger på stedet. Gennem mad
lavning og andet gruppearbejde blev vi mere familiære og dermed høj
røstede ....og det blev aften, og det blev morgen, anden dag, 
»Gitte, hov, jeg mente Lone, nej Berit, vi skal spise!« - efterhånden lær
te vi navnene, selv om det skabte nogle pinlige scener.
Efter det fysisk krævende og utroligt komplicerede orienteringsløb 
gjorde vi os klar til den store fest. Festmiddagen var overdådig, under
holdningen ligeså. - »De nye« blev lidt overstadige, men, de skulle jo 
more sig. Vi dansede, snakkede og sang VHG’s slagsang til langt ud 
på natten.
....og det blev aften, og det blev morgen, tredie dag. Alle var prægede 
af den ubønhørlige sandhed: Vi skulle allerede hjem igen - 50 kamme
rater + en masse skægge oplevelser rigere.
Da vi kom tilbage til VHG, kunne man (næsten) ikke se forskel på 1. 
g erne og os andre. Tutorerne.
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3. aNst’s tur til Koln 1984
Turen startede formidabelt. Inden der var gået en time, havde Mette 
sat himmel og jord samt 3. a i bevægelse, idet hun serverede en sær
deles velsmagende kage bestående af hvidløg, remoulade og de vær
ste krydderier. Undervejs mødte vi en dansk-mand, der gav Astrid råd 
og vejledning om lødig påklædning, men ellers gik turen glimrende, og 
vi blev modtaget med manér af vores respektive værter på hovedba
negården.
Søndag morgen kl. 10,30 mødtes vi alle på en båd( = kro) på Rhinen ved 
Rodenkirchen, hvor det tyske gymnasium Schaurte Strasse gav en 
»forfriskning«. Resten af dagen var der frit slag, og de fleste af os tog 
på motorcykelmesse. Ganske vist var hverken Ole eller Henning med, 
men vi var alligevel under kyndigt opsyn, idet Torbens vært, også kaldet 
»The One«, talte os hvert 5. minut. Gik vi for langt væk, stak han blot 
spidsen af sin paraply ned i hælene på os.
Om mandagen kunne vi følge undervisningen i forskellige fag, hvilket 
var meget morsomt. Over middag blev vi vist rundt i Koln af Franz-Josef 
og Herr von Papen. Tu-ren endte midt i Koln, så vi syntes, at det var na
turligt at blive der hele aftenen.
Tirsdag var vi på Kolns bymuseum, hvor en historielærer fortalte om 
den mindste detalje, som var at se i det ellers spændende museum. Ef
termiddagen tilbragte størstedelen af os i en pladeforretning Saturn, 
der er Europas største. For nogle betød besøget, at de var flade resten 
af turen. For at prøve noget nyt, besluttede vi os til at besøge discotek 
La Lic, hvilket var en kæmpe succes. Stedet bestod hovedsageligt af 
spejle, og det var virkelig en narcissismens højborg. Det lykkedes os at 
blive smidt ud efter den første dans, så vi skyndte os hen på Deut- 
sches Bierhaus, hvor vi hyggede os resten af aftenen.
Alt for tidligt onsdag morgen tog vi på udflugt. Først så vi et kæmpe 
hul i jorden, en brunkuismine, og senere kom vi til en meget romantisk 
lille by, Bad Munstereifel, med brosten over det hele. Som afslutning 
på turen så vi et radioteleskop, der var så stort, at det ville gøre ondt at 
få det i hovedet, blev Mette enig med sin vært om. Da vi havde set dy
ret, blev vi mast ind i et lille lokale, hvor vi skulle høre et mindre inter
essant foredrag af en distræt fysiker. Traditionen tro mødtes vi på 
»Das deutsche Biermuseum« om aftenen.
Torsdag stæssede vi alle rundt for at få brugt de sidste knaster, og i et 
af de adskillige supermarkeder vi var inde i, indledte Mette et intimt 
forhold til butiksdetektiven, men hun vidste det bare ikke selv. Sidst på 
eftermiddagen var vi på besøg på Deutschlandfunk, hvor to af os blev 
interviewet. Da vi skulle tilbage til stedet, hvor afskedsceremonien 
skulle foregå, gik Ole og Henning på værtshus, så vi måtte finde vej 
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helt alene. Afskedsfesten gik fint, og der var højst én, der tudede næ
ste morgen, da vi tog afsked på banegården.
Vi siger tak til Ole og Henning og os selv for en fed tur.

