
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


DANMARKS
PÆDAGOGISKE

BIBLIOTEK__



VESTHIMMERLANDS 
GYMNASIUM

1987-88



Omslag: VHG's kantine/teatersal med udsnit af 52 m lang frise af Poul
Gernes, lavet i samarbejde med elever og lærere 1984-87.

Redaktion:
Hans Chr. Harder
Palle Rønde Møller
Henning Sørensen 
Preben S. Sørensen

Fotos:
Ejlif Hollc Jørgensen m. fl.

Tryk:
Aars Bogtryk & Offset



Wil iII •
WW--/^ ,
Også i år er der grund til at glåede sig, når man ser tilbage på dét forløbne 
skoleår, Mange elever og lærere har med energi og entusiasme bidraget til de 
mange aktiviteter og den gode stemning, som har præget VHG både til dag
lig og til fest. Det skål 1 have tak for. ■■ ■

Redaktionen af dette årsskrift har gjort et stoit arbejde for at indfange net
op den mangfoldighed, som gerne skulle være et kendetegn for et velfunge
rende skolemiljø. De forskelligartede bidrag _tij hæftet giver tilsammen et sig
nalement af VHG netop nu og kan forhåbentlig hjælpe til med at fastholde 
små Og store begivenheder fra det forløbne år i erindringen. ’

For I nye. elever sku|e åreskrift fet gerne fungere som en appetitvækker til 
.den skole, der skal være rammen om jeres tilværelse de næste tre år. Jeg kan 
love jer nogle spændende år med mulighed for en række oplevelser, som 

' rækker langt ud over den almindelige undervisning, hvis I selv er indstillet på 
at bidrage hertil.

Velkommen til det nye skoleår, som begynder mandag den 8. august 1988 
kl. 10.

Willy Mathiesen,
Rektor
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AF SKOLENS DAGBOG
1987:

4/8: Det nye skoleår begynder. 157 nye elever - flere end i mange år! 
- bydes velkommen. For 1 .g’erne er der tilrettelagt et særligt in
troduktionsprogram de første dage.

7/8: De nye l.g-klasser holder introduktionsfest.

14/8: 3.xyN på biologiekskursion.

20/8: 3.xyN på endnu en biologiekskursion.

21/8: Årets første HEBE-fest.

28/8: Susanne Harmsen, 2.b, vælges til elevrådsformand.

31/8-2/9: Hytteture for 1 .g, tutorer og energiske lærere.

11/9: Fællestime med Istanbul Express: Mehmet Ozan, Jan Zum
Vohrde, Mads Vinding og Alex Riel. Spændende og original 
musik til både ørerne og fødderne.

16/9: Idræts- og aktivitetsdag for hele skolen. En god dag med høj
stemning, også hjulpet på vej af vejrguderne.
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29/9: Møde for 1 .g’s forældre.

8/10: Fællestime: Høring med repræsentanter for DGS og GLO.

12/10-16/10:1. 3.g’s rejseuge er 3.abF i Paris, 3.abN i Køln, 3.abxyzS + 3.zN i 
København og 3.xyz i kemipraktik.

6



27/10: Fællestime. Mimekunstneren Gunnar Malmgaard fra Teater 
Papinak engagerede alle med sin stilfærdige optræden.

3/11: Orienteringsmøde med lærere fra vores afleverende skoler om
gymnasiereformen.

Pigehold til håndboldstævne i Thisted.

4/11: Drengehold til håndboldstævne i Hasseris.

8/11: Den amerikanske jazz- og gospelsangerinde Lillian Boutté be
søgte for anden gang VHG, denne gang til en aftenkoncert for 
elever, forældre og lærere. Pragtfuld musik og en god stemning i 
en fyldt sal gjorde det til en enestående oplevelse.

16/11: Fællestime med Turkmeniens Statslige Folklore Ensemble.
Dans, sang og musik i pragtudstyr.



17/11-20/11: Terminsprøver.

20/11-21/11: Det samlede lærerkollegium holder pædagogisk kursus på St. 
Restrup højskole.

28/11: Den traditionelle hyggeeftermiddag for pensionister i Aars
kommune.

Ulandsudstilling - som også er en værdifuld tradition - åbner.

2/12: Konsultationsmøde for 1 .g’s elever og forældre.

9/12: Basketballstævne for drenge i Støvring.

14/12: Konsultationsmøde for 2. og 3.g.

16/12: Basketballstævne for piger i hallen.

18/12: Jule-HEBE-fest.

22/12: Juleferien indledes på sædvanlig vis med et par timers samvær
om et varieret juleafslutningsprogram.

1988:
13/1: Globetrotteren Mogens Stryhn holder lysbilledforedrag om

Kina efter Mao for 3.a, 3.b og 3.z.
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18/1: Orienteringsmøde for kommende ansøgere til 1 .g.

19/1: Drengehold til volleyballstævne i Støvring.

26/1: Fællestime med skuespilleren Allan Olsen, der viste lysbilleder
og fortalte om filmarbejde i USA.

1 /2: Volleyballstævne for piger i Viborg.

3/2: Fællestime med Kim Sjøgren og Lars Hannibal, der leverede
den ægte vare: Virtuos og charmerende musik fra alle genrer 
uden hjælp fra elektronisk isenkram.
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9/2: Piger til basketballstævne i Århus.

11/2: Premiere på Teaterkredsens opførelse af »De blindes Kon
cert«, instrueret af Peter Bacher og Ole Christiansen.

19/2: HEBE-fest og derefter vinterferie en uge.

1/3: 3.mF på ekskursion til Århus.

3/3: Studieorienterende møde for 2. og 3.g.

5/3: Årets store skolefest. Revy, spisning, bal og lancier for elever,
forældre, lærere og gamle elever. Alt og alle klappede.

7/3: Jørgen Jørgensen rejser til Alsace i 14 dage som deltager i et
dansk-fransk lærerudvekslingsprojekt.

8/3: Fællestime med Jens Jørgen Thorsen. Et halvhjertet forsøg på
at leve op til rollen som den evige provokatør.

10/3: Basketballstævne i hallen.

21/3-25/3: Alle 2.g’ere er på studierejser til udlandet: 2.a + 2.y i Rom, 2.a i 
Paris, 2.x i London og 2.z i Provence.

22/3-25/3: Terminsprøver.
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23/3: Ansøgertallene til 1 .g stiger godt 10% i forhold til sidste år. 62 
sproglige og 98 matematikere ønsker at starte i l.g på VHG.

6/4: Et meget flot punktum på årets serie af fællestimer: Koncert 
med SAVAGE ROSE. Annisette, Thomas Koppel og John 
Ravn havde Christian Sievert med som gæstesolist.

11/4: Jean Joseph Feldtz fra Alsace fungerer som gæstelærer på 
VHG en uge som anden del af det dansk-franske lærerudveks
lingsprojekt.

15/4: Idrætsarrangement med elever fra Fjerritslev Gymnasium, der 
også deltager i aftenens HEBE-fest.

19/4: Poul Gernes-udsmykningen af fællesområdet fortsætter med 
indramning af sceneåbningen med bred keramisk frise.

25/4-29/4: Knap 50 elever og et hold lærere fra venskabsgymnasiet i Sar
celles ved Paris indtager VHG og alles hjerter. Venskaber ud
bygges, og fransk esprit præger skolen nogle hektiske dage.

3/5: Fest for afgangselever og lærere. Lammekød og selskabslege 
gav en god stemning - men på det tidspunkt var klassernes eksa
mensfag jo heller ikke offentliggjort.

4/5: 3.g’s sidste skoledag.
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DET NYE GYMNASIUM
Den 1. august 1988 træder gymnasiereformen i kraft. Det vil sige, at de nye 1 .g- 
elever, som efter sommerferien begynder på VHG, bliver de første, som skal un
dervises efter en gymnasieordning, som på væsentlige punkter adskiller sig fra 
det nuværende.

At gymnasiets struktur og indhold trænger til en revision bør ikke kunne 
overraske nogen. Den sidste gymnasiereform, hvor det nuværende grengymna
sium blev indført, hviler på en bekendtgørelse fra 1961, og siden da er der kun 
sket en justering af de enkelte fags timetal og læseplanerne i begyndelsen af 
70’erne. Med de hastige ændringer, der i disse år sker i erhvervs- og hele sam
fundslivet, må uddannelsessystemet naturligvis løbende tilpasses samfundets 
nye behov og de unges ændrede situation og forventninger. De elever, som i dis
se år går i gymnasiet, kommer til at leve og arbejde i et samfund, som vi i dag næp
pe har fantasi til at forestille os, og derfor må netop uddannelsessystemet være 
parat til stadig nytænkning og omstilling.

Det gymnasium, som vi er fortrolige med i øjeblikket, giver en fortrinlig ud
dannelse. Men det har den afgørende svaghed, at de enkelte fags placering og ti
metal er bundet op i en ret stiv struktur, som gør det meget vanskeligt at indføre 
nye fag og mere fleksible kombinationsmuligheder. Det karakteristiske ved 
grengymnasiet er netop, at den enkelte gren indeholder en række fag, der er spe
cielle eller vægtet på en særlig måde for den pågældende gren. Den enkelte elev 
kan således kun vælge mellem ret få på forhånd fastlagte fagkombinationer, og 
der er ikke mulighed for at tilgodese ønskerom uddannelsesforløb, der bedre er 
tilpasset den enkeltes behov og interesser.

