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Årsskriftel, en tradition? Et tilbageblik? tølstykke^rktøj?y
Ja, til alle tre spørgsmål!
En tradition, som er værd at bevare. Ikkefor tradaEens skyld, men fordi den 
er med til at markere, at VesthimråbrlamK Gynin^mtm stadig er i live, har det 
godt og virker fra Aars.

Ét tilbageblik, som giver alle - elever, lærere, de øvrige ansatte og ikke 
mindst andre læsere- et indtryk af, hvad der har fundet sted på VHG i 1991- 
92. Ikke en politirapport eller en afskrift af en optagelse af alle begivenheder i 
skoleårets 199 dage. Men et tilbageblik, som også hjælper med at rette blikket 
fremad - mod det nye skoleår. Meget af dek derkan læses om årets gang i dette 
årsskrift, vil gentage sig. Men der vil naturligvis ikke være tale om en mekanisk 
gentagelse. Noget vil være næsten det samme, men med sit eget præg - og der 
vil også være helt andre ting. Heldigvis.

Et stykke værktøj, som især nye elever har gavn af. Med disse linier og bille
der kan de få et vist indtryk af det sted, hvor de har valgt at virke i de næste tre 
år. »Dagbogen« og oplysninger om de ansatte er kontante informationer. De 
øvrige sider af årsskriftet udtrykker den stemning, der hersker på stedet - og 
det kan være nyttigt at kende den i forvejen.

Denne litterære genre giver dog kun indirekte indtryk af det vigtigste, der 
foregår på Vesthimmerlands Gymnasium ligesom på alle andre gymnasier - 
den daglige undervisning, som både er almendannende og studieforbere
dende. Men den får du, kære nye elev, meget hurtigt kendskab til. Undervis
ningen er og skal være det centrale; den danner samtidig basis for alt det andet 
- »det sjove« -, som der også skal være plads til.

I skrivende stund kender vi endnu ikke navnet på den rektor, der fra 1. au
gust 1992 skal overtage ansvaret for VHG. På den kommende rektors og egne 
vegne byder jeg derfor alle velkommen til et rigt og spændende skoleår.

Til alle, både de velkendte ansigter og de nye, som sikkert også i år hurtigt vil 
falde til: VELMØDT.

Jacques Piloz, rektor



JØRGEN FREIL
14.5 1933 - 3.12 1991

Den 4. december 1991 måtte jeg samle skolen til en ekstraordinær morgen
samling, da jeg eftermiddagen før var blevet underrettet om Jørgen Freils død. 
I 1980 var Jørgen Freil blevet udnævnt til rektor for Hobro Gymnasium & 
HF-kursus, men i atten år var han en af Vesthimmerlands Gymnasiums mest 
værdsatte lærere og kolleger. Jørgen Freil blev 58 år.

Til denne morgensamling sagde jeg bl.a.:
»I går døde Jørgen Freil. I næsten et år havde han været syg, og her på det 

sidste vidste vi godt, at han ikke kunne blive ved med at kæmpe mod sygdom
men.

Jørgen Freil var en engageret lærer, der kunne lide al undervise og kunne 
lide sine elever. Det var også ham, der startede den Koln-udveksling, som 
VHG stadig har så meget glæde af. At han var engageret viste sig på en naturlig 
måde i det antal tillidsposter og hverv, Jørgen har haft. Engagementet betød 
også, at Jørgen havde sine meninger, og dem kæmpede han for med saglige ar
gumenter og ihærdigt, men aldrig med ufine metoder.

Jørgens engagement og interesse for de unge var også synlig efter skoleti
den. Man kan ikke påstå, at uden Jørgen Freil var basket-ball aldrig nået til 
Aars, men det var i hvert fald ham, der importerede spillet til egnen, hvor klub
ben i mange år var den eneste basket-ball-klub imellem Aalborg og Randers. 
Skoleholdet opnåede også at spille flere gange om danmarksmesterskabet i fi
nalerunden i disse år og vinde det.

Da Jørgen kom til Hobro, genoplivede han en klub dér. Og da han opda
gede, hvor meget en rektor har at lave, fortalte han mig hvert år, at det nu var 
hans sidste basket-sæson. At det aldrig blev før i år, skyldes ikke, at Jørgen var 
vægelsindet eller at han sagde ét og gjorde noget andet. Nej, det skyldes, at Jør
gen ikke kunne interessere sig for noget uden at være aktiv i det, uden selv at 
deltage.

Derfor blev han også en energisk og respekteret rektor«.
Efter et par ord om vores kollega Kirsten Freil - og Jørgen og Kirstens fire 

børn - blev forsamlingen bedt om at rejse sig, og skolen holdt et øjebliks stilhed 
til ære for Jørgen Freils minde.

Jacques Piloz
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AF SKOLENS DAGBOG
AUGUST:

8. Skoleårets første dag.
9. Introduktionsarrangement for 1 .g påbegyndes.
9. HJ vender hjem fra sommerkursus på Madagaskar - forsinket p.g.a. 

politiske uroligheder.
13. Vores arbejdsgiver, amterne, fejrer 150 års jubilæum.
19. BL og BN på kursus i Sibirien. Nogen turbulens i øst, meddeler de 

ved den forsinkede hjemkomst.
22. 1 .a tager på hyttetur til Skagen med AH og Jø.
23. 35 gamle! elever besøger om eftermiddagen VHG for at fejre 25 års

jubilæum.
27. Værksted og lektiehjælp oprettes. AH, Gr, HJ og JJ står for projek- 

tet.
28. Rektor Andreas Contodemopoulos besøger PS og VHG for at ar

rangere et senere besøg af elever fra gymnasiet i Athen.
29. 1 .z tager på hyttetur til Skagen med LH og Ro.
29. BN til konference i Montpellier.

Gæsterne fra Athen



Borderlines - grænsesprængende teater

SEPTEMBER:

2. 1 .x tager på hyttetur til Trend med Au og FT.
4. 1 .b tager på hyttetur til Næsgården med BL og IP.
4. 1 ,y tager på hyttetur til Trend med Br og OT.
5. Fællesudvalget vedtager at ændre tidspunkt for morgensamlinger,

der for fremtiden bliver torsdag i 1. frikvarter.
9. -13. Skolen er vært for én rektor, tre lærere og 21 elever fra Athen.
13. Fællestime med Aalborg Teater. Opsøgende teater, der præsente

rer sæsonrepertoiret med høj cigarføring.
16. Skolen får besøg af én vicerektor, én lærer og 23 elever fra ven

skabsgymnasiet i Koln.
19. LJ til konference i Goteborg i Nordisk Råds regi.
20. Pi og PS deltager i EF-konference i Otzenhausen, Saarland. Emnet 

er lærerudvekslinger.
23. Fra i dag og tre uger frem deltager AJ i en lærerudveksling på gym

nasiet i Sarcelles. Hendes franske kollega Robert Soin besøger 
VHG tre uger i foråret.

23. Anne Marie Jørgensen vikarierer for AJ.
24. Aftenmøde for 1 .g’s forældre og elever.
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OKTOBER:

26. Vesthimmerlands Museum indbyder lærerne til møde om museet 
og dets anvendelse i undervisningen.

27. Aalborg Kunstforening besøger VHG for at se skolens kunst
værker af Poul Gernes og Per Kirkeby.

30. Fællestime: Borderlines - aktuelt engelsksproget teater om op
bruddene i Europa.

30. OR på kursus i Wien.

1. RM indleder et tomåneders studieophold ved Det danske 
Akademi i Rom. Emnet er Mussolinis E.U.R. og den rationa
listiske arkitektur.

2. Klassemøder om 1 .g.
7. OR og drengehold til basket-stævne i Bjerringbro.
11.-21. EFTERÅRSFERIE!
24. Geografi-mellemniveau og GH tager på ekskursion til Køben

havn.
25. OR og pigehold til basket-stævne i Hadsten.
29. Fællestime med OLODUM, en farverig brasiliansk kultur

trup, der spreder livsglæde på VHG.

OLODUMsk livsglæde på VHG



Olga Arojokina på VHG

NOVEMBER:

2. Amtet holder kulturmarked på VHG.
5. -6. Besøg af elever fra Aars Skole.
6. Operation Dagsværk. Ca. 65 elever deltager.
6. Fællestime med tegneren lektor Ivar Gjørup (Olfax): »I begyndel

sen var taleboblen«.
6. Rockwool Fonden yder kr. 1 5.000 til færdiggørelsen af Per Kirke

bys skulpturpark.
11. Samfundsfag og Ba på studierejse til Krakow.
11. Fransk og AJ/Pi på studierejse til Sarcelles.
11. Tysk og AH/OR på studierejse til Koln.
1 1. Italiensk og musik på studierejse til Rom med HS/OT.
11. Fysik med CS på studierejse til København/Barsebåck.
1 1. Elever og PS på studierejse til Athen.
11. De tilbageværende elever forbereder ekskursioner og deltager i 

disse.
11. 1P på kursus til Ægypten.
12. BN til konference i Bruxelles.
18. Fællestime med Svend Birch, pianist og tidligere elev.
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DECEMBER:
6. Volleyball-stævne. Pigehold og HJ til Fjerritslev.
7. U-landsudstillingen åbner.
11. Konsultation for 1 .g.
12. Konsultation for 2. og 3,g.
16. l.b med PS på ekskursion til Testrup kirke for at studere kalk

malerier.
20. Juleafslutning med morgenkaffe og rundstykker. Elever og læ

rere underholder. Afgående studielektor Knud Dybdahl hol
derjuletalen. Herefter JULEFERIE!

JANUAR 1992:

6. Docent ved Moskva Universitet Olga Arojokina begynder 
som gæstelærer i russisk.

13. Per Kirkeby og Arne Fremmich (murer Myko) besøger skolen.
Anledningen er, at Ny-Carlsbergfondet vil skænke en stor 
bronzeskulptur til VHG/Nordjyllands amt. Kirkeby udpeger 
gerningsstedet: området mellem skolens ind- og udkørsel ved 
Jyllandsgade. Ny-Carlsbergfondet vil også bekoste en omlæg-

Polsk-danskJKrakow på VUG



Den europæiske klasse med lærere

ning af haven med Kirkebys skulpturer og observatorium. Omlæg
ningen skal være færdig 1. juni 92, og bronzeskulpturen vil blive 
opstillet i løbet af sommeren eller efteråret.

14. Rektor for Det kgl. danske Kunstakademi Else Marie Bukdahl be
søger skolen for at besigtige Per Kirkebys skulpturpark.

15. 3.g’erne påbegynder besvarelsen af den større skriftlige opgave.
20. Orienteringsmøde for vordende 1 .g’ere.

FEBRUAR:
4. Fransk og AJ, Br og JJ til Terra Novas forestilling på Hobro Teater,

hvor Jean-Claude Flamant ene mand opførte »Enfantillages« 
(barnagtigheder).

4. Samfundsfag og Ro på rådhuset til møde med borgmester Per Nør
gaard og kommunaldirektør Keld Jørgensen om kommunalpolitik.

5. Landskabsarkitekt Erik Juhl besøger VHG for at forberede om
lægningen af skulpturparken.

5. Møde med fransklærerne ved Aars Skole og VHG’s fransklærere 
for at udveksle erfaringer vedr. det første år med fransk som fort
sættersprog.
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3.g’emes sidste skoledag

6. Fællestime med Bagdad Dagblad. Fusionsrock, der fascinerede.
7. -16. VINTERFERIE!
17. Venskabsgymnasiet i Krakow (2 lærere og 18 elever) besøger 

VHG.
18. Et nyt skoleblad XQVULP ser dagens lys.

MARTS:
6. To lærere fra Estland besøger skolen for at opleve en dansk gymna- 

siehverdag.
7. Årets skolefest løber af stabelen med underholdende uddrag af 

musicalen Linie 1, fællesspisning og musik/dans til over midnat. 
Som sædvanlig en stor indsats af alle de implicerede.