3. a.

Moskva
I oktober var vi russisklæsende 3. g’ere sammen med en gruppe køben
havnske elever på studierejse til Moskva, der som bekendt ligger i det 
kommunistiske Sovjetunionen. Vi skulle kun være der i en uge, så vi 
havde ikke for meget tid til at opleve det russiske system, millionbyen 
og den meget fremmede kultur.
Vi startede fra lufthavnen i Kastrup efter at have kørt i futtog til hoved
staden. Forventningerne til en uge med »studier«, herunder afslapning 
med masser af mad og drikkevarer, var enorme. Det skulle senere vise 
sig, at vore forventninger med hensyn til det sidstnævnte blev opfyldt 
»til fulde«, mens det lå lidt tungere med hensyn til maden.
Noget af det, der virkelig var spændende, var vores noget famlende 
forsøg på at føre os frem som sortbørshandlere. Efter nogle enkelte 
mislykkede forsøg nåede vi en vis erfaring, og efterhånden lykkedes 
det os at få afhændet både underbukser og sure strømper til en accep
tabel pris. Og én var enorm stolt, da han fik afsat en ny, lækker Adidas 
trøje for to 100 rubel-sedler (1 rubel = 13 kr.). Som en ekstra fin gestus 
over for køberen havde han stukket et par kuglepenne i lommen på 
trøjen. Fyren blev lidt slukøret, da det senere viste sig, at de to 100 ru
bel-sedler var forældede obligationer fra revolutionstiden!
Der var, før vi tog afsted på turen, lagt et program, der gav os mulighed 
for at se, hvordan de unge lever i et så fremmedartet land som Sovjet. 
En dag besøgte vi en eliteidrætsskole, hvor piger og drenge fra 7-13 år 
lavede gymnastik, som selv Birgit ikke kunne lave efter. (Hun forsøgte 
nu heller ikke). Udover idrætsskolen besøgte vi en almindelig folkesko
le og et pionerpalads. I pionerpaladset fik vi overrakt gaver, som børne
ne selv havde lavet, de opførte et skuespil for os, og vi sluttede af med 
kædedans. I folkeskolen fik vi forevist skolens Lenin-museum, deres 
museum over 2. verdenskrig, og til sidst fik vi te fra samovaren og for
skellige kager til. Både elever og lærere var meget ivrige efter at høre, 
hvordan vi lever i Danmark, hvilke fag vi har i skolen, og hvilke lande vi 
havde været i. Alle tre besøg var meget spændende, men der var for 
kort tid afsat dertil.
Via besøgene på skolerne fik vi virkelig indtryk af, at russerne er meget 
venlige, åbne og glade, når man først har fået overstået det mere for
melle.
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Men det bedste indtryk af russernes temperament fik vi på vores fanta
stiske tur med tog til Sagorsk. Sagorsk er en meget gammel kirkeby, 
der ligger 70 km øst for Moskva. Turen tog 2 timer, og da toget var helt 
fyldt med folk, blev vi nødt til at stå op. En af 3. g’erne - og vi nævner in
gen navne ■ hårdt medtaget af nattens udskejelser og den frygtelig dår
lige luft i toget - men én tillod sig altså at blive siddende, selv om en 
træt, mager, hvidskægget olding stod ved siden af. I Sovjet er det skik 
og brug, at unge mennesker rejser sig op, for at de ældre kan komme 
til at sidde ned. Den trætte dansker var ikke opdraget til det. Men ol
dingen var måske dårlig til at se. Han syntes, danskeren lignede en 
russer og gav ham omgående et mindre hug med stokken og en ordent
lig overfusning. Men atter viste russerne sig at være meget høflige og 
gæstfrie mennesker. De omkringstående tog straks den trætte dan
sker i forsvar, de skreg og råbte til oldingen, at den uopdragne unge 
mand var undskyldt. Han var udlænding!
Vel ankommet efter de to timers hæsblæsende (70 km!) togrejse, an
kom vi til byen, der så ud til lige at have været udsat for et bombean
greb eller var ved at blive bygget. Efter en rask travetur stod vi endelig 
ude ved selve klosteret. Det består af flere fantastisk flotte katedraler 
fra midten af det 14. århundrede, og der er et præsteseminarium her. 
Vi blev og overværede aftenmessen, og flinke gamle babuskaer lærte 
os, at man kun skulle bruge to fingre, når man korsede sig, og at det 
skulle foregå fra højre mod venstre. Det var meget betagende og frem
medartet at overvære aftenmessen og salmesangen i Sagorsk.
Foruden vore helt private oplevelser så vi naturligvis også de kendte 
seværdigheder i byen. Det var bl.'a. Den røde Plads, Kreml, og det, som 
nok betog os mest - Lenin-mausolæet, som var under meget stærk be
vogtning. Vi var på museer, i stormagasinet GUM, drønede rundt i me
troen, alene eller sammen med nogle fra gruppen, og det skal selvføl
gelig nævnes, at uden vores fantastiske rejseleder/turguide Birgit Las
sen ville vi aldrig have fået det fantastiske udbytte af rejsen, som fak
tisk var tilfældet.