At denne grenstruktur har overlevet sig selv, viser sig først og fremmest ved 
det voldsomme pres, der i de senere år har været på heleforsøgsområdet. Antal
let af nye forsøg nærmer sig 1000 hvert år, og en stor del af disse består netop af 
større eller mindre justeringer af fagenes sammensætning eller timetal. Nogle af 
disse forsøg er efterhånden blevet så fast etablerede, at de har fået status af 
»standardforsøg«, som har mistet den egentlige karakter af forsøg og eksperi
ment. Det gælder f.eks. den matematisk-kemiske forsøgsgren og den fransk
sproglige forsøgsgren, som har været fast bestanddel af VHG’s grentilbud de 
sidste år. Hertil kommer en broget og uoverskuelig mængde af mere utraditio
nelle forsøg, som har gjort det vanskeligt at fastholde studentereksamens ensar
tethed med hensyn til niveau og kompetence.

Selv om flere og flere i de senere år har givet udtryk for, at de nuværende ram
mer for gymnasieundervisning er utilstrækkelige, har der bestemt ikke været 
enighed om, hvordan en reform af gymnasiet skulle realiseres. Debatten har 
bølget frem og tilbage, og skiftende regeringer, udvalg og arbejdsgrupper har 
lanceret meget forskelligartede forslag, indtil det i foråret 1987 endelig lykke
des at få et politisk forlig vedrørende en reform af gymnasiet. Der er så mange in
teresser knyttet til uddannelsessystemet, at folketingets politikere engagerede 
sig i selv de mindste enkeltheder vedrørende reformens udformning, og det en
delige resultat er da også i høj grad præget af politiske kompromisser. Man kan 
således diskutere, i hvor høj grad der er tale om en gennemgribende reform eller 
blot en mindre justering af gymnasiet. Mange har utvivlsomt håbet på mere vidt
gående ændringer - i divergerende retninger ganske vist! -, men under alle om
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stændigheder kan det konstateres, at gymnasiet nu har fået nogle mere fleksible 
rammer, der skaber nye udviklingsmuligheder i de kommende år.

Pladsen er ikke her til en detaljeret gennemgangaf reformens enkeltheder. Et 
omfattende orienteringsmateriale er udarbejdet med henblik på de berørte ele
ver, og her skal kun fremhæves nogle af de vigtigste kendetegn ved det nye gym
nasium:

- Gymnasiet giver fortsat den mest almene uddannelse på højt niveau for 16- 
19 årige, samtidig med at studentereksamen giver adgang til enhver videregåen
de uddannelse.

- Ved indgangen til 1 .g skal man fortsat vælge mellem sproglig og matematisk 
linie, men ligheden mellem de to linier er blevet større. Sprogfagene er blevet

Lektor Blomme?
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styrket på matematisk linie, de naturvidenskabelige fag er blevet styrket på 
sproglig linie, og en række fag kan vælges på tværs af den traditionelle linieop
deling.

- Eleverne fastholdes gennem hele gymnasieforløbet i stamklasser, og stør
stedelen af klassens timer er optaget af obligatoriske fag. Nogle af disse er fælles 
for begge linier (dansk, historie, biologi, idræt m.fl.), mens andre er specielle for 
sproglige (latin, naturfag m.fl.) og matematikere (matematik, fysik m.fl.).

- Hver elev skal desuden vælge ét valgfag i 2.g og tre valgfag i 3 .g. Rækken af 
valgfag er delt i fag på højt niveau og fag på mellemniveau. Mindst to fag skal væl
ges på højt niveau.

- 1 rækken af fag på mellemniveau indføres der gradvis en række fag, der er 
nye i gymnasiesammenhæng: erhvervsøkonomi, teknikfag, datalogi, dramatik, 
filosofi m.fl.

- Valgfagene kan sammensættes, så der opnås samlede niveauer, der svarer 
til de nuværende grenkombinationer. Eksempler på andre valgkombinationer 
er:

Sproglig linie:
1 ): Engelsk og fransk på højt niveau samt idræt og erhvervsøkonomi på mel

lemniveau.
2 ): Tysk og russisk på højt niveau samt kemi og latin på mellemniveau.
3 ): Engelsk og tysk på højt niveau samt samfundsfag og geografi på mellemni

veau.
Matematisk linie:
1 ): Matematik og engelsk på høj t niveau samt musik og datalogi på mellemni

veau.
2 ): Fysik og fransk på højt niveau samt latin og filosofi på mellemniveau.
3 ): Matematik og kemi på højt niveau samt teknikfag på mellemniveau.
- Det ugentlige timetal vokser fra 30 til 31-32 pr. uge. Med ved undervisnin

gens tilrettelæggelse, specielt med hensyn til det skriftlige hjemmearbejde, til
stræbes det, at elevernes samlede arbejdsbyrde er uændret i forhold til i dag.

- Det sociale liv i gymnasiet vil fortsat være præget af, at elever og lærere er 
fælles om en lang række oplevelser både til daglig og ved de mange udadvendte 
aktiviteter i tilknytning til undervisningen: ekskursioner, studierejser, teater, 
sport, musik og meget mere.

Siden det politiske forlig vedrørende gymnasiereformen var en realitet for 
kun godt et år siden, har gymnasieverdenen været præget af et forceret arbejde 
for at få reformens principper ført ud i livet. I alle fag er der lavet nye læseplaner 
og undervisningsvejledninger, lærerne er i fuld gang med en forstærket efterud
dannelse, nyt undervisningsmateriale skal produceres, og en lang række prakti
ske problemer - også af økonom isk art - skal afklares. Ikke alt er på plads endnu, 
og det er givet, at en række enkeltheder i reformen skal justeres hen ad vejen. 
Men vi skal nok nå at blive klar til at tage godt imod den første årgang, som skal i 
gang med det nye gymnasium til august 1988.

Willy Mathiesen.
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NATURFAG FOR SPROGLIGE

Se -SS

Den nye gymnasieordning, som træder i kraft ved næste skoleårs begyndelse, 
rummer en spændende nyskabelse: Naturfag for sproglige. I et to-årigt forløb 
med tre ugentlige timeri 1 .g og fire i 2.g skal der gives en sammenhængende un
dervisning i matematik, fysik og kemi. Der skal endvidere etableres et tværfag
ligt samarbejde med biologi i l.g og med geografi i 2.g. Der afsluttes med en 
mundtlig eksamen efter 2.g.

Den hidtidige, obligatoriske matematikundervisning af sproglige gymna
sieeleverfalder dermed bort, hvilket næppe mange vil beklage. Det har altid væ
ret særdeles vanskeligt at motivere sproglige elever for den rene matematik. 
»Det er så kedeligt!« og »Hvad skal vi dog bruge det til?« har mange sagt. Det 
skal dog retfærdigvis anføres, at den mentalitet, som kommer til udtryk i sådan
ne udsagn, ikke kun har med kombinationen sproglige og matematik at gøre. 
Den hektiske, underholdningsprægede og selvbeskuende ungdomskultur er 
især via tv og video blevet værdimålestokken for mange børn og unge, hvilket er 
et problem for gymnasieundervisningen i almindelighed.

Naturfagets integration af matematik, fysik og kemi rummer mange mulighe
der for umiddelbar demonstration af matematikkens kolossale anvendelighed 
og enorme betydning for vort moderne, teknologiske samfund. Ydermere åb
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ner naturfagets tværfaglige karakter mulighed for inddragelsen af autentiske og 
aktuelle resultater fra den naturvidenskabelige forskning, hvor de allermest 
spændende opdagelser typisk sker i grænseområderne mellem de traditionelle 
fag.

Det er en udbredt og sejlivet myte, at menneskeheden stort set kan deles op i 
to grupper, den ene bestående af individer uden talent for matematik og naturvi
denskab og den anden af individer medtA sådant talent. Men den moderne hjer
neforskning peger entydigt på, at ethvert normalt spædbarn rummer mulighe
der for at udvikle evner, som går i både sproglig-humanistisk og matematisk-na- 
turvidenskabelig retning. Noget ganske andet er, at den ene kategori af evner of
te undertrykkes under opvæksten, og her spiller barnets oplevelser i folkesko
lens små klasser utvivlsomt en afgørende rolle.

Det er også en udbredt misforståelse, at matematik ligger meget fjernt fra det 
almindelige dagligsprog. Tværtimod forholder det sig således, at alleelementæ- 
re matematiske symbolsprog udspringer af fundamentale områder af daglig
sproget. Elevernes beherskelse af et præcist og nuanceret dagligsprog er derfor 
særdeles vigtig for al matematikundervisning. Erfaringerne med den hidtidige 
matematikundervisning for sproglige viser da også, at når først den langvarige 
proces med at nedbryde holdningsmæssige og psykologiske barrierer hos ele
verne er fuldført, så dukker der ganske mange matematiske talenter frem blandt 
de sproglige gymnasiaster.

Vi står midt i en naturvidenskabelig og teknologisk revolution, som m.h.t. 
omfang og udviklingshastighed savner ethvert sidestykke i menneskehedens 
historie. På trods af vor demokratisk opbyggede styreform bliver stadigt større 
dele af befolkningen umyndiggjorte, fordi mange beslutninger, som er afgøren
de for fremtidens samfund, reelt bliver taget af en håndfuld naturvidenskabelige 
og teknologiske eksperter. Jeg mener, at det er af vital betydning for demokra
tiet, at vort uddannelsessystem sigter imod at give så mange som muligt kvalifi
ceret indsigt i både de sprogligt-humanistiske og de matematisk-naturviden- 
skabelige områder af vor erkendelse. Måske kunne det nye naturfag for sprogli
ge bidrage hertil.