9. Aage Albrechtsen tiltræder vikariat for HS i tysk.
12. Idræt-mellemniveau og LJ på ekskursion til København.
16. Birgitte Vedersø tiltræder vikariat for HS i italiensk.
19. Fagkonsulent i fransk/italiensk Helle Høyrup besøger skolen.
19. -20. Teaterkredsen opfører musicalen Linie 1 i sin fulde længde.
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23. -27. Den europæiske klasse (historie) med fem deltagende elever fra 
VHG (Heidi Larsen, Katrine Lundsgaard, Joanna Walinska, Lise 
Hjort Norre og Marie Sloth Nielsen) undervises på VHG og disku
terer »Europa« i en uge.

24. Ansøgere til VHG: 55 sproglige, 82 matematikere.
30. Robert Soin, lærer ved gymnasiet i Sarcelles, påbegynder et tre 

ugers udvekslingsbesøg på VHG.

APRIL:
1. VUC, Vesthimmerland, inviterer VHG til en fællestime med for

fatteren Knud Sørensen, der taler om modsætningen mellem bon
dekulturen og den moderne industrikultur.

6. Fællestime: Paneldiskussion om EF-unionen i anledning af folkeaf
stemningen den 2. juni. Deltagere: Lars P. Gammelgaard (kons.), 
Jens Lunde (SF) og Per Westergaard (upolitisk). Ordstyrere: Ba/ 
Ro.

7. 21 rugbyspillere og én lærer fra Sarcelles gæster skolen.
10. -20. PÅSKEFERIE!
27. 48 elever, 5 lærere og én chauffør fra Sarcelles indleder det årlige

udvekslingsbesøg på VHG.
30. Ny terrasse uden for lærerværelset!

MAJ:
7. Fest for 3.g’erne.
8. 3.g’ernes sidste skoledag under mottoet: »Det er ikke al underhold

ning, der er underholdende!«.



»Les trés riches heures du duc de Berry« (Tidebogsminiature af brdr. Limbourg, ca. 1415)



DIMISSIONSTALE, sommer 1991
Kære studenter
så lykkedes det omsider at få lagt låg pajer. Hvem skulle have troet det? Og ti
den er inde til at give jer et bette ord med på vejen.

Jeg lover jer, at dette ikke skal blive nogen lang dimissionstale. For jeg ved jo 
meget vel, at I dirrer som raketter på affyringsrampen af utålmodighed efter at 
blive futtet af ud i rummet uden for gymnasiets mikrokosmos og måske der fin
des et kredsløb med ganske andre makroner end dem, vi kan tilbyde.

Men husk nu at pakke rygsækken ordentligt!
Og kast eventuelt et blik tilbage på de tre år, I har tilbragt her på anstalten, og 

betænk så, om måske alligevel jen eller å’en ting kunne gå hen og komme jer til 
nytte derude i orbit.

Sådan et gymnasium er jo en blandet landhandel med alskens færdigheder 
og holdninger på hylderne. Nogle har handlet mere i butikken end andre. Men 
ingen af jer er vist gået helt uberørt gennem sortimentet - eller købmandens 
lovprisning af varerne.

Mange har sikkert følt, da de i deres spæde ungdom startede her i bassinet, 
at alting var lidt overvældende - eller vandet måske for dybt. Ikke bare skulle 
man finde sine egne personlige ben eller individuelle form for vandtrædning, 
men lærerne forlangte også, at man skulle finde deres faglige ditto.

Det er store krav, når man er 16. Men for os andre gamle pedanter er det 
måske den allerstørste glæde at se det lykkes for så mange. Et gymnasium er jo 
en dialog: Nu siger jeg sådan! Og hvad siger du så? Eller nu siger du godt nok 
det! Men hvad er dine argumenter? Og holder de for en nærmere prøvelse? 
Hvad har andre kloge folk sagt om disse emner? For ingen skal jo tro, at livet 
startede, da han eller hun blev født. Andre har i deres tid gennemlevet kvabab
belser og forsøgt at forstå, hvad tilværelsen er for’n en.

Spørg jeres forældre, som sidder lettede og glade over at have bestået deres 
del af prøven: At få jer godt og sikkert og uden for mange gebrækkeligheder 
igennem ungdomstiden - og så vidt, at I med rimelighed kan forventes at kunne 
klarejer selv.

I har nået skels år og alder, som man sagde i gamle dage. Det bevis, I om lidt 
får i hånden er faktisk - vil I indrømme det? - et andelsbevis. Mange har inves
teret i jer, og mange forventer det gode afkast af indsatsen: At I - til gengæld - 
vil gå ud og investerejer selv og jeres talenter til gavn for jer selv, jeres familier - 
og den storfamilie, vi kalder samfundet.

Lad være med at grave dem ned - talenterne. Dyrk dem. Brug dem. Lad dem 
udvikle sig og arbejde, så I til sin tid kan sige til jeres unger: Jamen, vi nåede da 
et bette nøk videre i vores tid.

I sin tid, da Adam og Eva blev smidt ud af haven, fordi de havde spist af 
kundskabens æble og opdaget den lille forskel, gik hele manøvren ud på - tror 
jeg da - at nu skulle de tage egen spade i egen hånd og i vildnisset udenfor se at 
få genskabt den have, de havde måttet forlade - med løver og lam og slanger og 
æbletræer og det hele. Men de skulle gøre det selv! Velfærden - også Vorher
res - har sine grænser. Vor kære fjerne forfar og formor forstod efter alt at 
dømme det lidt barske budskab: Ilfautcultiverson jardin!Åh, jo - Vorherre ta
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ler skam fransk; vidste I ikke det?- Men i hvert fald forstod de, at det betød: 
Man skal dyrke sin have - og så satte de spaden i jorden, for ellers ville ingen af 
os jo sidde her i dag og spekulere på. hvad der dog bliver konsekvensen af alle 
de æbler, vi har prøvespist i denne gymnasiale urtegård.

Forhåbentlig har der været godt med vitaminer i dem, for klimaet uden for 
kuvøsen kræver sin m/k’er; men jeg tror, I vil opdage, at den genvej til erfaring, 
som en god alsidig uddannelse har lagt ind i jeres krøllede hoveder, har gjort 
det bare lidt lettere at klare tilværelsens udfordringer. I skal ikke til at opfinde 
spaden helt forfra. Eller den dybe tallerken for den sags skyld.

Men I skal selv fylde noget i den, venner!
Mange gange undervejs har I rettet de store troskyldige blå øjne mod det ta

lende vandfald på katederet og spurgt, mere eller mindre arrigt: Jamen, 
hvorfor skal vi lære det? Hvad skal praktiske folk med poesi eller poeter med 
potenser? Men der vil jeg nu godt have lov at citere en klog mand, som sagde: 
»Af alle spørgsmål vedrørende uddannelse, er spørgsmålet om relevans dog 
det sygeste. Hvis livet var så forudsigeligt og småt, som nogle gerne vil gøre det 
til, så må relevans overvejes. Men livet er jo stort og overraskende og mystisk, 
og vi ved ikke, hvad vi får brug for. Da jeg var student vendte jeg ryggen til visse 
emner og fag, fordi jeg mente, de var irrelevante, og jeg har måttet tage dem op 
igen, klodset og sent, for at forstå mine pligter som menneske. Hvad vi behøver 
i uddannelse er ikke relevans, men mangfoldighed, variation, vovemod og 
grundighed. En student burde gå ud fra, at han eller hun behøver at lære alt, 
hvad han eller hun kan. Og gå ud fra at han eller hun vil få brug for meget mere, 
end han eller hun kan lære«.

Også han skal naturligvis tages med et gran salt - og kritisk salt er forhåbent
lig på pakkelisten til rygsækken - men han skal nu citeres alligevel, fordi han si
ger noget meget relevant, for nu at bruge det ord, om hvad den uddannelse, 
som I nu har lagt et foreløbigt låg på i form af studenterhuen, egentlig prøver på 
at give jer: et godt bredt afsæt til alt muligt!

Og så kan jeg godt lide hans understregning af, at uddannelse er en livslang 
proces og en stadig påmindelse om, at vi har meget at lære endnu. Vi er ikke 
herrer og mestre i åndernes rige, kære venner, vi er lærlinge. Og vi forbliver 
lærlinge. Men vi har måske nu en fornemmelse af, hvor vi skal gå hen for at 
finde et kvalificeret svar. Vi ved - fordi vi næsten dagligt bliver mindet om det 
sådan et sted som her - at vi ikke har slugt alverdens visdom, og måske knapt 
nok har fordøjet den, vi har slugt. Og vi ved, at af alle former for hybris, eller 
overmod, er den værste at bære for omgivelserne næsten den halvstuderede 
røvers arrogance. Uddannelse skal ikke prales med. Den skal deles med andre.

Men alt det her ved I jo så udmærket. Jeg minder bare om det. Som Mark 
Twain så rammende bemærkede, så er et blomkålshoved jo egentligt ikke an
det end en kålrabi med en studentereksamen.

Faktisk må jeg indrømme, at han sagde: universitetsuddannelse. Så måske 
går det mest på lærerne. Og det er jo en grim tanke!

Sommetider kom han lidt for godt i gang, den Mark Twain.
Jeg synes - og det er jeg glad for - at jeg kender de fleste afjer i år. Nogle har 

jeg spillet fodbold med. Der vil gå år, inden de blå mærker fortager sig. Andre 
har jeg forfærdet set skamride den engelske poesis Pegasus. Når Shakespeare 
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tilsyneladende har revet det meste af sit hår af og fremstår temmelig skaldet på 
billederne så er det måske, fordi han fra sit parnas har overværet, hvad vi har 
gjort ved ham. Andre igen har jeg set folde sig ud musisk med skuespil og sang 
og musik og dans - og generelt hudelihej - på de skrå brædder deroppe, eller 
teknisk ekspertise på lys- og lydklaviaturet hernede. Det vil jeg huske jer for - 
og huske med glæde. For hvad gør vi uden alle de gale folk og gøglere, som ma
ler på hverdagen eller skubber til fastlåste forestillinger? Bliv ikke for kon
forme, venner. Insister på at være runde, selvom alle tilværelsens computere 
insisterer på, at det er bekvemmere med de firkantede. Som jeg hørte en afjer 
sige en gang: Er det måske ikke i orden, at der er plads i gymnasiet til, at man 
kan forfølge sit eget private vanvid? Selvfølgelig er det det. Når bare sideman
den ikke hæmmes i sit. Enhver har en umistelig ret til liv, frihed og forfølgelse 
af egen lykke står der i præamblen til et af den vestlige kulturs fineste doku
menter. Det er flot sagt, men lad os huske det der lille enhver. Verden har 
endnu ikke levet op til de flotte målsætninger. Kunne 1 hjælpe den lidt på vej?

Jeg håber, I vil gå ud og gøre skolen stolt afjer. Og hvad mener den gamle så 
med det? Tja, jeg mener i hvert fald ikke, at I nødvendigvis skal føre jer fint og 
flot frem på de bonede gulve. Verden har et sandt smørbjerg - eller er det en 
oksepukkel for tiden - af fremadstræbende unge nålestriber, yuppier med 
turbo i hovedet og skyklapper på visionen. Og I hopper forhåbentlig heller 
ikke på dinks-vognen - dobbelt indkomst, nul unger kan vel ikke være et mål i 
tilværelsen. Og jeg håber heller ikke om føje år at finde jer sløvt hensunkne 
som kanal-surfere foran flimmerkassen. Nej, vi vil være stolte afjer, hvis I går 
ud og arbejder med alt hvad vi ved I har i jer på at blive glade for jer selv, glade 
for jeres forældre, glade for de unger I får, glade for det samfund (lokalt og na
tionalt og globalt) I kommer til at leve i - uanset hvor I vælger at gøre jeres ind
sats, fordi I ved med jer selv, at I har gjort, hvad I kunne for at bringe tingene 
det bette nøk videre for jer selv - og jeres næste.

Så I skal have rigtig hjertelig tillykke med førerbeviset. Hvor I kører hen er 
nu op til j er, for selv om der er vej spærringer og omkørsler at tage i betragtning, 
ligger vejen dog så rimelig åben. Men tag og kør lidt forsigtigt i starten, ikke? 
Det er forbudt at komme til skade, efter alt det rugbrød vi har fyldt i jer.