Hilsen Anita, Morten, Palle og Thomas.

Vor rejse til det sydfranske
Fredag den 5. oktober forlod en sær blanding af x’ere og z’ere Kultu
rens Højborg for at studere den franske kultur på nærmere hold. Vore 
rejseledere var skolens lingvist og Professeur de Francais samt vor 
specialist i oldgræsk filologi - Anne-Marie og Ulrik. I den intense og in
spirerende atmosfære i vort køretøj fik mangen en bondeknold sin før
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ste kulturelle ilddåb, så da vi nåede den tyske grænse, var alle indviet i 
det ædle spil Whist’s sære krinkelkroge og spidsfindigheder, - og det 
var lykkedes at holde diverse humoristiske indslag over bæltestedet. I 
de tyske provinser studeredes omhyggeligt alkohols påvirkning af le
gemet samt øls positive indflydelse på vandladningsproblemer.
Allerede ved første møde med den franske kultur bemærkede vi de ind
fødtes lave intelligens og tilpasningsevne, som stærkt understregedes 
af deres mørke øjne og sortsmudskede ydre og som næsten umulig
gjorde enhver form for konversation - vores medbragte gaver i form af 
glasperler og dårlig rom værdsatte de overhovedet ikke!!
Efter at have installeret os i sikker afstand fra Avignons bykerne og ef
ter med stort besvær at have fået vekslet noget af vores kapital til de 
lokale træpenge, gik vi på inspektion i Avignon, der manglede enhver 
form for civiliserede bekvemmeligheder skulle det vise sig - det var 
f.eks. umuligt for os at finde et moderne indkøbscenter. Derimod faldt 
vi hele tiden over små irriterende udskænkningssteder, der mere end 
antydede franskmændenes alkoholafhængighed.
Under vor mest direkte konfrontation med disse individer under en be
sigtigelse af en institution svarende til vores, lagde vi især mærke til 
det åbenlyse moralske forfald blandt den franske ungdom; eleverne 
benyttede frikvarterene til at gå rundt og kysse hinanden. Flere af dem 
så på os med deres liderlige øjne, men vi forstod at undgå den slags 
tilsmudsning! Resten af tiden brugte vi til at køre rundt og bese for
skellige sammenstyrtede huse, hvor disse mørkhudede hele tiden for
søgte at sælge os deres krimskrams og postkort.
Det eneste virkeligt kulturelle vi mødte dernede, var deres vin i selskab 
med hvilken man befandt sig yderst behageligt. Af denne århundred
gamle drik hjembragte vi alle et udsøgt sortiment til nærmere studium, 
hvilket også var det eneste, den franske kultur havde at byde os.
Ved vor hjemkomst den 12. blev vi modtaget af vore nærmeste, der alle 
tiljublede os efter en hel uges fravær!