T. Bergstein
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ERHVERVSØKONOMI
Erhvervsøkonomi er et af de nye fag, der med gymnasiereformen introduceres 
i gymnasiet. Faget kendes fra andre uddannelsesinstitutioner, men vil nok i 
gymnasiet få sin egen identitet.

Et af de erklærede formål med gymnasiereformen har været endnu mere at 
åbne gymnasiet over for det omgivende samfund, og indførelsen af erhvervs
økonomi ses i netop dette lys. Af fagets formålsparagraf fremgår det, at ele
verne i dette fag skal erhverve deres VIDEN om bl.a. virksomhedernes mål
sætninger, funktioner og relationer til omgivelserne såvel som FORSTÅ
ELSE af de forhold, der påvirker virksomhedernes beslutninger.

For at opnå dette skal undervisningen omfatte virksomhedens struktur og 
dens omgivelser (50% af stoffet) samt virksomhedens økonomi (de resterende 
50%). Det giver sig selv, at udadrettede aktiviteter har en central plads i et så
dant fag. Derfor opereres der - udover mulige virksomhedsspil med EDB-si- 
mulation - også med virksomhedsbesøg og gæstelærere som en vigtig del af un
dervisningen.

Det tilstræbes m.a.o. med dette fag at give eleverne et godt kendskab til vo
res erhvervsliv både for så vidt angår dets ydre vilkår som dets indre organisa
toriske og økonomiske forhold. Og dette søges opnået ved at kombinere kund
skaber med en praktisk indsigt i konkrete virksomheders forhold.

Chr. Rode
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PÆDAGOGISK DAG OM
GYMNASIETS FORUDSÆTNINGER
OG UDFORDRINGER
I dagligdagen er pædagogik naturligvis et vigtigt samtaleemne på lærerværelset. 
Udover frustrerede bemærkninger om det umulige i at hælde 10 liter på en 5-li- 
ters dunk og skuffelsen over, at der tilsyneladende ofte er hul i dunken, udveks
les erfaringer og ideer, og mange detaljer bringes på plads. Den enkelte lærer 
kan få medhold i og modstand mod sine synspunkter og således undgå tomgang 
og udbrænding.

Undertiden er der behov for at se mere koncentreret på undervisningens for
udsætninger og udfordringer, da disse jo ustandselig ændrer sig. Det var derfor 
også et enigt lærerråd, der anbefalede afholdelse afen pædagogisk dag. Et ud
valg forberedte kurset og den 20.-21. november rykkede vi ind på St. Restrup 
højskole. Hovedspørgsmålene, der skulle behandles, var følgende:

Hvorledes oplever eleverne mødet med gymnasiet og dets lærere?
Hvad er karakteristisk for nutidens gymnasieelever?
Hvilke krav stiller undervisningen til lærerne?
Elevernes synsvinkel kom til udtryk gennem videofilmen Hej Lille Drøm, 

som følger en gruppe elever på Ballerup Gymnasium i 1980. Denne film så vi 
sammen med Lise, Iben, Joachim og Jens fra Viborg Katedralskole. Valget af 
elever fra en anden skole end vor egen var foretaget med velberåd hu. Det skulle 
sikre en større åbenhed og ærlighed, end man ville kunne forvente fra vore egne 
elever.
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Ligesom lærere kan være dybt uenige om, hvad gymnasiet er og bør være, tør 
det nok siges, at elevernes erfaringer med denne skoleform er blandede og mod
stridende. De følgende citater, der fremkom under paneldiskussionen, ledet af 
Mads Peter Villadsen fra Ikast Gymnasium, er derfor et forsøg på at fryse nogle 
af billederne fra det spændende kalejdoskop, eleverne drejede for os:

»Karakterræset slår en masse mennesker ned og ødelægger mange venska
ber«.

»Man har hele tiden pisken over nakken og dårlig samvittighed«.
»Det er vigtigt at have et forhold til lærerne udover det faglige«.
»Man kan ikke være kammerat med sin dommer«.
»Man får et dårligt forhold til lærere, der giver dårlige karakterer«.
»Hvis man er aktiv og bluffer i starten, kan man køre på frihjul resten af året«.
»Hvis man vil have gode karakterer, skal man aflure lærerens mening«.
»Karaktererne er den eneste grund til at læse lektier«.
»Komme sammen - det har jeg ikke tid til«.
»Lektier er der ikke meget tid til, når man skal passe sit arbejde«.
»Arbejdsbyrden er utrolig ujævn«.
»Skolen er det modsatte af demokrati«.
»Jeg er bange for ikke at kunne leve op til de unge læreres rimelige krav«.
»Det er ikke ligegyldigt, hvad man taler om over middagen derhjemme«.
»Jeg har virkelig fået lyst til at lære en hel masse«.
»Man er blevet placeret et stykke tid«.
»Lærerens evne til at inspirere er det afgørende«.
Efter at eleverne havde haft ordet, ridsede Erik Stærfeldt fra Århus Fritids

pædagogseminarium og Inge Heise fra Ishøj Gymnasium det teoretiske skelet 
op for os:
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For at forstå sin samtid må man kende sin fortid. Den baggrund, hvorpå nuti
dens samfund og skole kan forstås, kunne man kalde det traditionelle samfund, 
som var præget af en høj grad af stabilitet og pligtfølelse. Forhold og værdier 
ændrede sig ikke sådan uden videre fra dag til dag, og der var i det store hele 
enighed om, hvad der var tilladt, og hvad der skulle holdes nede - også mellem 
generationerne. Pligten gik frem for lysten, og det lod sig i almindelighed gøre at 
modnes uden at kuldkaste de gamles værdier. Skolen kunne leve som et uund
værligt led i det givne. Studentereksamen indgik med selvfølgelighed som ad
gangskort til det bedre borgerskab. For den lille procentdel af en ungdomsår
gang, der gik i gymnasiet, var det ikke en fremmed verden. Far havde gået der, og 
måske endda undertiden antydet, hvad sønnen kunne vente sig. Der var reser
veret plads til indholdet af gymnasiets undervisning i elevens hoved. I tilgift fik 
skolen foræret selvdisciplin ganske gratis. Eleverne mødte til tiden, afleverede 
skriftlige opgaver til tiden, tissede kun i frikvartererne, udholdt tålmodigt even
tuel kedsomhed og forholdt sig roligt, passivt og modtagende i timerne. Over
holdt eleven ikke sådanne selvindlysende normer, hørte man ikke hjemme på 
gymnasiet. Endnu i 50’erne var der fuldstændig stille i klassen, i samme øjeblik 
læreren trådte ind. I provinsen gjaldt dette utvivlsomt også mange år senere.

Fra 50’erne og fremefter mod foreløbig kulmination i 80’erne gårder råd i de 
gamle dyder. Pligtfølelsen og stabiliteten går i opløsning. Den frie opdragelse 
vinder indpas, en egentlig ungdomskultur opstår og dermed generationskløf
ten. Unge kan ikke mere genbruge forældrenes erfaringer. Første prioritet får 
overalt i samfundet kvalifikation og fleksibilitet. Hvis mor i sin tid har gået i gym
nasiet, det er ikke særlig sandsynligt, kan datteren nu fortælle hende, at sådan er 
det ikke mere. Samfundsudviklingen sætter som altid sine aftryk i de unges per
sonlighedsstruktur. Lysten går frem for pligten. Der findes ikke mere indre, 
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selvfølgelige grunde til at gå så grusomt meget igennem. De unge ruster sig for
ståeligt nok til fremtiden.

Bag elevers ikke sjældent barske gruppeadfærd gemmer sig i dag et sind, der 
er mere sårbart end nogensinde. Elever kan blive meget mopsede, vrede og for
nærmede over velmente puf i timerne. Usikkerheden lurer, fordi ingen vej er af
stukket påforhånd. Deres verden er mulighedernes verden og dermed en angst
truet verden. Det var måske grunden til, at man hos én af eleverne kunne spore 
en stærk fascination af den stærke, autoritære, fagligt overlegne, mandlige læ
rer. Gymnasiet modtager i dag på landsbasis ca. 30% af en ungdomsårgang. 
Grunden hertil er først og fremmest, at de unge og deres forældre her mener at 
kunne få viden, færdigheder, kvalifikationer og fleksibilitet. Overgangen til at 
være en bredere skole, både hvad angår elevmasse og indhold, har ikke været 
uden problemer. Skolen får ikke mere et rum, hvor indlæring og modning kan 
foregå, foræret. Den må selv skabe det, må for en stor del selv motivere eleverne.

Lærerne står ikke uden for ovennævnte samfundsudvikling. Til os stilles som 
alle andre steder kravet om kvalifikation og fleksibilitet samt den pædagogiske 
evne til igen og igen at skabe nye kraftfelter, hvori det faglige samarbejde og per
soner kan trives. Der findes vel næppe den lærer, der ikke kan blive angst og 
usikker over for denne udfordring og i svage øjeblikke ønske sig den gamle auto
ritære eliteskole tilbage, men noget sådan er dels umuligt, dels ville det være en 
flugt fra den frihed, der giver så store muligheder. Den moderne skole rummer 
trods sine indbyggede problemer langt bedre muligheder for at der opstår en 
frugtbar dialog mellem lærer og elev, mellem elev og fag. At disse muligheder 
kan sættes over styr og i nogle tilfælde bliver det, oplevede vi også, da vi selv var 
på skolebænken.