God tur derudad! Jeg håber, solen vil skinne på jer!
Henning Jørgensen





FREMTIDEN
Hvad bringer den ? Hvad vil der ske ?
Fremtiden er en usikker tid.
Ingen kender den.
Ingen kender, hvad fremtiden vil bringe. Hvad der vil ske.
Vil verden gå ind i én stor enhed, med fred og ro ?
Vil alle verdens folkeslag kunne enes om forureningsbekæmpelse?

Om en verdensfred?
En kamp mod sult og underudvikling?
Vil de rige virkelig gi’ så meget til de fattige?
Vil de ikke bare føle deres position truet 
og undertrykke de fattige, 
for enevældens skyld?
De tjener jo alle pengene.
Kan alle fordommene virkelig undertrykkes ogalle accepteres?
Eller vil det hele bare ende i en tredie verdenskrig?
Vil USA ’s farvede finde sig i at være mindre værd?
Vil de ikke gøre oprør?
Vil resten af verdens farvede finde sig i 
at være under de hvides herredømme, 
både økonomisk og politisk ?
Vil de arabiske lande finde sig i, 
at europæerne og USA bestemmer oliepriserne?

Jeg ved det ikke, men jeg frygter det værste.
Fremtiden er så usikker.
Jeg ved, hvad jeg håber.
Men vil det ske ?
Vil freden virkelig holde sig resten af min levetid?
Vil forureningen kunne bekæmpes?
Vil alle ofre lidt af sig selv for det?
Jeg vil, men jeg er jo heller ikke alle!
Som de fleste andre, håber jeg på en sikker fremtid.
Få en uddannelse, som jeg kan li’ og bruge til noget.
Få en sød familie, 
et trygt og kærligt hjem. 
Komme ud og se verden. 
Rejse.
Leve livet.
Og alt det der.

Lad os håbe, at den bringer noget godt.
At menneskene lærer noget af fortiden.
At menneskene forbedrer den.
At den bliver god.
Fremtiden.

Pia Klit Poulsen, 2.x
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»Tossekassen« kører.



OM BONDEKULTUR, BUGTALERE m.m.
Efter Knud Sørensens foredrag om »Danmark mellem land og by« har jeg gået 
og tænkt meget over forskellige former for kultur og kommunikation. Forfat
teren definerede kultur som noget, der opstår af erfaringsfællesskab, og gav 
mange tankevækkende eksempler på den oprindelige bondekultur og dens 
sammenstød med den moderne industrikultur. Vi kunne nok allesammen gen
kende nogle af de scener, han fremmanede, hvor tilflytteren og den fastboende 
i landsbyen talte forbi hinanden. Jeg kunne også i min erindring genkalde kaf
feborde i stil med dem, han talte om i forbindelse med sin bedstefader fra 
Hune.

Sammenkomster, hvor der ikke blev talt meget, men hvor folk alligevel 
forstod hinanden og havde indtrykket af meningsfuld kommunikation. »Den 
indre bonde« i mig kunne også huske mødet med industrikulturen, da jeg på et 
tidspunkt i mit liv flyttede til København. Her taler man meget, og sproget ska] 
være effektivt og slagkraftigt (»vi skal lige have lappet det ozonhul«!).

Knud Sørensen kom endvidere ind på, hvad dette kultursammenstød kan 
betyde i en skolesammenhæng, f.eks. i vort gymnasium, og det var her, at mine 
tanker begyndte at løbe deres egne veje. Er det dette sammenstød, der stadig 
gør sig gældende? Eller er det andre faktorer, der gør sig gældende, når samta
len i klasseværelset ikke altid føles tilfredsstillende?

For 10-15 år siden synes jeg det passede. Da var der elever, der sådan set 
fulgte godt med i undervisningen, men ikke sagde ret meget. Alligevel havde 
jeg indtrykket af, at de var med. Det er her, jeg i dag ofte fornemmer, at mange 
elever har slået den åndelige »walk-man« til. Nogle gange må jeg standse op, 
fordi jeg føler, at mange ikke hører efter, men i stedet småsludrer med side
manden. Det er altså ikke mangel på sprog, der er årsag til passiviteten.

Jeg tror derimod, at den skal forklares ud fra de moderne medier. Læreren 
skal i dag konkurrere med underholdningsindustrien. Der skal hele tiden nye 
boller på suppen for at holde elevernes interesse fangen. Ofte har man indtryk
ket af, at man sidder for sig selv i en lille kasse, som der kan slukkes for. Eller 
snarere: at »tossekassen« stadigvæk »kører«, men ingen hører mere efter den.

Det samme kan man opleve til morgensamlinger. Jeg havde den lidt blan
dede fornøjelse at skulle præsentere Knud Sørensen op til fællestimen. Jeg 
havde valgt at læse et digt, men var ikke kommet ret langt, før jeg havde lyst til 
at løbe fra det hele. Når man står oppe ved mikrofonen, hører man kun en un
derliggende kogen fra mennesker, der står og taler sammen. Man ser hoveder 
alle steder fra (især fra første sal!), men sjældent nogle, der er vendt i retning af 
dig, der taler. Jeg er virkelig imponeret af de folk, der alligevel får lavet noget 
godt til morgensamlingerne. De skal kunne måle sig med de dygtigste entertai
nere fra fjernsynet. En ting skal man i hvert fald vide, hvis man skal vove sig 
derop: Det er godt at være på cykel eller tilfældigt at have en trappestige med 
eller noget helt tredje. Du kan ikke bare nøjes med at stille dig op og så forvente 
forsamlingens opmærksomhed.

Det er for mig det mest frustrerende ved at være lærer i dag. Det er så svært 
at komme i et fælles psykisk rum med eleverne. Nogle gange også fysisk. F.eks. 
sidder jeg i fællesudvalget, hvor vi trods alt bestemmer en hel del. Her ville det 
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være rart, hvis eleverne i højere grad satte dagsordenen. Kom med nogle bud 
på, hvad der for dem er vigtigt på skolen. Kun én gang i det forløbne år mindes 
jeg, at man har kunnet mærke noget hjerteblod bag elevrepræsentanternes 
synspunkter, og det var fordi, vi ikke havde vedtaget en fællestime med en bug
taler, som skolens elever skulle være meget interesserede i. Måske er det mig, 
der er ved at blive gammel, men indtil videre vægrer jeg mig ved at tro, at for
men i den grad har vundet over indholdet, at det er alt, hvad vi drømmer om 
her på VHG, bugtalerens evner ufortalt (han skulle være i stand til at gøre grin 
med den til enhver tid siddende rektor!).

Jørgen Jørgensen



SUND FORNUFT OG ET GODT LIV
Fornuft:
Når nu vi har den sunde fornuft, hvad skal vi så med skolen?
Sund fornuft er de mere eller mindre systematiske erfaringer, vi får samlet 
igennem livet. Erfaringer til praktisk nytte ud fra hvilke vi kan slutte noget om 
de væsentlige sandheder i livet.

Skolen kan give noget om andre sandheder:
Men fornuften, den rækker langt, og somme tider er det det eneste vi har. 
Hvad har den folkelige tradition ikke givet af gode og praktiske leveregler?
Vi kan alle lave frikadeller, og selv om de ikke smager ligesom vor mors, har vi 
behov, der nok skal sørge for at de bliver nydt.
Men hvor langt rækker behov og fornuft, og hvad vil vi med den?

Opfattelsen:
Når vi stiller hinanden det spørgsmål: »Ka du li’ at gå i skole?«, forventer vi 
mange typer af positive svar. Vi vil gerne fornemme noget med glæde og gode 
relationer, indlæring og udvikling.

Elevernes forventning til en god skole udtrykkes i samme ånd, og svarene 
kommer prompte, de har jo 10 års erfaring. Man får svar, der handler om gode 
venner og god undervisning. Et sted, hvor man lærer noget, og hvor man er 
glad for at komme.

Jamen, hvad kan skolen tilbyde?
Ud fra en teoretisk synsvinkel tilbyder den viden, som kan bruges til at skabe 
overblik. Den giver mulighed for at den »nye« store verden bliver troværdig og 
vedkommende, fordi alle tiders værdier og normer bliver diskuteret.

Jo, men verden er større end skolen!
Vi har alle sammen hørt så meget og de grunde, vi hver især har til at gøre dette 
eller hint, beror på et sammensurium af, hvad vi har hørt andre sige, hvad vi 
selv har erfaret og hvad vi beregner os til at gøre, og tit handler vi ikke i over
ensstemmelse med det vi ved.

Institutionen:
Dagligdagen i skolen er styret af mange regler, og specielt i gymnasiet stilles 
der store krav til eleverne, og de når sjældent at få indflydelse og ansvar. Hver 
eneste fag har sine egne regler, der skal indlæres og overholdes, hvis man vil se 
frem til en god karakter. Viden giver vi i overflod, men som i samfundet iøvrigt 
kan det let give afmagtsfølelse, når nu man i al evighed ikke kan rumme det 
hele.

Derudover kan de regler, der styrer vores private dagligdag i mange tilfælde 
ikke uddrages af nogen videnskabelig disciplin.

Dannelse:
Skolen som institution er en stor arbejdsplads. Netop derfor er helhed og
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sammenhæng påkrævet. Vi har alle behov for at føle, at dagligdagen fungerer 
og er overskuelig. Det gælder alle, som har tilknytning til og interesse for sko
len.

Selvforståelse er i dag det samme som dannelse, for så vidt som dannelse be
står af bevidsthed om sig selv og det, der betinger ens tilværelse. Vi skal med 
andre ord bruge vore sanser, tage bestik af og reflektere over udviklingen.

I bevidsthed om egne muligheder og begrænsninger skal vi selv dirigere be
vægelsen ind i fremtiden.

Allerede gamle Hippokrates var inde på noget i den retning:
»En mand, der 30 år gammel ikke er sin egen læge, må være en tåbe«.

Vi skal til at hanke op i den sunde fornuft:
Eller - det hele handler om sundhed. Sundhed er ikke bare fravær af sygdom, 
men fysisk, psykisk og socialt velvære i dagligdagen.

Det jeg her kalder sund fornuft har sin forhistorie i den plan, der kaldes: 
»Sundhedfor alle år 2000«. Et ambitiøst program, der lå i WHO’svugge i 1978, 
og som tog de første strategiske skridt i 1980. Tanker om sundhed, som blev 
nedfældet dengang, er siden blevet officiel politik. Det handler om, at sundhed 
skal ses i en bred og positiv sammenhæng, og vi skal sørge for, at vores omgi
velser understøtter muligheden for at vælge sundt.

Det er et af de budskaber, der er ved at snige sig ind i det ellers nyreforme
rede gymnasium.

Sundhed er mange steder blevet en overskrift og dermed en strategi med 
mange dimensioner. Lægevidenskaben skifter ansigt og beskæftiger sig i høj
ere grad med sundhedsoplysning. Humanistiske forskere, historikere, antro
pologer, filosoffer og andre slår sig sammen i tværvidenskabelige projekter for 
at udrede nuværende og tidligere tiders holdning til »Det gode liv«.

Det offentlige omlægger sin politik, hvilket berører os alle, og en lang række 
lokale aktiviteter, »Sund by« og »3,2,1 splat-kampagner«, er med til at for
rykke opfattelsen af vores kultur.

De sidste par år har jeg deltaget i et arbejde, der sætter et sundt gymnasium 
på dagsordenen. Både i en EF-arbejdsgruppe og i et samarbejde mellem Sund
heds- og Undervisningsministeriet arbejdes der på at opsamle gode ideer, der 
kan fremme sundheden. Danske gymnasier har ikke tradition for at beskæftige 
sig med den almene sundhed, men der er i stigende grad forståelse for, at den 
høje faglige kvalitet ikke alene skal uddanne, men også forme elever, der er pa
rat til at handle i et hurtigt skiftende samfund!

Bjarne Nielsen
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SKOLEBESTYRELSEN -
EN MÆRKELIG STØRRELSE
Med den nye styrelseslov for gymnasierne blev der oprettet skolebestyrelser med 
valgte repræsentanter: to for eleverne, fire for forældrene, to for det pædagogiske 
personale, én for det teknisk-administrative personale og to for politikerne 
(amtsrådet og kommunerne).