27



Canada
VHG har nu i 17 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 hel 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 er det Rikke Jen
sen fra Hornum, som gør gamle VHG ære på PACI, og til næste år vil 
Gregory Henderson from over there komme til VHG forat lære the ways 
of the Vikings. Det værste er jo altid at få lært dansk. Den er en svær 
en, den danske!
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.
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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: Anne Marie Jespergaard.
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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.
3) Nåren bog tilbageleveres til skolen, skal den være fri for omslag, ind

læg og blyantsmærker.

Edb
Skolen har RC udstyr: 2 »Piccolo« og 8 »Piccoline«. Udstyret må benyt
tes 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- 
eleverne 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.
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.

30



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

Fag

Sproglig linie Matematisk linie

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

sprogl. 
gren

Musik 
sprogl. 
gren

Samf. 
sprogl. 

gren

Fys. 
mat. 
gren

Nat. 
mat. 
gren

Samf. 
mat. 
gren

Religion 0 0 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3 0 3
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

(3 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 0 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3 0 3 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 }a 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
Formning og 
kunstforståelse

►
2

0
2 1

6 7
2 1

2

0
2 1 2 1 2 1

29 30 31 30 31 30 31 29 30 31 30 31 30 31

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.
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Ferier og fridage
1985
Sommerferie: Mandag d. 24. juni - tirsdag d. 6. august.
Efterårsferie: Mandag d. 14. oktober. - fredag d. 18. oktober.
Juleferie: Mandag d. 23. december - fredag d. 3. januar 1986. 
1986
Vinterferie: Mandag d. 10. februar. - fredag d. 14. februar.
Påskeferie: Mandag d. 24. marts - mandag d. 31. marts.
Grundlovsdag: torsdag d. 5. juni.
Sommerferien begynder mandag d. 23. 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 forele
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.
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.
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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 onsdag den 7. 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.

Grenvalgsorientering
I 1. 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.
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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
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.
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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 der tradition 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.

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.
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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. 
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.
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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.l. 
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.
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.
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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 85-86):

1. Det maksimale stipendiebeløb for udeboende elever er 25.100 kr.
2. Det maksimale stipendiebeløb for hjemmeboende elever er 15.300 

kr.
3. En elev, hvis forældre har under 156.400 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 256.200 kr.
Den korrigerede indkomst beregnes med udgangspunkt i socialind
komsten i indkomståret 1986. Der fradrages 16.600 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 2.800 kr., heri ikke medregnet eventuel støtte fra Statens Uddan
nelsesstøtte, og at de endnu ikke er fyldt 22 år den 31. december 
1985.

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 1985-86 (12 måne
der) have bruttoindtægter på i att 53.700 kr., heri inkluderet tildelt 
stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte, men ikke statsgarante
rede lån og andre lån. Af den del af ansøgerens formue, der oversti
ger 41.700 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
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 37.900 kr.
Ansøgningsskemaer kan afhentes på kontoret den 1.-5. i hver måned. 
Meddelelse om udbetaling gives på opslagstavlen. Ekspeditionstiden 
er ca. 1 Vi måned.
BEMÆRK: Alle elever, som fylder 18 år senest 30. juni 1986, bør søge 
allerede ved skoleårets start.
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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!

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 
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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.

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 onsdag den 7. august 1985:
Lærermøde kl. 9,00.
Alle elever møder kl. 10,00.
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