Det pædagogiske kursus’ afsluttende gruppearbejde og plenum afspejlede 
en stærk vilje i lærerkollegiet til at forlange respekt for det arbejdsfællesskab, et 
gymnasium er og drage konsekvenser, hvor det foragtes. Denne enighed om at 
stille krav til elevernes adfærd og arbejdsindsats kædedes sammen med viljen til 
omsorg og hjælp, hvilket konkret har udmøntet sig i, at der tidligt på skoleåret 
holdes møder med deltagelse af hver enkelt 1 .g’s lærere, for at koordinere fage
ne og tage hånd i hanke med eventuelle problemer så tidligt og så effektivt som 
muligt.

Den følgende tids debatter, mundtlige som skriftlige, på lærerværelset viste, 
at det pædagogiske kursus havde skabt en fælles ramme, som det er værd at byg
ge videre på.

Peder Nielsen/Preben S. Sørensen

21



PØLSESNAK OG HAVEGRILLER!
Ei! Hvad er dog dette? Hvad er dette for en herlighed, og hvordan er jegkommet 
hertil? Nok tilhører jeg familien af »lange, seje jyske«, men alligevel! Drømmer 
jeg, eller er jeg vågen? Nej, jeg er ganske vågen, og det var rigtignok min fætter, 
jeg mødte, da jeg ankom hertil stedet. Han er udgået fra Frankfurter-skolen og 
noget afen tør hund, men alligevel havde jeg nær fået et chok, dajegsåham ligge 
dér, vissen og indskrumpet, på et bord i kantinen. Det sølle skind!

Han betroede mig, at det er dødens pølse at være på dette gymnasium. Folk 
her er fagidioter og tænker kun på lektier og eksamener. Således har en fyr i ren 
distraktion sat tænderne i ham og taget en ordentlig bid for i næste øjeblik at lade 
ham ligge og flyde på bordet. Stort bedre var det ikke inde på lærerværelset, lod 
han mig forstå.

Og hvad sker der så for mig? Jeg er blevet anbragt på livets solside og ligger og 
nyder det på et bord i gymnasiets grønnegård. De elever og lærere, der kommer 
forbi, ser på mig med lystne blikke, og jeg er lige ved at gå ud af mit gode skind 
ved synet af alle de smækre, solbrændte pigeben. Jeg må dog hellere holde på 
formerne, så jeg ikke kommer til at ligne den lærer dér, der just kommer forbi i 
stikkelsbærben og solhat. I øvrigt synes omgangstonen mellem lærere og elever 
at være ganske fri. Lige før hørte jeg en flok elever råbe til en af lærerne her i 
grønnegården: »Hov, Møller, kommer du ikke og løber en marathon for os?« 
Og selv om jeg hørte ham sige for sig selv: »Hva’ ska’ det nu gøre godt for?«, så 
stæsede han alligevel straks afsted. Jeg mener også at have fundet ud af, hvad det 
hele går ud på: De kalder det for en aktivitetsdag. Det gælder for klasserne om at 
være med i så mange aktiviteter som muligt, ikke så meget om at vinde. Og kan 
de få nogle lærere med, giver det ekstra points. Det er måske derfor, lærerne er 
så populære i dag. Der kommer igen et par labre larver og ser beundrende på 
mig. »To ristede - med det hele!« siger de. De er da vist brændt varme på mig. Og 
nu nærmer ham, de kalder Møller, sig også. Ho,ho! Hov, hva’ er nu det? Han har 
en tang i hånden. Jeg skal ikke tages med tang. Stop, må jeg lige være fri! Hjæ- 
æææælp! Det var godt; mit råb om hjælp blev vist hørt, for nu kommer der en 
springende til undsætning. WM står der på hans trøje. Det betyder nok Welt- 
meister. Men hva’ er nu det? Spis lige brød til, makker! Jeg har det varmt nok her 
i solen. Jeg skal ikke ind i den cancer-grill. Aaaaaav! Hjælp, du dér med PS på 
forklædet.

P.S. fra »Dødens Gab«: Jeg har fundet ud af, at PS står for pølsesælger.
Cand. med. Ister
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»MAN FÅR FLERE ØJNE«
- Samtale med fire udvekslingselever
SPANIEREN, SRILANKANEREN, AMERIKANEREN
OG CANADIEREN
Alvaro Zapata er 19 år og fra Madrid, hvor han afsluttede sin gymnasieuddan
nelse i 1987. Dilshani Fernando er 18 år og er fra Colombo, hovedstaden på 
Sri Lanka, hvor hun skal starte på High School efter hjemkomsten fra Dan
mark. Joseph Turschakfy\der snart 18 og er fra Essexville i Michigan. Han er 
færdig med High School, fordi den skole, han kommer fra, accepterer året på 
VHG som afslutning på High School-uddannelsen. Joseph har egen bil og vil 
finansiere sin videre uddannelse gennem sin store hobby, som også er en for
retning: han køber, sælger og samler »baseball-cards«, billeder af kendte base
ball-spillere. Af disse kort har Joseph et lager på 3 mio. Lindsay McKay er 17 
år og fra Thunder Bay i Canada, som hun nu rejser tilbage til for at klare det 
sidste år på High School.

HVORFOR BLIVE UDVEKSLINGSELEV?
»Fordi det er væsentligt at få kendskab til en anden og fremmed kultur og dens 
sprog«. For Lindsays og Alvaros vedkommende er baggrunden for rejsen ud 
over ønsket om at komme ud at se den store verden den, at de var kørt trætte af 
skolen og omgivelserne derhjemme. Det har desuden været vigtigt for alle fire 
at møde den danske kultur, ikke som turister, men som »Danskere«. - »Ud
veksling er vigtig, fordi den kan være med til at skabe forståelse for »de andre« 
og bidrage til fred, for selv om danskere og amerikanere har forskellig bag
grund, så græder de jo over de samme ting«, siger Joseph.

SPROGET
»Starten på Danmarksopholdet var svær, først og fremmest på grund af spro
get. Det har været et stort problem, at så mange danskere i deres venlighed 
talte engelsk til os. Det medfører jo, at kendskabet til dansk udbygges alt for 
langsomt. Desuden kommer vi på den måde til at opfatte os selv som mere spe
cielle, end vi selv ønsker. Vi har i nogen grad følt os udenfor, ja til tider har vi 
følt, at der ligefrem var en »mur« mellem os og de andre«.

Lindsay indskyder, at hun sagtens kan forstå dem, der som flygtninge kom
mer til et fremmed land og er sprogligt handicappede eller de mennesker, der 
på andre møder afviger fra »det normale«.

HVAD OVERRASKEDE JER?
»Hvad der er uvant for os, er de gode forbindelser mellem elever og lærere, 
den gensidige respekt og den frie udveksling af meninger. Også det, at lærere 
deltager i fælles fester, har overrasket os«.

Dilshani og Lindsay er enige om, at der er en overraskende åbenhed imel
lem kønnene, hvilket også præger dagligdagen på skolen. »Frimodigheden 
kommer også til udtryk i aviserne - jeg tænkte på »side-ni-pigen««, siger Lind
say.

Alvaro: »Der er stor forskel på familiemønstret i Spanien og i Danmark. I 
mange spanske familer er kvinden et tyende med den ene opgave at varte man-
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den op. Jeg vidste forøvrigt meget lidt om Danmark på forhånd, og det over
raskede mig f.eks., at landet har sit eget sprog«.

»Mig har det overrasket, at jeg under opholdet har kunnet tabe 20 kg, selv 
om jeg har deltaget ihærdigt i mange fester«, siger Joseph.

ERFARINGER
De fire er alle enige om, at man lærer meget om sig selv, sin familie og sit eget 
land gennem opholdet. »Man finder ud af, hvad man kan klare og lærer at tack
le de problemer, der kan opstå ved mødet med de danske familier«. Joseph og 
Alvaro mener, at de ved at være borte fra deres familie er »vokset« meget i de 
forløbne måneder, og Joseph synes endda, at han nu tænker mere dansk end 
amerikansk og forudser problemer med at akklimatisere sig, når han kommer 
hjem. Alvaro konkluderer med de øvriges fulde tilslutning: »Man får flere øjne 
gennem et sådant ophold«.

»Det kan somme tider være vanskeligt at finde sig til rette i en fremmed fa
milie«, siger Lindsay, »men hvad der er svært er vel også spændende - det dre
jer sig om at finde balancen«.

ORGANISATIONER OG SKOLER
Lindsay: »Udvekslingen mellem Thunder Bay og VHG har fungeret de sidste 
20 år og udspringer af venskabet mellem de to gymnasielærere, Henning Jør
gensen og John Love. Jeg er formodentlig den sidste udvekslingselev, da inter
essen i Canada er svigtende, primært fordi opholdet i Danmark ikke giver ca
nadiske elever studiemæssig kompetence derhjemme. Udveksling på privat 
basis har på den ene side ikke en organisations fordele og sikkerhedsnet, men 
på den anden side stiller det krav til én selv, hvilket er positivt. Jeg vil anbefale. 
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at de danske lærere i højere grad stiller konkrete krav og opgaver til udveks
lingseleverne. Derved lærer man sproget hurtigere, så man bedre kan deltage i 
timerne og i klassens liv iøvrigt«.