Skolebestyrelsen har kompetence m. h. t. fastlæggelse af skolens budget, ferie
plan, byggesager og ordensregler. Endelig har bestyrelsen kompetence til at ud
tale sig om alle forhold vedr. gymnasiet. Denne kompetence er nedfældet i §7.9.

For at synliggøre den nye skolebestyrelse og dens problemer har årsskriftets 
redaktion på initiativ af rektor Jacques Piloz indkaldt medlemmer af skolebesty
relsen til en rundbordssamtale.

Til stede var: Jette Troest (forældrerepræsentant), (JT); Peter Bohmann (elev
repræsentant), (PB); Inger Poulsen (lærerrepræsentant), (IP); Peter Stenild (re
præsentant for det teknisk-administrative personale), (St); rektor Jacques Piloz 
(sekretær for skolebestyrelsen), (Pi); fra årsskriftsredaktionen deltog Jørgen Jør
gensen (JJ) og Palle Rønde Møller (RM).

Det følgende om skolebestyrelsens kompetence, repræsentanternes forhold til 
deres bagland, bestyrelsens initiativ og aktivitet, fordelingen af repræsentanter i 
bestyrelsen etc. er klip fra denne rundbordssamtale.

Pi: Jeg kan måske starte med et lidt provokerende spørgsmål. Jeg har opfat
tet nogle bemærkninger ti! møderne, måske især fra forældrerepræsen
tanterne, som udtryk for utilfredshed med de beføjelser, bestyrelsen har i 
Nordjyllands amt. Og jeg har ved flere lejligheder, når jeg har snakket 
med rektorer i andre amter, fået den opfattelse, at man heller ikke her 
havde givet bestyrelsen større beføjelser. Jeg har hørt ministeren sige, at 
han var lidt skuffet over, at man i de forskellige amter havde nøjedes med 
lige præcist det, som der var bestemt i loven, at man i amterne ikke havde 

. villet give bestyrelserne større beføjelser. Det samme synes jeg at kunne 
læse imellem linierne i noget af det, som navnlig forældrerepræsentan
terne har sagt.

JT: Som forældrerepræsentant vil jeg da godt sige, at jeg tror du har ret i din 
opfattelse. For sammenligner vi gymnasiebestyrelserne med bestyrel
serne i folkeskolen, så er det jo nogle andre beføjelser de har. Men via § 
7.9 har vi i hvert fald mulighed for at udtale os om alle forhold, og det er 
da en ret, som jeg synes, vi skal benytte os af, så vi evt. kan komme frem til, 
at senere bestyrelser får mere kompetence end den her første.

RM: 1 hvilken retning vil 1 gerne have mere kompetence?

JT: Når amtet har givet budgettet ud, så er det da i hvert fald urimeligt, at man 
har en melding, der siger, at amtsrådet bestemmer over serviceniveauet 
på lærerværelset. Det burde være helt frit, når man har sagt, at den del af 
budgettet er det bestyrelsens opgave at tage sig af.
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IP: Det tror jeg da heller ikke, der er nogen af lærerrepræsentanterne, der er 
uenige i, at det er en latterlig lille del, der er blevet pillet ud, som man ikke 
må sige noget om, når man ellers må sidde og jonglere med tal, der ligger 
tæt på millionen og så pludselig ikke må bestemme over en sådan lille 
bitte brøkdel af det samlede budget.

Det sted hvor vi andre måske kunne frygte, at bestyrelsen fik kompe
tence som en folkeskolebestyrelse, det er når vi går ind og skal til at kigge 
på lærebøger og den slags ting. Så tror jeg nok, at vi fra lærerside i hvert 
fald er temmelig taknemmelige for, at vi ikke skal kigges i kortene.

PB: Angående det med bøger, da tror jeg, at der er mange elever, der har det 
på den måde, at de går ind for lærerens frie valg af bøger, så undervisnin
gen kan køre på en rimelig behagelig måde. Det duer ikke, hvis læreren 
får pålagt at skulle bruge den og den bog og så ikke befinder sig godt med 
den.

JT: Jeg vil sige det samme som du. Som bestyrelsesmedlem skal man ikke gå 
ned i detaljerne. Så skal det være det overordnede, man tager sig af.

På et andet punkt har jeg fået en henvendelse fra en forælder. Det er 
med hensyn til elevfordelingen. Ved skoleårets start 91 var der temmelig 
mange elever fra Nørager, der havde søgt VHG, og der var næsten til en 
klasse mere, men de blev allesammen sendt til Hobro. Det var der meget 
stor utilfredshed med. Der synes jeg egentlig godt, at amtet kunne høre 
bestyrelsen også i sådanne sager.

Pi: Jamen, det kom også med i årsberetningen. Både de ting, vi har vedtaget 
og hvad vi ellers har beskæftiget os med, er der skrevet noget om.

IP: Dette ang. elevfordelingen, det tror jeg egentlig heller ikke, der er nogen 
fra lærer- og elevside, der er uenige med forældrene i. Det ville være rart, 
hvis bestyrelsen havde haft en vis indflydelse på, hvorvidt Nøragerele- 
verne måtte sendes herop eller ej. Men det er åbenbart en kompetence, 
som amtet har svært ved at give slip på.

JJ: Det dér med elevfordelingen, det lød som oml bliver brugt af forældrene, at 
der kommer henvendelser?

JT: For lidt! Der var jo ikke ret mange forældre til stede, der valgte os som 
forældrerepræsentanter. Og jeg har egentlig lidt en fornemmelse af, at 
der ikke er så forfærdeligt stort kendskab til bestyrelsen blandt foræld
rene, og at den kan bruges i givet fald. Jeg kunne godt tænke mig flere hen
vendelser til os fra forældrene.

PB: En bestyrelse bliver altid anset for at være en mærkelig størrelse. Lige 
meget hvor. Den er sådan noget utilnærmeligt for almindelige folk. Tit 
bliver der i hvert fald set sådan på det.

IP: Man kunne forestille sig, at det var noget, der kunne afhjælpes hen ad ve
jen, efterhånden som man ved, at gymnasiet overhovedet har en besty
relse. Det er der jo mange, der ikke ved. Og vi har vel heller ikke rigtigt 
selv vænnet os til det endnu, at vi lever under en anden lov, at der også er
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en bestyrelse, der skal spørges i visse situationer, og som man kan rette 
henvendelse til. De fleste vil nok være tilbøjelige til at tro, at alle henven
delser absolut skal koordineres via en rektor eller via amtet.

Pi: Det er ikke for at pudse egen glorie, men det er faktisk mit motiv for at få 
noget i årsskriftet under den form. Jeg er godt klar over, at det ikke er alle 
forældre der læser årsskriftet, men der er forhåbentlig nogle, der vil læse 
det og så opdage, at de har sådan en mulighed som skolebestyrelsen.

RM: Skolebestyrelsen er vel bl.a. en form for bindeled mellem forældrene og 
amtet?
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JT: Jo, men man må i hvert fald gøre amtsrådet opmærksom på, at der mang
ler kompetence.

Pi: Jo, men bestyrelsen burde være det centrale, fordi det er dér alle er re
præsenteret. Også politikerne, selv om de ikke er med i dag - både amts
rådsmedlemmerne, som har direkte indflydelse på gymnasiets skæbne i 
afgørelser i amtsrådssalen eller i undervisnings- og kulturudvalget, og en 
politiker, der er udpeget af kommunerne. Og så er der de mennesker som 
ellers er tilknyttet gymnasiets daglige liv: ansatte, elever og deres foræl
dre. Men den struktur, som burde gøre bestyrelsen til noget centralt, står i 
et misforhold til, hvad bestyrelsen rent faktisk kan lige foreløbig.

29



St: En af grundene er nok også, at amtet er bange for at give noget fra sig, at 
gøre sig selv overflødigt. Det ligger måske ligesom mellem linierne, uden 
at man siger det.

I starten da var det lige før man frygtede det gamle skole-hjem-samråd, 
men det er da heldigvis blevet bedre.

IP: Bestyrelsen har jo trods alt reel kompetence på ret mange områder, når 
det kommer til stykket, i modsætning til det gamle skole-hjem-samråd, 
som ikke havde antydningen af kompetence til noget som helst; som jo 
nemt kunne gå hen og forfalde til at blive en hyggeklub, dér har bestyrel
sen jo dog trods alt kompetence i økonomien, når det kommer til stykket, 
selv om vi ikke rigtigt kan få lov at gå ned i detaljerne.

JT: Jeg tror, det er et vigtigt budskab at få ud, at forældrene skal møde op, når 
der er valg til skolebestyrelsen.

IP: Ja, det er selvfølgelig et forældreproblem. Det har vi andre jo af gode 
grunde ikke. Vi er jo normalt alle mand på dæk, når der skal vælges.

RM: Har I benyttet jer af §7.9 udover i forbindelse med serviceniveauet på lærer
værelset?

IP: Ikke det jeg ved af.
St: Jo, det har vi reelt. Vi havde jo et møde ude på Hasseris Gymnasium. Det 

var jo reelt den paragraf, der blev brugt, da vi sendte en fællesudtalelse 
sammen med de andre skolebestyrelser ind til amtsrådet. Det var jo i 
store træk om nedskæringen af vores samlede budgetter til hele området. 
Det var ikke bare til undervisningen, men altså også på det store plan.

RM: Jeg vil da godt vende tilbage til de kontroversielle emner, set fra lærerside: 
skolebestyrelsens indflydelse på fagenes indhold og undervisning, elevernes 
forhold under eksamen etc., har man dér været inde på diskussioner?

JT: Ikke ang. indflydelse på lærernes forhold.
Pi: Vi har da diskuteret elevernes retssikkerhed, om jeg så må sige. Hvordan 

man orienterer sig, hvordan man prøver at undgå misforståelser, der fø
rer til, at en elev kan dumpe, mens eleven ikke selv opfattede, at der var en 
sådan risiko. Og jeg har altså givet en orientering om, hvad vi havde gjort, 
og hvad vi har tænkt os at gøre i fremtiden.

JJ: Nu har vi snakket om, hvordan det er at være forældrerepræsentant. Jeg 
kunne godt tænke migat høre, hvordan det er at være elevrepræsentant, Pe
ter. Hvor meget bruger eleverne dig?

PB: Det er jo egentlig elevrådet, vi har kontakt med, os der sidder her i skole
bestyrelsen. Du ved, man skal først lige være fortrolig med det. Vi be
gyndte jo først lige efter nytår at sidde i skolebestyrelsen. Det er ligesom 
man skal føle dem lidt på tænderne først. Vide noget om, hvordan de kø
rer deres vante gang. Vi kan ikke rigtig gennemskue tingene endnu, fordi 
meget af det har større konsekvenser, end vi lige kan se her og nu. Para
graffer og sådan noget, det er jo ikke noget vi sidder og læser særlig tit.
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RM: I har da fået udleveret loven og vedtægterne, ikke?

PB: Nej. - Man kan godt blive lidt forvirret over, hvad det er, der foregår.

St: Din forgænger har i hvert fald alle papirerne, som du kan overtage.

JJ: Så du synes det er svært at komme ind i skolebestyrelsen ?

PB: Ja, for hvis vi skulle komme med et eller andet konstruktivt forslag, så skal 
vi også kende en del til, hvad det egentlig ville betyde i yderste konse
kvens. Vi kan jo sagtens komme med en masse smarte ideér her, men altså 
er det overhovedet reelt at få det igennem? Det er lidt svært en gang imel
lem, når man sidder som elevrepræsentant, men det er alletiders at gøre 
det klart for eleverne, at der også er en skolebestyrelse, man kan hen
vende sig til.

IP: Jeg føler mig såmænd heller ikke overbevist om, at det i det forsamlede 
pædagogiske råd er gået op for alle, at vi har en skolebestyrelse. Indimel
lem tror jeg, at vi måske ovenikøbet - også mig selv - bliver overrasket 
over, at der er ting, som vi ikke kan vedtage, som vi før har kunnet vedtage 
helt uden videre vrøvl, men at vi først skal have tingene godkendt en gang 
højere oppe i systemet.
Det tror jeg ikke rigtig er gået op for os for alvor endnu. Så det er såmænd 
ikke kun hos eleverne, der kan være en vis frustration over, hvad bestyrel
sen egentlig skal foretage sig, hvor den har sin kompetence etc.