Alvaro: »Jeg havde kontakt med min organisation, American Field Service, 
et år før min afrejse. For at komme i betragtning kræves der bestemte prøver 
og eksaminer. Der er rift om pladserne, f.eks. blev der kun udvalgt 16 ud af 
2000 ansøgere i Madrid. Jeg fik nogle papirer om det danske sprog fra organi
sationen, men det var mig ikke muligt at sætte mig ind i det på egen hånd, f.eks. 
var der store problemer med udtalen. Jeg fik gode informationer i Madrid fra 
tidligere udvekslingselever og jeg vil også gerne fremhæve det positive i, at jeg 
fik lejlighed til at møde min værtsfamilie, før jeg flyttede ind hos dem. For mig 
at se er skolen vigtig, først og fremmest fordi den formidler kontakten til jævn
aldrende unge mennesker. Desuden virker det danske skolesystem godt, set 
med en spaniers øjne«.

Joseph: »Rotary har givet mig et godt år i Danmark og har været med til at 
forberede turen upåklageligt. For at komme til Danmark har jeg måttet igen
nem mange prøver og interviews, fordi Rotary specielt hvad angår udveks
lingsophold i Danmark kræver mange fag og høje karakterer. En dansk pige, 
der var på udveksling i Michigan, fortalte om Danmark, hvilket gav mig stor 
lyst til at prøve netop det land, som jeg derfor havde som første prioritet. Ro
tary har været en stor støtte for mig med dens kontakter til andre familier og til 
andre udvekslingsstudenter. Man har desuden arrangeret ture rundt i landet 
samt lavet arrangementer, hvor jeg skulle fortælle om USA i andre Rotary- 
klubber«.

»Det var virkelig godt, at jeg startede i en 1 .g, selv om jeg var ældre end de 
andre. Mit udgangspunkt svarede jo på den måde til deres: Vi startede alle på 
noget nyt i en ny skole. Hermed bringer jeg en stor tak til skolen og klassen 
(1 .y) for året der er gået«.

Henning Sørensen/Preben S. Sørensen
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OM OP- OG NEDRUSTNINGS
SPEKTAKLET

Som enhver hårdtprøvet trommehinde vil kunne bevidne, så er jo VHG-skole- 
fester af en endog temmelig vindstyrke. Det var følgelig helt i traditionens ånd, at 
årets indledende divertissement slog på stort set alle forhåndenværende stren
ge, da lys, lyd, dans, sang og dialog dannede paraply over Ronnie og Gorbies tå
spidsdans omkring den varme atomgrød.

Det gik vist helt rent ind på lystavlen, at hvis det stod til kunstnere og menig- 
mænd og kvinder både her og hisset, ja, så bliver det fede tider for skrothandle
re.

Et kærligt budskab, energisk og farverigt ført frem til smuk kulmination, da 
alle 900 glade publikummere så byger af hvide freds(papir)flyvere stryge ned 
fra balkonen med årets fællessang om féer fra poesien, høge, duer og russiske 
nætter med Mary og Ivan. Herefter kunne gamle og unge på rimeligt lyserøde 
skyer svæve til bords og til dans.

Fine vibrationer - og en festlig optakt med vitaminer for øje, øre, hjerte og - 
forhåbentligt - begge sider af hjernen.
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Det var en hjertens fryd at se 
på gamle VHG - en fé 
som med et slag af staven 
raketten valt i graven.

Gid store mænd i nålestrib 
forstod spektaklets mega-hib: 
med marskal-pen som tryllevånd 
at slå et slag for broderbånd.

Tak - og pax vobiscum, aktivister!
Hjørgensen
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FRANSK PÅ VHG
1987-88 har været et begivenhedsrigt år for fransk på VHG. Udvekslingen med 
vores venskabsgymnasium i Sarcelles har fået en fin start og udvikler sig forhå
bentligt til en fast tradition. I anledning af det fransk-danske kulturår har Jørgen 
Jørgensen som én af 15 danske gymnasielærere deltaget i en lærerudveksling 
mellem Alsace og Danmark. Endvidere har vi »beholdt« Véronique Gozlan, 
der også deltog i udvekslingen Sarcelles-VHG sidste år og nu går på handels
overbygningen på gymnasiet i Sarcelles. Véronique er i en periode på 2 måne
der i praktik hos Søren T. Lyngsø, Aars.

Gymnasiereformen betyder store omvæltninger for fransk, både med hen
syn til timetal og niveauer. De kommende 1 .g. matematikere har således for før
ste gang haft valget mellem tysk, fransk og russisk som andet fremmedsprog. 5 
elever har valgt russisk, og resten fordeler sig ligeligt mellem tysk og fransk.

Som en udløber af reformen er der åbnet mulighed for, at man i folkeskolen 
tilbyder fransk som alternativ til tysk fra 7. klasse. Sidste år blev der på landsplan 
oprettet 60 klasser med dette forsøg; i år er antallet 4-doblet, altså 240 klasser. 
Aars skole har givet sine elever dette tilbud og starter næste år med en stor for
søgsklasse i fransk.
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»... DET ER LIDT IMPONERENDE!«
Den første årgang fra den fransksproglige gren bliver studenter i år. Det er sam
tidig det første hold, der har deltaget i udvekslingen mellem gymnasiet i Sarcel
les og VHG, d.v.s. at de har været værter for franske elever i 1987 og -88 og selv 
har boet en uge hos en fransk familie i Sarcelles.

Deltagerne i rundbordssamtalen er: Lise og Momme, 3a, Birgitte, Rikke og 
Tine, 3b, samt deres fransklærer, Anne Marie Jespergaard.

AJ: »Hvorfor valgte I fransk-grenen ?«
Momme: »Jeg syntes, det lød spændende«.
Rikke: »Fordi man havde lyst til at lære mere fransk«.
Lise: »Man fik mulighed for at lære fransk bedre end ved kun »at ha’ det til 

husbehov««.
Rikke: »...og få en mulighed for at bruge det mere, når vi havde flere timer«.
Alle var enige om, at det var godt at have den skriftlige dimension med, selv 

om det tager megen tid. Skriftlig fransk har understøttet det mundtlige.
Birgitte: »Jeg synes, det er lækkert, at vi har haft det skriftlige med«.
Rikke: »Det skriftlige var en større del, end jeg troede, men man får jo gram

matikken ind på en anden måde, når man skriver det«.
Birgitte: »Det er begrænset, hvor meget man tænker på grammatikken, når 

man snakker fransk - så snakker man jo bare, men det giver meget, når man sid
der og slår op i ordbøgerne«.

MommetJeg synes også, det har været godt at få fransk op på et niveau, der vel 
ikke svarer helt til engelsk og tysk, men alligevel kommer deropad«.

Eleverne var enige om, at de 6 ugentlige timer, de havde haft i 2.g., havde givet 
virkelig meget, hvorimod de kun 4 timer i 3.g. havde betydet for lidt tid til samta
le (Som første forsøgshold har 3 sF haft en timefordeling på 5-6-4, hvorimod de 
to følgende årgange får fordelingen 4-6-5.).

Lise: »Og så er der jo også udvekslingen!«
AJ: »Hvad har den givet Jer?«
Birgitte: »Taknemmelighed over at gå på VHG!«
Momme: »Det var spændende at se de forhold, de havde dernede«.
Birgitte: »Gymnasiet var et betonmonstrum. Der var koldt og også et køligt 

milieu. Der var ikke ofret noget på udsmykningen, hverken i klasserne eller ude 
omkring, det var meget gråt og kedeligt«.

Tine: »Også forholdet til lærerne - det tror jeg ikke er så godt som her. Det er 
også så hårdt, »skolesystemet««.

Momme: »Gammeldags!«
AJ: »Også i timerne?«
Alle: »ikke i alle timer«.
Rikke:»l nogle timer. I matematik og fysik kunne de godt sidde stille, men jeg 

var inde i en engelsktime, der bare blev saboteret«.
Lise: »Jeg var inde i en historietime, hvor de supplerede hinanden, hvor der 

var livlig aktivitet. Jeg synes, de havde et meget afslappet forhold til dén lærer, 
men generelt er tonen nok hårdere«.

Birgitte:»De har heller ikke noget sammen på skolen uden for skoletiden. De 
har ingen tilknytning til deres skole. De franske elever giver også udtryk for, når 
de er heroppe, at det er lækkert, at man f.eks. kan have en fest på skolen«.
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AJ: »Hvordan var forholdet eleverne imellem?«
Tine: »De har et godt kammeratskab«.
Momme:»Det er jo et meget større gymnasium med over 2000 elever, såjeg 

tror, der var mange flere kliker«.
Birgitte: »Og så er der selvfølgelig mange elever, der slet ikke kender hinan

den. VHG er jo så lille, at alle mere eller mindre ved, hvem folk er«.
Lise: »De sagde, at de ikke var særlig glade for selve gymnasiet, altså bygnin

gerne, men de var meget vilde med at gå der, fordi de havde alle deres venner 
der«.

AJ: »Hvad var Jeres første indtryk af gymnasiet?«
Birgitte: »Spraglet! Alle mulige forskellige mennesker. Det er jo en storby, og 

der er mange indvandrere. Jeg ved godt, at de snakker fransk alle sammen, men 
på mig virkede det meget internationalt«.

AJ: »Der er 28forskellige etniske grupper pågymnasiet i Sarcelles - lagde I mær
ke til deres indbyrdes forhold?«

Tine: »Jeg tror, de blander sig meget med hinanden. Jeg bemærkede i hvert 
fald ikke noget diskrimination, måske netop fordi de er så mange og så forskelli
ge. Det første som Laurent, der boede hos mig, lagde mærke til i Aars var, at vi 
ikke blandede os med de flygtninge, der er på VHG. Han troede, at vi sådan var 
små racister«.

Birgitte: »Vi har jo ikke timer sammen med dem«.
Tine:»Danskerne er måske også mere tilbageholdende«.
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AJ: »Hvilke forskelle har I bemærket mellem de franske elevers holdning til 
skolen og jeres egen ?«

Rikke: »De er meget mere disciplinerede. De laver med garanti alting, man 
forlanger af dem. Laurence, der boede hos mig, hun sad og lavede lektier om af
tenen, mens de var her«.

Birgitte: »De finder sig i meget, som vi ikke ville finde os i. Når de er alene, 
skælder de ud o ver lærerne og siger, at den og den er diktatorisk, men de kunne 
aldrig finde på at sige det til læreren selv. De har for meget respekt for dem, der 
underviser dem, til at gøre det«.

Momme: »Jeg synes, de virker meget skolemindede. Mathieu, der boede hos 
mig, skal f.eks. fortsætte 2 år direkte efter studentereksamen på en forbereden
de skole og derefter 3 år på en anden skole. Der er ikke tale om at holde en pause, 
som mange af os vil gøre«.

Lise: »De har ikke rigtig muligheden for at holde et år fri«.
Birgitte: »Erhvervsarbejde er heller ikke ret udbredt. Det undrede dem, at så 

mange danske gymnasieelever kunne klare sig selv, bo alene eller sammen med 
deres pige eller fyr. Det er meget sjældent i Frankrig«.

Rikke: »Del mest normale er at blive boende hos sine forældre - også når man 
læser videre, ogdet var Laurence i hvert fald tilfreds med. For os ville det jo være 
frygteligt«.

Birgitte: »En katastrofe!«
Mowme.'»Mathieu sagde, at han ikke havde mulighed for at flytte hjemmefra, 

og så gjorde det heller ikke noget«.
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AJ: »Andre forskelle?«
Momme: »Deres boligforhold«.
Tine: »De var imponerede over vores parcelhuse, at de fleste her har hus og 

have«.
AJ: »Hverdagen«.
Tine:»De har ikke ret megen fritid; de går jo i skole til kl. 5 eller 6 og har lektier 

derudover«.
Rikke:»Men mange af dem er alligevel meget aktive. F.eks. gik Laurence i fri

tiden til ballet, judo og klaver to gange om ugen, så hun havde nok at lave. - De 
klager sig ikke så meget som danskere. Danskerne er lidt pylrede!«

Tine: Laurent beundrede danskernes afslappede holdning. De er ikke så 
stressede som franskmændene, der går meget op i at få en god eksamen og kom
me videre«.

Birgitte:»De er bestemt mere stressede end os. Vi mener, det er en menneske
ret at falde ned i sofaen en gang imellem og bare se TV. Sådan er de ikke. Somme 
tider siger vi, pligter - der er andet end pligter, der er noget andet, som det er vig
tigt for mig personlig at gøre lige nu. For dem er det pligterne først - altid!«

AJ: »Hvordan var det at bo i en fransk familie ?«
Momme: »Jeg synes, det var sjovt«.
Birgitte: »Vi blev forkælet ud over alle grænser!«
Momme: ...og passet op i begge ender«.
Rikke:»Jeg måtte ikke engang bære min kop ud i køkkenet efter morgenma

den«.
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Birgitte: »I min familie sad de længe over aftenbordet, halvanden time, og 
snakkede om alt muligt - de var meget interesserede i at høre om Danmark«.

Lise: »De spurgte også mig ud om Danmark. De var meget livlige, en meget 
varm familie. De sad også meget længe over osten ogfrugten. Forældrene arbej
dede i en forretning, så det var den eneste tid på dagen, hvor de var sammen. De 
havde det smaddergodt sammen, selv om de kun sås om aftenen!«

AJ: »Hvilke positive og negative sider har 1 oplevet ved en fransk gymnasieelevs 
hverdag?«

Rikke:>Aeg synes, det er positivt med arbejdsdisciplinen og deres indstilling. 
På en måde er det lidt imponerende. På nogle punkter virker de mere modne 
end os«.

Birgitte: »Det hænger måske sammen med, at de bor i en storby«.
Momme: »De har en meget lang skoledag og lang transporttid«.
Tine: »Lang transport har vi jo også her«.
A J: »Kunne I tænke jer at bytte ?«
A//e.'»Nej, nej!!«
Tine: »Kun for at lære sproget«.
Momme:»De grene, de har, er mere kombinerede - matematiske og sproglige 

fag. Hvert år vælger de noget nyt - selvfølgelig fortsætter de med nogle af de fag, 
de har, men de har flere tilvalgsfag«.

Tine:»De ser meget ned på det at være sproglig. Øverst på ranglisten ligger fy
sikerne. Hvis man ikke kan klare det, bliver man kemiker, derefter biolog, så 
sproglig og den sidste udvej er så samfundsfaglig«.

Rikke: »Det er da utroligt, for der er mange der siger, at det er hårdt at være 
samfundsfaglig!«
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Lise: »Det er forkert, at der er den rangordning«.
AJ: »Hvad har udvekslingen givet Jer sprogligt?«
Birgitte: »Dagligsprog«.
Rikke: »Nu kan man sige de mest almindelige ting uden at tænke over det, så 

man kan føre en samtale«.
Lise: »Man har været tvunget til at skulle forklare sig - især da vi var i Sarcel

les, når man var alene med familien. Det gav enormt meget!«
Tine: »Det har givet gloser«.
Momme: »I det hele taget har det været godt at høre så meget fransk!«
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DANSK-FRANSK DIALOG
1 forbindelse med det dansk-franske kulturår har CEU (center for europæisk 
uddannelse) og Det Danske Selskab i samarbejde med de franske skolemyndig
heder arrangeret et lærerudviklingsprojekt mellem Danmark og Alsace. 15 
danske lærere blev før påske sendt til Alsace for i 14 dage at dele enfransk kolle- 
gas hverdag. Og efter påske var det så franskmændenes tur til at besøge Dan
mark en uges tid. Jeg var så heldig at blive udpeget som deltager i projektet, og i 
en sen nattetime i marts måned blev jeg lukket ind i vicerektor J. J. Feltz’ em
bedsbolig i Cernay i det sydlige Alsace. Kontakten var hurtigt etableret, og i lø
bet af de 3 uger, vi tilbragte i hinandens selskab, blev det til mange og lange dis
kussioner om forskellen på det danske og det franske uddannelsessystem. Vi 
mener nok stadig hver for sig, at vort eget system er det bedste (det gør jeg i al 
fald!), men efterhånden som oplevelsen har bundfældet sig, er der alligevel ele
menter fra det andet lands skolesystem, der vækker til eftertanke, og tvivlen 
melder sig: Skulle de mon have ret i at gøre det på den måde? Somme tider har 
man haft et motiv så tæt på så længe, at det er velgørende at vende kikkerten om 
og se det på lang afstand.

Jeg er ikke kommet til nogen endegyldig konklusion, så derfor har jeg valgt at 
referere nogle af de vigtigste spørgsmål, som meldte sigfor os begge ved mødet 
med et andet system. Først for JJ (mig selv) i Frankrig, og derefter for JJ (Jean- 
Joseph) i Danmark. Jeg har anført spørgsmålene under de mest centrale temaer. 
De svar, der blev givet, eller forskellige observationer og tanker er anbragt i pa
rentes.

I CERNAY (ALSACE):
Om undervisningssituationen:
JJ: Hvorfor har I stillet bordene op på række ? Ville det ikke være bedre med en he
stesko-opstilling?«

(Senere fandt jeg ud af, at samtalen mellem lærer og elever eller mellem ele
verne indbyrdes ikke prioriteres så højt i timerne. Der er i højere grad end hos os 
tale om et stof, der skal gennemgås af lærerne. Pensum er i vidt omfang bestemt 
fra centralt hold, og omfattende kontrolforanstaltninger sikrer en ensartet un
dervisning overalt i landet. Også elevernes standpunkt bliver regelmæssigt kon
trolleret ved skriftlige prøver, så derfor tager franske skoleelever gennemgåen
de mange notater i timerne.

I øvrigt ville en anden bordopstilling nok ikke forbedre den indbyrdes kom
munikation, da en dårlig akustik og støj fra gang og naboklasser som regel er vil
kårene.)

Om timelængde og skoledag:
JJ: »Hvordan kan børn (jeg var på et »college«, der nogenlunde svarer til tidligere 
tiders mellemskole herhjemme) klare at sidde stille så længe ?«

(En time er som regel en stiv klokketime, og man har ofte dobbelttimer, for at 
skoledagen ikke skal blive så opsplittel. Middagspausen varer 2 timer, hvor man 
i kantinen kan få et velsammensat måltid til en billig penge. Derefter er der sko
legang til kl. 17. Om onsdagen har man fri, til gengæld er der skolegang lørdag 
formiddag.)

37



38



Om elevsammensætningen:
JJ: »Er der ikke ofte stor aldersmæssig spredning i den enkelte klasse? Der synes 
også at være stor forskel på parallelklasser«.