RM: Hvordan opfatter I jeres rolle som repræsentanter i bestyrelsen? Hvilken 
kontakt har l med jeres bagland, dem I repræsenterer?

St: Mit bagland, det er jo de teknisk og administrativt ansatte. Vi drøfter i 
hvert fald, når det er rengøringsafdelingen - damerne, som jeg har en del 
af - så drøfter vi af og til ting. De kommer også somme tider med et forslag. 
Om det er noget, vi kan bringe med, og så er det sommetider vi har snak
ket om det er noget, der hører hjemme i det her forum eller ej, men det er 
da i hvert fald noget vi har talt om. Og når der har været et møde, så plejer 
jeg at bruge det princip, at jeg lige går ned og nævner, at vi har haft møde 
og siger de der hovedpunkter, der er blevet drøftet. Jeg nævner alle punk
ter. Der er jo altid nogen punkter, der er mere interessante for dem end 
andre. Og det er jo i reglen dem, der har mest relevans for den arbejds
gruppe.

Pi: Jeg må lige indskyde i en parentes (måske for redaktørernes skyld): Man 
kan meget nemt lave hierarki over, hvor langt der er imellem de enkelte 
medlemmer af bestyrelsen og deres bagland. Peter er nok den, der har 
tættest kontakt til sin gruppe. Det er en gruppe, der tæller et meget over
skueligt antal medlemmer. Den næsttætteste kontakt har lærerrådsre
præsentanterne, der også er en overskuelig gruppe mennesker, der mø
des jævnligt. Og så kommer eleverne. Selv om det er en større gruppe, så 
er de alligevel i kontakt med hinanden hver dag. Opstår der et eller andet 
problem, så er det forholdsvis let for dem at samles og gå til deres repræ-
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sentant. Og så har vi tilsidst i det hierarki forældrene. Selv om det er den 
største gruppe m.h.t. antal medlemmer, så har jeg indtryk af, at de er me
get lidt i kontakt med deres bagland. Det er mere, hvis der sker et eller an
det for en familie eller - som nu Nørager-sagen - for en gruppe familier, at 
man så går til sin bestyrelsesrepræsentant, men i det daglige har jeg ikke 
indtryk af, at de har rigtig kontakt med dem, der er valgt her.

JT: Der er en ting jeg har tænkt på. Det er ikke noget jeg har haft oppe i besty
relsen endnu. Det er nemlig om man kunne, på en eller anden måde, 
orientere samtlige forældre om, hvad der sker i skolebestyrelsen, f.eks. 
ved udgivelsen af en piece, der blev sendt med eleverne hjem en gang 
imellem.

IP: Jeg har jo nogenlunde ordentlig kontakt med mit bagland. Jeg har da ikke 
så svært ved at komme til det, i hvert fald. Og jeg er da også valgt på demo
kratisk vis, så jeg går da ud fra, at jeg repræsenterer et flertal blandt kolle
gerne. Og den periode, hvor jeg selv var formand for pædagogisk råd, da 
var det i hvertfald sådan, at jeg brugte min indledning til de pædagogiske 
møder til at fortælle, hvad der var sket i skolebestyrelsen, og hvis jeg ikke 
husker helt forkert, så gør Knud Thomsen, den nuværende formand, som 
jo også sidder i bestyrelsen, det samme.

RM: Man kan altså konstatere, at de intentioner, der ligger i oprettelsen af skole
bestyrelser, nemlig at brugerne (eleverne og forældrene) skulle have større 
indflydelse, ikke er blevet realiseret fuldt ud. Noget tyder på, at I måske svæ
ver mere end andre m.h.t. feed-back fra jeres respektive baglande. Er det en 
forkert konklusion ?

JT: Nej!

PB: Jeg har aldrig fået spørgsmål ang. noget af interesse for skolebestyrelsen, 
som jeg skulle gå videre med.

IP: Omvendt, så har I måske heller ikke selv spurgt, om der var noget?

PB: Jo, vi har spurgt på et par elevrådsmøder.

Pi: Må jeg så lige komme med den næste provokerende udtalelse. Jeg er ikke 
medlem af bestyrelsen, men sekretær. Jeg skal fremlægge en række 
spørgsmål for bestyrelsen; jegskal indstille sager og argumentere for min 
indstilling. Jeg må indrømme, at jeg engang imellem savner lidt mere ini
tiativ fra bestyrelsen. Når vi nærmer os det næste bestyrelsesmøde, så 
skal jeg engang imellem virkelig vride min hjerne, for der er som regel ét 
spørgsmål, der skal behandles på det tidspunkt. Det er derfor vi holder 
møde. Det er synd at samle folk for ét spørgsmål. Jeg kunne godt ønske 
mig en gang imellem nogle emner, som kom fra andre end mig selv. Ikke 
fordi jeg ønsker problemer og debatter, men jeg kunne godt tænke mig, at 
der var lidt mere fra bestyrelsen til mig, end tilfældet er. Som konstitueret 
rektor har jeg det udmærket med at undgå de store sager. - Det er ikke 
fordi jeg opfordrer til oprør, men jeg har det engang imellem lidt svært 
ved at lave en dagsorden - selv med formandens hjælp.
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RM: Ja, der var jo et af de fire årlige møder, der blev aflyst.

Pi: Ja!

St: Joh, men det er jo nok også et spørgsmål om, at vi skal ligesom vænne os 
til, hvad bestyrelsen skal bruges til. Og det kan godt være, at der på læn
gere sigt bliver masser af emner. Man kan godt forestille sig, at man kom 
så langt, at man havde ligesom en årsplan for, hvad man skal behandle på 
de forskellige møder ud over den faste dagsorden. Jeg tror, vi skal mod
nes, lære at leve med bestyrelsen, hvad vi skal bruge den til og ikke bruge 
den til.

IP: Her er problemet jo nok, at det er så relativt få ting, som er på bestyrelsens 
faste dagsorden, sådan så der kun bliver ca. ét punkt til hvert af de fire 
møder året igennem. Det er vel det, der bl.a. er problemet. Det er derfor 
dagsordenen er så svær at fylde ud. Og hvis lærerrepræsentanterne ikke 
kommer med så meget, jamen, så hænger det nok sammen med, at vi er så 
godt inde i de fleste sager, sammenlignet med andre repræsentanter i be
styrelsen. Så vi har ikke det store hul, der skal fyldes ud med almindelige 
spørgsmål. Hvis vi har nogle spørgsmål, så kan vi med det samme få fat i 
den person, vi vil have et svar fra og rykke ham i ærmet og sige: Hvorfor 
står der sådan og sådan? Hvad i alverdens riger og lande er nu det for no
get vås? Det kan vi meget hurtigt få svar på og sige: nåh ja!

RM: Men altså, for mig må den dér § 7.9 være alfa og omega, ikke? Det må vel 
også være den du tænker på, Jacques, når du efterlyser emner fra bestyrel
sesmedlemmerne ?

Pi: Jo, for det bestyrelsen skål vedtage, det bliver også vedtaget. Budgettet er 
for mig at se det største område, som bestyrelsen suverænt afgør. Men det 
kan man ikke diskutere hver gang. Ferieplanen kan man kun diskutere én 
gang om året. Maksimum antal elever, det kan man også kun diskutere én 
gang om året. Ordensregler kan man ikke blive ved med at lave om på 
bare for at holde møde.

RM: Mener I, at den nuværende fordeling af medlemmer i skolebestyrelsen er 
ok, eller kunne I tænke jer en anden medlemsfordeling-f.eks. større foræl
dre- og elevrepræsentation ?

JT: Sådan umiddelbart, synes jeg, at det er godt som det er.

PB: Man kan vel egentlig trække det op sådan, kort sagt, at der er to fronter: 
skolen på den ene side og eleverne og forældrene på den anden side. Sko
lens ansatte har en del flere repræsentanter. Når man ser det på den 
måde, så er der en skæv fordeling.

IP: Nej! Hvis eleverne rotter sig sammen med deres forældre, så hedder det 
jo 6-3. Så vinder I jo, ikke? Nu skal du jo huske, at den til enhver tid sid
dende rektor har ingen stemmeret. Der er to lærere og én TAP, to elever 
og fire forældre....
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PB: TAP?

Pi: Det betyder teknisk-administrativt personale.

RM: Krumtappen, det hele drejer sig om!

IP: ...og så amtets repræsentanter og kommunernes, som jeg ikke rigtig ved 
hvor vi skal placere i den konstellation. Jeg tror da nok, at vi fra lærerside 
var lidt pikeret til en start over, at vi kun skulle have to repræsentanter. 
Jeg tror nok, vi var lidt stødt på manchetterne, var vi ikke? - Nu skal vi nok 
hen og tromles ned? - Indtil videre er jeg nogenlunde beroliget.

PB: Det kan jo komme an på en prøve!

IP: Kom an, Peter!

JJ: Nu snakker du om to fronter, Peter. Hvordan foregår jeres møder? Har 1 
været ude for, at det går op i en spids ?

Alle: HA, HA, HA!

PB: Har der nogen sinde været afstemning i skolebestyrelsen?

Pi: Jo, til valg af formand. - Jeg kommer iøvrigt i tanke om noget, som måske 
kunne være interessant for de andre skoler, idet årsskriftet sendes til alle 
gymnasier; dér tænker jeg selvfølgelig på skoler i andre amter, hvor der 
ikke nødvendigvis er samme praksis, men her i Nordjylland får bestyrel
sen en vis indflydelse på valget af den kommende rektor, idet man i amtet 
har bestemt, at formanden for bestyrelsen skal være med i den samtale
gruppe, som er med til at påvirke den forvaltningschef, der skal indstille 
til politikerne, hvem der skal være den nye rektor. Formanden skal ikke 
rådføre sig med resten af bestyrelsen m.h.t. ansøgerne, men han kan godt, 
hvis han ønsker det, diskutere hvilken type rektor man ønsker sig. - Jeg 
synes trods alt, at det viser, at man udover det man skål lægge ud til besty
relsen, er gået et lille skridt videre i Nordjyllands amt, ved at formanden 
for skolebestyrelsen får en vis indflydelse på valget af ny rektor.

IP: Det er ikke helt urealistisk, at man tager en sådan diskussion op på et 
kommende bestyrelsesmøde og måske snakker om, hvad det er for en 
type rektor, vi vil have, hvad han skal kunne.

St: Der er jo også en vis ting. Vi vil da gerne vide, at den person man skal ar
bejde med forhåbentlig mange år frem i tiden, at det er en, der kan vare
tage skolens interesser. Altså, en alle kan leve med. Det er klart, dér kan vi 
godt gå ind på, hvad det er for en chef vi ønsker, hvad det er for en type vi 
har tænkt på.

IP: Så kan det jo godt være, at enigheden smutter!
Jørgen Jørgensen/Palle Rønde Møller
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»Vi kan jo ikke interessere os for fællesudvalg 
og elevråd, sålænge vi ikke får at vide, hvad de 
går og laver derinde«
Et interview med to 2.g’ere om demokrati på arbejdspladsen

Spørgsmål: Hvem bestemmer her på skolen ?
Svar: Mener du, hvem vi føler, der bestemmer?

Det er vel først og fremmest rektor, og så er der jo dem dér, er det 
ikke fællesudvalget?

Sp.: Hvad er fællesudvalget?
Sv.: Ja, det vil vi også gerne vide.

Sp.: Ved I slet ikke noget om det?
Sv.: Det finder ud af nogle vigtige ting, tager stilling, hvis der er nogle ting 

oppe at vende.

Sp.: Kan I nævne nogle eksempler?
Sv.: Vi ved faktisk ikke ret meget om det. Kan du ikke fortælle os det.

Sp.: Kender I slet ikke noget fællesudvalget har ansvar for?
Sv.: Der er vist noget med kantinen, men det får fællesudvalget vist bare 

besked om; det har vist ikke noget at skulle have sagt. Er der ikke no
get med, at der er et kantineudvalg?

Sp.: Kan I nævne andet fællesudvalget arbejder med?
Sv.: Det er jo begrænset, hvor meget man hører om, hvad de laver.

Sp.: Hvordan fungerer elevrådsarbejdet i jeres klasse?
Sv.: Jeg synes aldrig vi hører noget fra elevrådet!
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Sp.: Kan l nævne noget, 1 synes, I har haft indflydelse på eller blot en sag, hvor I 
har givet jeres besyv med?

Sv.: Nej... Næh... det tror jeg ikke. Jo, der var noget med at lave om på morgen
samlingerne. Det var der nogle, der brokkede sig over ved at slå protest
skrivelser op på opslagstavlen.

Sp.: Jeres omkvæd er stort set: »Det ved vi ikke noget om«. Hvad er der galt?
Sv.: Det er de færreste, der ved noget. Informationerne bliver ikke bragt vi

dere til almindelige elever. Man burde måske også engagere sig mere, gå 
til elevrepræsentanten, men på den anden side er det jo ikke sikkert det 
hjælper, for elevrådet er jo ikke særligt effektivt.

Sp.: Når jeghører, hvad I siger, får jeg en mistanke om, at I egentlig er ganske til
fredse. Er der overhovedet behov for elevråd, fællesudvalg o.s. v. ?

Sv.: De fleste elever er meget tilfredse med skolen, men det er jo ikke det 
samme som at der ikke er behov for mere elevindflydelse på nogle områ
der.

Sp.: Er der nogen specielle områder, I ønsker indflydelse på ?
Sv.: Ja, ting der har betydning for os direkte. F.eks. rejser, hvor vi ikke havde 

tid til at protestere, fordi vi fik det at vide alt for sent, og da vi fik det at 
vide, var det allerede afgjort.

Sp.: Har I noget om demokratiet på vores arbejdsplads, I gerne vil have med på 
falderebet?

Sv..- Ja, vi kan jo ikke interessere os for fællesudvalg og elevråd, sålænge vi 
ikke får at vide, hvad de går og laver derinde.

Ovenstående interview med to VHG-elever er ikke konstrueret som en tragisk 
gravskrift over demokratiet, men er autentisk, båndet den 9. april 1992. (Da
toen er tilfældig!).

Hvad man end mener at kunne læse i og mellem linjerne er kernen i, hvad 
eleverne siger: UVIDENHED!

Eftersom der er indtryk før der er udtryk, falder det tilbage på ældre elever 
og i særlig grad på os lærere, for det er os, der er kontinuiteten i skolens liv. Vi 
har tydeligvis forsømt at opdrage eleverne til demokrati, og det er fatalt af flere 
grunde:

For det første kan man kun være ansvarlig for noget, man har viden om og 
indflydelse på. Og hvad er en skole for slet ikke at tale om et samfund uden an
svarlige individer?

For det andet er der ved deltagelse i et demokrati så meget at lære om men
nesker, magtkamp, gensidig respekt, indflydelse, beslutningsprocedurer o.s.v. 
Kort sagt: der er en indsigt at hente, som er uundværlig i et engageret og hand
lekraftigt arbejds- og samfundsliv.

For det tredie oplever vi ofte, når vi samarbejder med skoler fra andre euro
pæiske lande, at vores flade magthierarki, der sikrer at alle involverede får lej
lighed til at gøre deres synspunkter gældende, er selve den grundlæggende 
værdi hos os.

Apropos: fællesudvalget har besluttet, at den første fællestime i skoleåret
92-93 skal handle om, hvordan skolen fungerer. Hans Peder Nielsen
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OM SKRIVEVÆRKSTEDET
Ordet værksted giver straks behagelige associationer: Man kan næsten se 
håndværkeren for sig, der står og instruerer en lærling i det håndværk, de er 
fælles om, og man kan mærke lugten af høvlspåner i næseborene. Slår man or-

J.F. Willumsen: Stenbrydere i en frodig bjergegn (1891)

det op i Nudansk Ordbog, finder man ud af, at det er beslægtet med følgende 
ord (da græsk ikke har w i forlyd): organ, orgel, orgie, orke, virke, ørkesløs.

Er der derfor noget at sige til, at Pædagogisk Råd sidste år som en forsøgs
ordning besluttede at oprette et værksted? Og at fire lærere (HJ, Gr, AH og 
undertegnede) straks meldte sig til at bestyre dette værksted.

Da vi fire værkstedsbestyrere var blevet udpeget, havde vi en del diskussio-
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ner om, hvad værkstedet skulle indeholde. På grund af vores forskellige faglige 
baggrund, var vi ikke altid enige, men det anser vi for en styrke ved forsøget. 
Vores diskussioner har været frugtbare og har bidraget til, at værkstedet nu er 
ret alsidigt.

Efter at indholdet så nogenlunde var defineret, meldte der sig andre spørgs
mål: Hvor skulle vi »bo«? Hvilke redskaber havde vi til rådighed, og hvornår 
kunne vi træffe eleverne?

Nogle faggrupper (da, lat, rel og old) stillede beredvilligt deres hjælpelokaler 
(1.7 og 1.10) til rådighed for os. Vi ville gerne have haft adgang til moderne 
tekstbehandlingsanlæg, idet en del aktiviteter (det gælder især for Gr) var base
ret herpå. Vi indså dog snart, at der ikke på daværende tidspunkt var økono
misk basis for at få et sådant udstyr, og vi klarede os med en piccoline og en 
partner.

Vi annoncerede træffetider i skolens ydertimer, hvor vi på skift var til stede 
på værkstedet for at hjælpe elever. I den første fase var de fleste af os skuffede. 
De elever, som vi mente havde brug for hjælp, kom ikke, og kun Gr havde vir
kelig travlt med at instruere elever på computeren.

På grund af vores begyndende frustration forsøgte vi at synliggøre os noget 
mere på en morgensamling. Desuden afskaffede vi de faste træffetider (som 
ikke fungerer, da eleverne efter en lang skoledag gerne vil nå deres bus for at 
komme hjem) og opfordrede eleverne til at henvende sig til os personligt og 
træffe individuelle aftaler.

Herefter har vi haft fuldt op at gøre. Vi har haft små grupper, der har bedt om 
at få hjælp i et eller andet fag. Andre gange har vi siddet med en enkelt elev med 
læse- og staveproblemer (det gælder især AH og JJ).

Værkstedet har altså været velbesøgt, men det er ikke så vigtigt for os at slå 
på det store antal brugere, vi har. Ofte er man som lærer lige så glad for, at man 
har kunnet hjælpe en enkelt elev, så vedkommende har fået løst et problem og 
har fået oparbejdet lidt selvtillid. Her er det en fordel, hvis man ikke selv har 
den pågældende som lærer. Vi skal ikke vurdere eleven, og derfor prøver han/ 
hun ikke at bluffe. Derfor kan vi nemmere komme frem til problemet og få det 
løst. Nogle elever har således blot brugfor en håndsrækning i ny og næ til at ind
hente noget, de ikke har fået fat på (måske i forbindelse med sygdom), i deres 
eget tempo og i en tillidsfuld atmosfære.

Vi føler således, at vores arbejde på værkstedet har været meningsfyldt. Vi 
har netop følt os som håndværksmesteren, der har kunnet komme tæt ind på 
den enkelte lærling, og i højere grad, end det ofte er tilfældet i en klassesitua
tion, har kunnet give den enkelte, hvad han/hun har haft brug for. Det har såle
des også givet nogle ideer og impulser til den daglige undervisning. Vi kunne 
godt unde vore kolleger den samme oplevelse.

Jørgen Jørgensen

39





HA VE ANLÆGGET
/ paradisets have er der en slange. Slangen indgår også som et afgørende element 
i Per Kirkebys haveanlæg til VHG. Nok ikke som en paradisisk rekvisit, men 
mere som en henvisning ti! naturen. Og med sin kryben hen overjorden er den en 
udtalt modsætning til det himmelvendte observatorium. Så vær forsigtig, hvis du 
en dag spadserer i haven og hører en hvislen. Du kan blive opslugt.

Haveanlægget er bekostet med stor generøsitet af Ny Carlsbergfondet. På den 
forrige side er gengivet landskabsarkitekt Erik Juhls plantegning over området. 
Og nedenunder gengives Per Kirkebys redegørelse for anlæggets udformning i et 
brev til Ny Carlsbergfondets direktør Hans Edvard Nørregård-Nielsen:

Kære Hans Edvard 13.3.92

Hermed planen for haveanlægget i forbindelse med murstensstørrelserne i 
Aars.

Den taler vel for sig selv, så godt en plan nu kan det. Hovedtrækket har na
turligvis været at opfylde nogle af de »funktioner«, som det nuværende 
forkrøblede og misvækstprægede buskads forsøger at opfylde: først og frem
mest at skille »haven« fra det uskønne idrætsanlæg med lappet løbebane o.s.v., 
og så antyde en afslutning mellem bygningen og observatoriet, uden at lukke 
helt af. Her falder terrænnet og giver en illusion af »udsigt« eller let »løft«.

Vi har også arbejdet med at give det hele et præg af et meget stramt formelt 
anlæg, som dog er let skjult og forskudt. En alt for gennemført udvendig geo- 
metrisering ville jo konkurrere med skulpturerne.

Vores mur af mørk hæk ser godt nok på planen spøjs ud, som en slange, men 
det er i virkeligheden ikke så slemt.

Set på jorden bliver den dog en baggrund af forskudte skygger.
Den bølger også i højden og tvinges ned rundt om observatoriet, for at lade 

dette rejse sig i sin fulde stjernekiggerstolthed.
Den laver også, med hjælp af nogle træer, en niche til anlæggets eneste stele.
Træerne er flerstammet birk, der fuldstændig ligner en tegning.
Og de er placeret parvis, som en allé, der er forskubbet, men hvor princippet 

stadig lader sig ane. De flerstammede birke er brugt på denne måde af henri
vende artificialitet. Buxbomhækken er klippet med glidende hånd, men de af
sluttende bøgeplateauer er virkelig skåret til. De fleste af anlæggets »skulptu
rer« er plateauer, der optræder som punkter eller nedslag af et »imaginært« ni
veau et stykke over plænen. Dette spil fastholdes og opløses samtidig i de 
firkantede bøge-formers anderledes stoflighed.

Den nødvendige adgangssti til observatoriet er »usynlige« græsarmerede 
chaussésten. Et spor afen form er dog uundgåeligt, ogi stedet forat lande på et 
punkt ved observatorieterrassen lander vi tragtformet og »diskussionsløst« på 
hele terrassesiden.
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En del af beløbet går jo desværre til en renovering af marken. Det er en mis
handlet stump jord, sur og fortrædelig. Uden at gå nærmere ind på det ved
lagte regnskab, skal jeg dog gøre det klart, at i denne sum (slutsummen) er også 
indberegnet landskabsarkitektens honorar til den bitre ende, d.v.s. beskrivelse 
til udbud, gennemførelse af udbudsforretningen, og overvågning/godkendelse 
af udførelsen.

- Og for nu at gøre det helt klart, jeg har naturligvis ikke beregnet noget ho
norar til mig selv og har heller ikke noget ønske om det. I al fromhed: at det her 
bliver gennemført er belønning i sig selv.

De bedste hilsener
Per Kirkeby
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SVÆRT AT GEMME SIG I TIMERNE
Sy v 1.g’ere i Aars har givet sig i kast med at lære russisk

For en flok unge vesthimmerlændinge, der først for nylig har lært det russiske 
alfabet, kan det være en stor mundfuld at blive stillet over for en docent fra 
Moskvas Universitet.

Ikke desto mindre gik de syv seneste russiskelever på Vesthimmerlands 
Gymnasium til opgaven med krum hals, da de i går havde time med den russi
ske gæstelærer, Olga Arojoki.

- Vi havde måske nok regnet med, at hun ville snakke lidt mere engelsk, men 
egentlig er det kun en fordel, at undervisningen stort set udelukkende foregår 
på russisk.

- På den måde bliver man tvunget til at sige noget og kan ikke bare sidde og 
læse op af bogen, lyder det samstemmende fra de tre 1 .g’ere, Katrine Thom
sen, Claus Langdal og Kathrine Kjær.