(I Frankrig går elever ofte en klasse om. Det kan endda ske indtil flere gange. 
Endvidere er der en tendens til at sammensætte klasserne således, at man har de 
gode i én klasse, de dårlige i en anden. I Cernay havde man således på en årgang 
en klasse, der læste 3 sprog samtidigt (tysk, engelsk og fransk), hvor de berørte 
sproglærere havde nogle skemalagte timer til at samarbejde i. Det var som regel 
ikke i en klasse som denne, at man fandt indvandrerbørnene! For mig at se inde
bar systemet, at der i nogle klasser var mange elever, der for længst var stået af. 
De var sorteret fra og var selv bevidste om det. Dem kunne man finde på de ne- 
derste rækker, og de lod stort set degode elever på de forreste rækker om at give 
lærerne stikordene til timernes afvikling.)

Om elevmedbestemmelse:
JJ: »Har eleverne noget at skulle have sagt på undervisningen ?«

(Senere fik jeg lejlighed til at se, hvordan et klasseråd, »conseil de classe«, fun
gerer. Foruden klassens lærere, studievejledere osv. deltager der to forældrere
præsentanter og to elevrepræsentanter. Efter at lærerne har gennemgået ele
vernes standpunkter, overgives ordet til sidstnævnte og forældrerepræsentan
terne. I ét tilfælde oplevede jeg, at de to elever gav en bedømmelse af undervis
ningen i de forskellige fag, men ellers var det småt med kommentarer fra foræl
dre- og elevside. Tilsyneladende optrådte de mest som gidsler i sammenhæn
gen. De kritikpunkter, som jeg oplevede den ene gang, blev også hurtigt imøde
gået af lærerne med henvisning til det program, man modtager ovenfra.

I AARS:
Om undervisningssituationen:
JJ: »Det er indlysende, at eleverne ikke er stressede og bange hos jer. Spørgsmålet 
er, om de ikke har det FOR godt?«

(Mens jeg havde været optaget af at undervise, havde Jean-Joseph observe
ret en elev, der var i gang med at løse en matematikopgave. Måske er det rigtigt, 
at vi i for høj grad betragter eleverne som ansvarlige individer, der selv må sørge 
for at følge med.)

Om timelængde og skoledag:
JJ: »Jeg kunne aldrig vænne mig til timer på 45 minutter. Det er rart at have god tid 
til at pakke sit materiale ud, afholde timen og pakke sammen igen. Bliver 1 ikke 
stressede af det ?«
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(Det er rigtigt, at man somme tider bliver frustreret over, hvor lidt man når i 
en time. Især når der er tale om gruppearbeje. Dobbelttimer kan dog løse pro
blemet. Til gengæld synes jeg, at timerne i Frankrig føles meget lange.)

Om forholdet mellem lærere og elever:
JJ: »Hvorfor afbrød du timen, da det ringede? I Frankrig ville jeg blot havefortsat, 
indtil jeg var færdig«.

»Så du ikke, at en elev sad med fødderne oppe på bordet i timen?«
(I frikvarteret, da vi passerede en klasse) Hvorfor greb du ikke ind overfor den 

elev, der stod på et bord?«

(Måske er vi blevet så vant til at betragte eleverne som selvstændige væsener, 
at vi helt glemmer at optræde som autoriteter og opdragere. Jeg tror, at jeg efter 
Jean-Josephs besøg er blevet mere opmærksom på den side af vores job.)

Af gode grunde har jeg lagt færre ord i munden på Jean-Joseph. Jeg kan ikke 
vide, hvad han har tænkt i sit stille sind uden at lade det komme til udtryk. Derfor 
bliver dialogen nok også mere kritisk over for det franske uddannelsessystem, 
end meningen var. Sandheden er, at jeg, på trods af de åbenlyse skavanker ved 
det franske system, har overværet meget interessante timer med kvikke elever 
og dygtige undervisere. Paradoksalt nok oplevede jeg også, i det elitære franske 
system, et spændende tværfagligt projekt, hvor idrætslærere, fransklærere, 
formningslærere og studievejledere var gået sammen for især at stimulere de 
svage elever. Jeg kan endnu se den fortrykte elev med hareskåret for mig, da han 
fik alle til at le ad sin vittige fortolkning afen Moliére-figur.

Jørgen Jørgensen.
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INTERVIEW MED NOGLE GÆSTER
FRA GYMNASIET I SARCELLES
Jacques Piloz (Pi) havde samlet nogle repræsentanter fra gymnasiet i Sarcelles 
for at udspørge dem om deres oplevelser i Danmark og navnlig på VHG. Flere 
af de interviewede var også deltagere sidste år, og alle - såvel »veteranerne« 
som de nye ansigter - besvarede det første spørgsmål om deres allerførste ind
tryk ved ankomsten til Aars med at udtrykke deres begejstring for den varme 
modtagelse alle - d.v.s. 47 elever og 8 ledere - er blevet mødt med.

De franske deltagere i samtalen var Michéle Aubac (lærer i filosofi), Robert 
Soin (lærer i erhvervsøkonomi), Mathieu Escoubet (3.g), Didier Delhaye (2.g) 
samt Christine Franchini, som i fjor var med som 3.g’er og - som studerende i 
erhvervsøkonomi - nu stadig er tilknyttet Lycée Jean-Jacques Rousseau og 
medarrangør af turen.

Pi bad så de franske gæster om at sammenligne VHG med gymnasiet i Sar
celles. Dette gav anledning til en lovprisning af skolen i Aars. Der blev bl.a. 
sagt:

Mathieu: Der er stor forskel på undervisning i klassen i Sarcelles og i Aars. 
For det første, fordi klasserne i Danmark er mindre. For det andet, fordi stem
ningen er anderledes i Aars; man er som én stor familie. Eleverne tager mere 
del i, hvad der sker, kommer med indlæg osv.
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Christine: Ja, i Frankrig kommer læreren bare ind og lirer dagens tekst af.
M. Soin: Det, der slår én, er den afslappede stemning, undervisningen fore

går i. Det er således muligt at medbringe thermo-kander og lidt mad i timerne...
Pi: l princippet er det ikke tilladt...
M. Soin:... hvilket bidrager til at afdramatisere undervisningen.
Pi:... men nogle kolleger ser igennem fingrene med det.
M. Soin: Samtidig er det meget seriøse indlæg, alle elever kommer med. Sid

ste år overværede vi således en tysktime, hvor niveauet var meget højt.
Mme Aubac: Man bliver også overrasket over den stilhed, der er er overalt. 

Man hører ingen støj, der er ingen larm i klassen, virkelig optimale arbejdsvil
kår. Man møder derfor også en helt anden indstilling til arbejdet her end i 
Frankrig. Man mærker virkelig, at lærere og elever arbejder sammen og ikke 
imod hinanden.

Didier: Det skyldes måske også, at dette gymnasium er mindre. Her er der 
tale om 400 elever, og ikke 2000 som hos os.

Mme Aubac:Her skal det måske tages i betragtning, at eleverne er med til at 
bestemme over deres hverdag. På den måde bliver de ikke fristet til at lave bal
lade.

Pi: Er der slet ikke noget i Sarcelles, der er bedre end i Aars?
Mathieu: Hvis jeg bliver tilbudt en plads på VHG, så siger jeg ikke nej!
M. Soin: Heller ikke jeg!
Pi: Vi kan bytte - for et år altså!
M. Soin: En anden ting, der er bemærkelsesværdig, er morgensamlingerne, 

hvor alle elever, administration og lærerne kan rejse problemer. For mig at se 
er det anskuelsesundervisning i direkte demokrati.
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Pi: Der må da være noget, der er bedre i Sarcelles!
M. Soin:... to minutters tænkepause!!!...
Pi: Bortset fra skolelivet har I også fået et indtryk af danskernes hverdag, 

og...
Didier: Her har man igen et bevis på danskernes hjertelighed. Man samles 

om aftenen omkring et bord, spiser og taler sammen, og det var ikke kun på 
grund af vores besøg, efter hvad jeg fik oplyst. Det findes ikke hos os.

På et spørgsmål fra Pi om, hvordan kommunikationen mellem franske og 
danske elever var foregået, blev det oplyst, at man i enkelte tilfælde havde be
nyttet sig af engelsk. Svaret gav anledning til en længere diskussion af, hvorfor 
danskere klarer sig så godt på fremmede sprog. En elev gav fjernsynet æren 
herfor, idet man viser udenlandske film i originalversionen, og ikke i en syn
kroniseret udgave som i Frankrig. Det blev også fremført, at danskerne, på 
grund af landets størrelse, er nødt til at lære fremmedsprog for at klare sig i 
konkurrencen.

Pi: Hvad med maden? Det er et spørgsmål, jeg selv ofte har fået stillet. Er 
der noget, der har chokeret jer?

Didier: Den danske mad er mest i flydende form. Det er utroligt, hvor meget 
øl der kan nedsvælges. Det er det samme som vand for os.

Mathieu: Man forestiller sig i Frankrig, at nordboerne spiser fisk morgen, 
middag og aften, men vi har fået en meget varieret kost.

M. Soin: Det er især de danske vine, jeg godt kan lide...
Til sidst sammenlignede man den danske og den franske skoledag, timernes 

længde osv. Her var franskmændene ikke enige. To af eleverne mente, at lek
tionerne på 45 minutter (i Frankrig er de på 55 eller 60 minutter) var forkorte, 
mens en lærer fremførte, at interessen hos eleverne alligevel dalede efter 45 
minutter. Derimod var alle enige om, at skoledagen i Frankrig er for lang. Her 
blev der nævnt den mulighed, mange af de danske elever benytter sig af, for at 
have erhvervsarbejde ved siden af skolegangen. Dette kan ikke lade sig gøre i 
Frankrig, når skoledagen slutter kl. 17 eller 18.