Ingen af de tre lægger skjul på, at det har været svært at skulle lære et helt nyt 
sprog og et sæt helt nye skrifttegn, men ligefrem afskrækkede er de efter eget 
udsagn ikke blevet oven på godt og vel et halvt års russisk-undervisning.

- Vores russisklærer Birgit har sådan set ret i, at russerne udtaler ordene, 
som de står. Det er bare lige det med at lære bogstaverne, bemærker Katrine 
Thomsen.

Før hun begyndte at sætte sig ind i den russiske grammatik, vidste Katrine 
Thomsen ikke ret meget om Rusland.

- Og det interesserede mig helt ærligt heller ikke en pind, indrømmer hun.
1 løbet af de fire ugentlige russisktimer er interessen for den store nabo mod 

øst dog gradvist blevet større, og de syv russisk-elever i 1 .g følger nu på en helt 
anden måde med i tv-reportagerne fra det tidligere Sovjetunionen.

- Nu da alle de gamle institutioner falder, rykker Rusland lige pludselig tæt
tere på - og det kan næsten kun betyde, at der også bliver mere brug for at 
kunne tale russisk, vurderer Katrine Kjær.

De tre 1 .g’ere betragter det som en stor pædagogisk fordel, at de kun er syv i 
russisktimerne, men ret højt over turistniveau regner de ikke med at kunne nå 
at hæve sig i løbet af gymnasietiden.

- Hvis vi skal blive rigtigt gode, bliver vi nok nødt til at læse videre, men jeg 
håber da på, at jeg inden 3.g bliver i stand til at udtrykke mig noget mere klart 
på russisk, erklærer Katrine Thomsen med en god portion selverkendelse.

I alt har Vesthimmerlands Gymnasium i øjeblikket syv russiskelever på 1 .g 
niveau, seks russiskelever på 2.g niveau og fem russiskelever på 3.g niveau.

Aalborg Stiftstidende, 8. januar 1992.
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»Det lugter ikke af skole her«
Den europæiske klasse blev afholdt på VHG i ugen 22.-27. marts 92, men det 
har ikke været uden sværdslag.

Med tiggerstaven i den ene hånd og visioner om undervisning i fremtidens 
Europa i den anden lykkedes det dog alligevel bl.a. gennem privat sponsore
ring fra Løgstør Rør, Den Danske Bank A/S og Sparekassen Himmerland.

Europakortet granskes

Herudover har Nordjyllands Amt, gymnasiets elevråd, elevforeningen Hebe 
og Vesthimmerlands Gymnasiums Venner spyttet i bøssen, og resten af pen
gene blev fundet på gymnasiets eget budget.

Den europæiske klasse er et begreb skabt i EF-sammenhæng af den fælles
europæiske rektorforening (ESHA). Ved en europæisk klasse forstås en 
klasse bestående af fem elever fra hvert af de deltagende lande. I denne sam
menhæng har Holland, Belgien, Italien, Grækenland og Danmark deltaget i 
samarbejdet. Målet med at samle en sådan klasse har været at udveksle erfa
ringer om de forskellige landes undervisning og samtidig udvikle visioner om, 
hvorledes undervisningen kan udvikles i fremtidens Europa.
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Før den europæiske klasse på VHG har der været afholdt europæiske klas
ser i henholdsvis Holland og Grækenland.

Programmet for de europæiske klasser vil fortrinsvis være den europæiske 
historie efter 1945 med henblik på at belyse de politiske og økonomiske samt 
sociale og kulturelle forskelle og ligheder.

Nogle af programpunkterne for den europæiske klasse i Athen efteråret 
1991 var de europæiske fællesskaber, den europæiske kommunistblok, Bal- 
kanproblemet, indvandrerproblematikken og ungdomsbevægelser efter 
1960.

Der blev dog også tid til at høre om Grækenlands ældre og yngre historie 
samt udflugter i Athens udkant og til Kap Sunion og ikke mindst til Delphi med 
det i antikken verdensberømte orakel, hvor præstinder gennem Apollon for
søgte at løse menneskenes store og små problemer.

Den europæiske klasse på VHG har været tilrettelagt på en lidt anden måde 
end hidtil, hvilket bl.a. afspejler det danske undervisningssystems særtræk. Et 
karakteristisk træk er således, at vi i Danmark - ud over konkret indlæring - 
også lægger vægt på dialog og aktiv deltagelse.

Programmet for den 3. europæiske klasse i Danmark har været inddelt i en 
undervisningsdel og en kulturel del. Undervisningsdelen har været koncentre
ret om europæisk samarbejde før og nu og Europas handlemuligheder, når det 
gælder grænseoverskridende problemer som f.eks. racisme. Undervisningen 
har haft til formål at bibringe den europæiske klasse forståelse for den euro
pæiske integration, såvel baggrund som udvikling. Dette er sket gennem et ind
blik i de deltagende landes forskellige tilgange hertil - ikke mindst de danske. 
Herudover har de udenlandske elever haft mulighed for at opleve det danske 
uddannelsessystems stærke og måske også mindre stærke sider.

Den kulturelle del har bestået i forskellige arrangementer; bl.a. besøgte ele
verne Skagen Museum og Fortidsminder, Moesgård og Den gamle By i Århus 
gik heller ikke ram forbi.

Det er naturligvis svært at opfylde det meget brede formål med afvikling af 
den europæiske klasse på kun én uge - selv om den var meget intens og kon
centreret.

Ugen forløb imidlertid som planlagt og deltagerne udtrykte da også efterføl
gende stor tilfredshed med forløbet.

For de udenlandske elever har det danske undervisningssystem nok også 
vist sig at være noget anderledes end det, de er vant til hjemmefra. Det danske 
undervisningssystems særpræg står i stærk kontrast til de fleste andre landes 
mere lærerstyrede og forelæsningsprægede undervisning. Herudover står den 
traditionelle disciplinering af eleverne ofte stærkere end i Danmark.

At denne forskel i holdning og undervisningssystem også er oplevet af de 
udenlandske elever er der noget der tyder på. En elev fra Holland udtrykte det 
således ved at sige om VHG: »Det lugter ikke af skole her«.

Historielærerne, Lene Jeppesen
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Konvulsivisk asymmetri i Vatikanet.



RMIROM

Byen! - Umbilicus orbis terrarum! Verdens navle!
Den der søger, han skal finde! Den der ansøger, får måske et stipendium. Som 
undertegnede i foråret 91. Til overordentlig behagelig afvikling samme efterår. 
Dronning Ingrids romerske fond for forskere og andet godtfolk, der vil studere 
et emne med relation til Rom. On location. To måneders studier på slap line. 
Med sikkerhedsnet.

Emnet fascistisk arkitektur. Især E.U.R. (Esposizione Universale di Roma), 
et prestige-projekt, som Mussolini lod opføre med henblik på en verdensud
stilling i 1942, af fascisterne kaldt »nationernes olympiade«. På grund af krigen 
blev E.U.R. aldrig bygget færdig. Og ædel kappestrid mellem nationer en saga 
blott. I dag indgår E.U.R. i en moderne bydel af samme navn, sydvest for Rom: 
kontorer, beboelse, administration o.s.v. Et koldt sted i en kold tid, men fasci
nerende, fordi man her bl.a. kan studere fascismens centralt planlagte stats
byggeri, der er helt uden slinger i valsen, og efterkrigstidens vildtvoksende sky
skraberbyggeri, der er et potent udtryk for det frie initiativs junglelov. Arkitek
turhistorien handler her om »Survival of The Fittest«. Men ser man på 
efterkrigsarkitekturen i E.U.R. i vingesuset fra fascist-æraen, så synes ørnen i 
færd med at genopstå, som en anden Fugl Phøniks.

Kuvøsen var Det danske Akademi, der ligger på Homersvej, nord i byen, i 
udkanten af Borgheseparken. Fjernt fra verdens larm, som et akademi skal. Et 
repræsentativt gulstensbyggeri, tegnet af den danske arkitekt Kay Fisker. Et 
hus, der vender ryggen til verden. Ikke som institution, men som byggeri. På 
grund af de mange gule mursten overalt, ude og inde, af nogle beboere kaldt 
»Det gule Helvede«. I virkeligheden var det et paradis med store værelser, bad 
og svalegang, fælleskøkken og fjernsynsstue, omfattende fagbibliotek og en 
administration, der gjorde opholdet let og behageligt.

Af stipendiaterne blev vi nye straks advaret imod at gå gennem Borghese
parken efter mørkets frembrud. Parken, der ligner paradisets have om dagen, 
er en lasternes hule om natten, fik vi at vide. Men når de gamle lektorer og 
kunstmalere ved nattetide drog hjem efter indtagelsen af et kraftigt måltid ude i 
byen, mødte vi knapt nok skyggen af lasten. Kun i weekenderne var der gang i 
erhvervslivet. De slemme drenge og deres kunder dannede espalier om os, når 
vi gik hjem. Men vi skød skuldervattel i vejret og trak maven ind. Og drengene? 
De holdt sig på måtten.

Rom i efteråret 91 var til at begynde med bagende varme og dryppende 
armhuler. Med vimse grønne firben op og ned ad akademiets mure. Så en fug
tigmild indian summer, der gik over i formidable tordenskrald, efterfulgt af 
regn i spandevis. Når Jupiter brokker sig og tømmer sin blære, forstår man, at 
romerne ikke bare bevidstløst har kopieret grækernes Zeus, men at han ud
springer af selve himlen over Rom. Og at Thor i nord er gået på pension. Sidst i 
november mindede Rom om Syndfloden i Det gamle Testamente. Eller bore
tunnelen under Storebælt på samme tidspunkt. Fede vandstråler stod gurg
lende op af byens defekte kloakker, og at køre i metro var som at sejle med 
Charons færge.
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Rom! Vådt og tørt! Ørkenvandring og oase! Himmel og helvede! - Den før
ste dag i undergrunden ved Termini. Som at være i en gloende kakkelovn. Sve
dende mennesker på perronen. Pludselig delt i to rækker. Ned gennem spids
roden afventende passagerer to nordafrikanere i fuld fart, den ene påjagt efter 
den anden. Kun lyden af løbende fødder. Lige imod RM, der skynder sig i 
dækning. Ud for RM trækker forfølgeren en revolver og knalder løbet ned i 
hovedet på den anden. En metallisk lyd og en knasen, da revolveren rammer. 
Så ser RM ikke mere. Unge romere trænger sig grinende frem mod optrinnet. 
Brød og skuespil! - Narko og krimi-underholdning fra det virkelige liv? Så 
kommer strømerne. - Til sidst vinden i metroen med togets slange op til jor
dens overflade. Pyh!

At være grøn student igen. At vimse i sit eget tempo, følge sine indskydelser. 
Dagen aldrig delt op i lektioner. Som en anden Klods-Hans på landevejen: 
Corsoen eller Via Christoforo Columbo. Eller lige hvorhen man vil. Studie- 
projektet var at registrere og fotografere E.U.R.s bygninger, boulevarder og 
byplan på kryds og tværs for at indsamle materiale til en artikel eller lærebog. 
Livsprojektet: at indsnuse duften af Rom.

Under arbejdet var det nødvendigt at læse faglitteratur om emnet. Bureau
kratiet i Rom er enormt. Det ved enhver, der har prøvet at veksle checks. Også 
bibliotekerne har deres form for bureaukrati. Alle mulige fagbiblioteker ligger 
spredt rundt om i byen. At besøge et bibliotek er at begive sig ind i en labyrint. 
Og hvert bibliotek har sin labyrint! - Sin kryds-og-tværs! - Sin kinesiske æske! - 
Til sidst bliver man svimmel og føler sig som Hugo, ham i Eleva2ren. Du milde 
kineser!

Og det samme, når der skulle fotograferes indvendigt i E.U.R. Først en tele
fax-introduktion fra akademiet til en eller anden højtstående embedsmand. 
Hvis det gav pote, så en introduktionsskrivelse fra akademiet med i hånden til 
E.U.R. - Pingen ikke til stede. Dagen efter et nyt forsøg. Dage senere nye for
søg. Så en dag ér pingen til stede. Med betydningsfuld mine tilkalder han straks 
en underordnet embedsmand eller et harem af embedskvinder, der fnisende 
følger en i hælene rundt i bygningen, mens man fotograferer. De forklarer 
energisk som turistguides, hvad man allerede ved i forvejen og låser døre opog 
i med store nøgleknipper. RM i nøgleposition! Man bliver vaccineret imod alt 
bureaukrati, inklusive Maastricht, hvis navlestreng som bekendt udgår fra 
Moder Roma. - Mamma mia!