Jacques Piloz
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IDRÆT PÅ VHG
Gymnasieidrætten kan beskrives som 2 delmængder, der hver især har sin 
egen form, men som samtidig har så meget fælles, at de er uløseligt knyttet til 
hinanden.

Den ene delmængde udgøres af den obligatoriske dobbelttime. Obligato
risk er også de idrætsdiscipliner, der dyrkes, idet det frie disciplinvalg, der ka
rakteriserer undervisningen i anden halvdel af gymnasieforløbet og som kun er 
begrænset af de fysiske rammer, baseres på en lærertilrettelagt gennemgang af 
en række discipliner i første halvdel af gymnasietiden.

Flere nye idrætsdiscipliner er blevet indbygget i den obligatoriske undervis
ning de senere år, f.eks. softball og rugby, men dette har ikke betydet en ind
skrænkning af de gammelkendte idrætsgrene som basketball, volleyball, hoc
key, gymnastik, fodbold og svømning.

De elever, der efter sommerferien begynder i 1 .g, vil opleve en noget anden 
idrætsundervisning, end vi hidtil har kendt. Dels vil det efter 1 .g være muligt at 
vælge idræt som valgfag på mellemniveau (med afsluttende mundtlig-praktisk 
eksamen), dels vil strukturen på den obligatoriske idrætsundervisning være 
strammet op, således at der stilles krav om undervisning i 12-timers perioder i 
forskellige idrætsdiscipliner ligesom der stilles krav om, at eleverne lærer og 
selv udarbejder og gennemfører et opvarmnings- eller grundtræningspro
gram.
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De erfaringer, som vi (lærere og elever) gør os i den obligatoriske idrætsun
dervisning, bruger vi i planlægningen af den anden delmængde, nemlig den fri
villige gymnasieidræt med dertil hørende idrætsarrangementer.

Der har året igennem været »frisport« i basketball, volleyball og gymnastik 
og der har være afholdt klasseturneringer i fodbold og volleyball, ligesom vi 
har deltaget i Gymnasieskolernes Idrætslærerforenings turneringer i volley
ball, basketball og håndbold.

Højdepunkterne i det forløbne skoleår har været
- vore to kombinerede idræts- og festarrangementer med Fjerritslev Gym

nasium, der afvikledes en fredag i oktober i Fjerritslev og en fredag i april i 
Aars. Om eftermiddagen spilles fodbold, volleyball, basketball og hos os 
håndbold og om aftenen er der spisning og elevfest på værtsskolen til midnat, 
hvor gæsterne kører hjem. I denne form har disse arrangementer været gen
nemført i 5 år.

- et pige/drenge-basketballstævne for skolehold, som vi indbød vore na
bogymnasier i Hobro, Fjerritslev og Støvring til i marts måned. Tanken er at 
fortsætte dette samarbejde om ét idrætsstævne hvert skoleår. Idrætsgrenen 
kan variere. Der er foreløbigt aftalt et fodboldstævne i Fjerritslev i dette ef
terår.

- idrætsaktivitetsdagen den 16. september 1987.
For første gang brugte hele skolen en hel dag (bortset fra første time) på for

skellige idrætsaktiviteter. Samlende midtpunkt var marathonstafetløbet i ga
derne rundt om skolen samt de forud fastlagte turneringer i softball, rugby, ba
sketball, svømning og hockey. I alle konkurrencer skulle hver enkelt idræts
klasse samle points i en klasseholdkamp, der ikke kun omfattede de fastlagte 
turneringer, men også gav mulighed for, at klasser på eget initiativ kunne kon
kurrere mod hinanden i andre og for fleres vedkommende fantasifulde, selv- 
opfundne idrætsaktiviteter. Blot skulle man melde sig på det dertil indrettede 
booking-kontor og have fat i en dommer.

Det sindrige pointssystem gjorde, at vinderklassen først kunne findes efter 
deadline for pointssamling og det viste sig, at den klasse, der havde været mest 
energisk og kreativ i de alternative discipliner, havde scoret de fleste points.

Vi var heldige med vejret den 16. september og energien og stemningen på 
skolen overgik enhver forestilling, så der må være lagt op til en gentagelse.

Ole Riis Olsen
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MUSIK
Musik er en vigtig del af næsten alle elevers hverdag. De køber musik, de lytter 
og danser til musik og de synger og spiller. Derfor spiller musikken ganske na
turligt en væsentlig rolle i skolens liv.

Den væsentligste del af dette musikliv foregår i musiktimerne.Der synges en 
masse. Danske som udenlandske sange - enstemmige som flerstemmige - nye 
som gamle. Intet er os helligt, blot det er godt. Men vi hører også plader. Både de 
allersidste numre, men også de gamle klassikere. I forbindelse hermed analyse
rer vi værkerne, d.v.s. vi snakker, læser og diskuterer.

Ved adskillige lejligheder flyttes musikken til det store fællesområde. Ofte 
synger og spiller en klasse, til andre tider spiller nogle - beat eller klassisk - som 
led i den ugentlige morgenunderholdning, til juleafslutningen eller til skolefe
sten m.m. Den største musikbegivenhed er forårskoncerten, hvor næsten alle 
klasser optræder på en eller anden måde.

Også pigekoret har haft travlt. I efteråret sang det for pensionister på »Re
bildhus« og på plejehjemmet »Højgården«, i Farsø. Koret var med til at gøre vo
res årlige »pensionistlørdag« i Aars til en succes. Det deltog naturligvis i juleaf
slutningen såvel som ved forårskoncerten. I februar gik den årlige »udflugt« til 
Aalborg Hallen, hvor vi så Mozarts »Tryllefløjten«.

(OT-JR)

TEATERKREDSEN
Teaterkredsen ved Vesthimmerlands Gymnasium har været aktiv næsten lige 
så længe som skolen har eksisteret. I sin tid startede teaterkredsen som en un
derafdeling af elevforeningen 1IEBE, og medlemmerne har, som navnet jo si
ger, været elever og lærere med interesse for at lave teater enten som aktører 
eller som teknikere af en eller anden art.

I en årrække stod teaterkredsen for underholdningen ved den årlige skole
fest og derudover var der en forestilling i efteråret. Der er blevet spillet skue
spil afalle genrer lige fra de græske komedier til Dario Fo. Revyer skrevet af lo
kale kræfter har indgået som festlige indslag ved skolefester. De sidste år har 
teaterkredsen koncentreret sig om en årlig forestilling normalt opført i februar.

1 1987 var det tanken, at vi skulle have skrevet et stykke selv, der var spæn
dende oplæg, men vi måtte erkende at det ikke kunne nås i dette skoleår, men 
vi håber, meget at kunne vende tilbage til ideen næste år.

Dette års skuespil blev derfor et vi måtte »købe«, og det blev Antonio Buero 
Vallejos »De blindes Koncert«, et stykke som stiller store krav til skuespil
lerne, men så sandelig også til kostumefolk og teknikere. Vallejo fik sit gen
nembrud i 1949 og har med stykket »De blindes Koncert« fra 1962 placeret 
sig centralt i den nyere tids spanske dramatik. Ca. 30 elever og to lærere har ar
bejdet med stykket frem til februar 1988, hvor det blev vist ved to forestillin
ger.

(BA)
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SKOLENS PERSONALE
1. Hans Chr. Harder,(bio)
2. Knud Thomsen, (da/eng)
3. Henning Sørensen,(ty/studievejl.)
4. Henning Jørgensen, (eng/idræt)
5. Kirsten Freil, (idræt/studievejl.)
6. Steen Jacobsen, (da/eng)
7. Ole Christiansen, (da)
8. Lene Jeppesen, (hist/idræt)
9. Joan Rask, (eng/mus)

10. Eva Auken, (hist/idræt)

11. Christian Rode, (samf/hist)
12. Palle Rønde Møller, (da/fo/old)
13. Inger Poulsen, (geo/bio)
14. Carsten Svejstrup Sørensen, (fys/mat)
15. Anne Marie Jespergaard, (fr/boginsp.)
16. Tommy Bergstein, (Fys/mat)
17. Kirsten Jørgensen, (sekretær)
18. Søren Collstrup, (mat/fys/studievejl.)
19. Niels Kr. Houmøller, (mat/fys/insp)
21. Birgit Lassen, (da/russ)

22. Jørgen Jørgensen, (da/fr)
23. Preben Steen Sørensen, (lat/hist/old)
24. Carsten Poulsen, (ke/fys)
25. H. Peder Nielsen, (rel)
26. Knud Dybdahl, (da/ty/old)
27. Hugo Støttrup Jensen, (mat/fys)
28. Brian Danielsen (pedel)
29. Peter Stenild, (pedel)
30. Jens Friis-Topholm, (mat/fys)
31. Georg Harmsen, (geo)
32. Ole Buch, (mat/ke)
33. Frode Bisgaard, (eng/da)
34. Jacques Piloz (fr/AV)
35. Dorrit Piloz, (sekretær)
36. Willy Mathiesen, (rektor/mat)
37. Ole Riis Olsen, (ty/idræt)
38. Steen Eiberg, (fr/hist)
39. Ole Thielemann, (mus)
40. Peter Bacher, (da/samf)

Fraværende:
Ulla Kaiser (dansk/tysk)
Ejlif Holle Jørgensen (bio/idræt)
Bjarne Nielsen (bio/idræt)