E.U.R., en maskin- eller industriklassicisme, anlagt v.h.a. aksesystemer, 
kendt fra romerske militærlejre. De fleste bygninger udstråler kulde, magt og 
autoritet. Facadernes imponerende, men klichéagtige klassicisme dækker 
over bygningskonstruktioner, hvis elendighed ytrer sig i et fremskredet for
fald, der ikke er synligt for turisten. Jeg fik lov at kigge ind i hjertet af vartegnet 
for E.U.R., det firkantede Colosseum: en dyb skakt med drivende fugt ned ad 
væggene og afskallede mure, der stod i fare for at styrte ned. Et historisk lære
stykke om, at man aldrig skal skue hunden på hårene eller feje ting ind under 
gulvtæppet. Koks i kulissen!

Det spændende ved E.U.R. er, at det afspejler en kamp mellem to arkitek
turstrømninger, der i 30’erne fandtes i det meste af Europa. De moderne: ra
tionalisterne (funktionalisterne) og de nationalromantiske klassicister. I Rom 
vandt de sidste kappestriden ved politisk manipulation, men de første nåede at 
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sætte et afgørende præg på bygninger i E.U.R. Derfor er stedet fascinerende. 
En fusion af fortid og fremtid, forfejlet stormagtsdrøm og human-utopi.

Men eftertidens eksotiske vækster kravler nu ind over E.U.R. I en af kolon
naderne er en farvestrålende saloon skudt op. Hele udstyret er der: svingdør, 
spejle, bardisk. Ren spaghetti-western. I en anden har et broget persisk tæppe
marked banket sig ned. Desuden er der alle barerne. Det hele et udtryk for, at 
den menneskelige natur er ukuelig. Eller uforanderlig. E.U.R. som post
modernisme!

Fascismens fortænkte og firkantede magtarkitektur er et skrigende mod
stykke til Roms labyrintiske bystruktur, der måske fra begyndelsen er formet 
efter Tiberens tarmslyng, hvem ved? Trods pavernes snorlige gadegennem
brud er hovedindtrykket af Rom det krøllede, det labyrintiske. Fontæner og 
statuer, myriader af barokkirker, husfacader og palazzoer, væg- og loftsmale
rier flimrer hen over den indre TV-skærm, når man ser tilbage og føler sig som 
Den krøllede Frits eller Tummelumsen. Alt frembragt med curlers og krølle
jern af barokke kunstnerhoveder. Ingen spidskål her!

Midt i billedstrømmen træder to ting frem. Michelangelos Sixtinske Kapel 
og Laokoon-gruppen, begge i Vatikanet. Michelangelos nyrestaurerede lofts
malerier, hvis overfølsomme og overfysiske farver sarte sjæle tager afstand fra. 
Stor opstandelse! - Tag til kapellet en tidlig, morgen uden horder af japanske 
turister med opadvendte hoveder og blitz. Man kan lægge sig på gulvet, hvor 
man vil og se op i det himmelske loft uden at få hold i nakken. Som de pæne 
mennesker vi er, faldt vi næsten aldrig for fristelsen.

Eller besøg den antikverede Hr. Laokoon. Mand og to drenge, indviklet i 
slanger, uden mulighed for at slippe bort. Titlen kunne være: »Far og sønner 
lapper cykel«, men figurgruppen skildrer en episode i Den trojanske Krig. I vir
keligheden er den mangetydig: Et monument over mennesket og dets forhold 
til naturen (slangen)? Der skrider og forvandler sig. Som i dag? Eller - med 
mine Rom-oplevelser i baghovedet: forestiller gruppen de erhvervsdrivende i 
Borgheseparken? - Eller nordboens oplevelse af sydeuropæisk bureaukrati? - 
Hvad ved man? - Og hvor længe var Adam i paradis?

Alle veje fører som bekendt til Rom. Det danske Akademi opfordrer nye 
forskningsgrene til at søge ophold ved akademiet (se Forskning og Samfund, 
nr. 7,1991). Der nævnes jurister (studier i mafiaen), økonomer (studier i ita
liensk bankvæsen) og tandlæger (studier i antikke tandsæt). Så skulle en af jer i 
løbet af jeres uddannelse få lyst til Rom, så er det på med fjeldræven, danese! 
Arkæologi, historie, kunsthistorie, filologi og andre humanistiske fag dyrkes 
stadig ved akademiet.

Rom er stadig en messe værd!
Salute! A Roma!
AUAccademia di Danimarca!

Palle Rønde Møller
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Anne Marie Jespergaard og Robert Soin
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LÆRERUDVEKSLING
SARCELLES - AARS
Inden for EF er der i de seneste år blevet åbnet mulighed for en stadig større 
udvekslingsaktivitet, bl.a. for gymnasielærere. Da VHG de sidste fem år har 
haft en elevudveksling med et fransk gymnasium i Sarcelles, var det naturligt at 
ansøge om en lærerudveksling mellem de to gymnasier, d.v.s. mellem Robert 
Soin, der underviser i samfundsfag, og Anne Marie Jespergaard, der undervi
ser i fransk. Formålet var at lære hinandens skolesystemer og lande bed
re at kende, at udveksle erfaringer på en helt konkret baggrund og at gøre kon
takten mellem de to gymnasier endnu tættere.

Vi var så heldige, at vores ansøgning blev accepteret, og har i år fulgt hinan
dens klasser i seks uger ialt, hhv. i Sarcelles og i Aars. Derudover har vi besøgt 
andre skoleformer, en école materneile (børnehave), école primaire og collége 
(folkeskole) og lycée technique (teknisk skole) i Frankrig, og bl.a. Aars skole 
og AU C i Danmark, samt deltaget i forskellige aktiviteter på stedet: møder, 
koncerter, fællestimer.

KULTURCHOK?
Det har betydet meget, at vi p.g.a. elevudvekslingen kendte meget til hinandens 
skoler i forvejen; vi behøvede ikke at starte helt forfra. Det betød også, at kul
turchokket ved at blive omplantet til en anden hverdag blev mindre. Men der 
har været »chok« - eller overraskende oplevelser.

At danskerne f.eks. spiser is udendørs og drikker øl på fortovscaféer, bare 
temperaturen når op i nærheden af 10 “, eller frejdigt spiser frokost i vejkanten 
mellem to haglbyger - brr....

Franskmændene er generelt meget kuldskære - bortset fra dem, der frivilligt 
kaster sig i bølgerne ved Svinkløv i april måned. Og så elsker de at snakke, 
franskmændene, og helst i munden på hinanden. I det hele taget er der utrolig 
meget hektisk liv i en fransk klasse og på et fransk lærerværelse. Og sikke pæ
dagogiske møder! - Der er bestemt forskel i temperament og diskussionslyst.

LYCÉE DE SARCELLES - VHG
Det, der springer i øjnene på de to institutioner, er først og fremmest forskellen 
i størrelse: Aars, lille by på landet contra Sarcelles (Paris), storby; 400 elever 
og 40 lærere på VHG og 2.200 elever og 180 lærere i Sarcelles, og forskellen i 
de fysiske rammer. VHG virker som overdådig luksus sammenlignet med de 
overfyldte, spartansk indrettede lokaler på gymnasiet i Sarcelles.

Hvad angår miljøet - det faglige, forholdet mellem elever og lærere og ele
verne imellem - er der både lighedspunkter og forskelle.

I Frankrig er skolesystemet meget selektivt; det drejer sig i høj grad om den 
enkeltes succes. Allerede i folkeskolen bliver franske elever presset til at klare 
sig godt og vælge de rigtige fag og senere de rigtige grene, der giver adgang til 
attraktive studier, jobsikkerhed og god løn. Hvis man hører til de ca. 7 5%, der 
består studentereksamen, starter man straks på en uddannelse - ikke tale om 
sabbatår og skoletræthed.
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Sarcelles på VHG



Hvor man i Danmark stort set har de samme studiemuligheder, uanset 
hvilke fag og hvilken linie man vælger, så er matematik i Frankrig det fag, der 
afgør éns chancer senere hen.

I det hele taget lægger man større vægt på elevernes trivsel, medbestem
melse og kreativitet i Danmark. - Grundtvig og Kold har ikke levet forgæves. - 
Det kan virke, som om de danske elever er (for?) meget beskyttede, indtil de 
forlader gymnasiet. Problemerne kommer så for manges vedkommende se
nere primært i form af adgangsbegrænsning.

Med hensyn til forholdet mellem elever og lærere har vi begge oplevet ti
mer, situationer, hvor alt gik op i en højere enhed; hvor der var kontakt og til
lid, men generelt virker forholdet tættere i Danmark end i Frankrig, ikke bare 
p.g.a. at man er dus og på fornavn i Danmark og siger »vous« og Monsieur, Ma
dame i Frankrig.

Elevernes indbyrdes forhold er for os at se stort set det samme i de to lande 
og spiller en lige væsentlig rolle for, om man trives i gymnasiet. Det er dejligt at 
se - især med de racistiske tendenser, der findes for tiden - hvor godt elever af 
vidt forskellig oprindelse og med forskellig kulturel og religiøs baggrund har 
det med hinanden i Sarcelles. Der er 14,5 % udenlandske elever og 30 forskel
lige nationaliteter repræsenteret.

Det er bestemt én af kvaliteterne ved udvekslinger, at man opdager forskelle 
og lighedspunkter, og at det går op for én, at man på trods af forskelle har fæl
les interesser. »On est tous dans le méme bain méme si le bain est différent«. 
(Vi er alle i samme bad, selv om badet er forskelligt).

UDBYTTET AF LÆRERUDVEKSLINGEN
Opdage Nordjylland, Vesterhavet, vild og storslået natur, farver, lys, vindmøl
ler, vand overalt, vikinger, stenalder, Kirkeby, Houvenaeghel, Anisette og Sa
vage Rose, sild, flæskesteg og rødkål.

Genopdage Paris, atmosfære, gadebillede, fortovscaféer, muséer, film, tea
ter, fransk, bifteck, frites, snegle.

Det, vi begge vil huske, er den venlighed, hjælpsomhed og interesse, vi har 
mødt fra alle sider - kolleger, rektorer, TAP’er og fremfor alt fra eleverne. De 
har været med til at gøre udvekslingen til en uforglemmelig oplevelse.

En lærerudveksling, som vi har oplevet den - at opleve 3 ugers virkelighed i 
et andet land - er en enestående mulighed at få. Det er meget inspirerende og 
en utrolig givtig efteruddannelse.

Robert Soin og Anne Marie Jespergaard
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Alt ender lykkeligt!



LINIE 1 - MUSICAL PÅ VHG

I efteråret 1991 startede overvejelserne over underholdningen til skolefesten i 
marts 1992.1 flere år har der været tradition for revy til skolefesterne, medens 
de øvrige dramaudfoldelser har ligget i Teaterkredsen, der normalt har haft en 
stor forestilling i februar måned.

Dette års dramaaktiviteter blev med udgangspunkt i et nyt initiativ til et 
samarbejde om både teater/musik og dans, nemlig i form af en musical.

Initiativet til en musical kom fra skolens nye musiklærer Søren Schmidt, der 
sammen med skolens anden musiklærer Ole Thielemann kom til at stå for sang 
og musik. To af skolens idrætslærere Lene Jeppesen og Kirsten Freil lavede 
dansene og Peter Bacher stod for instruktionen. For en del af det praktiske ar
bejde stod Inger Poulsen samt skolens to pedeller.

Og hvad var det så der blev arbejdet med? Volker Ludwigs Linie 1 med mu
sik af Birger Heymann.

Historien i Linie 1 tager sit udgangspunkt i en ung piges ankomst til Bahnhof 
Zoo/Berlin. Vi befinder os tidsmæssigt i midten af 80’erne. Den unge pige er 
taget fra landsbyen ind til storbyen for at finde sin »drømmeprins« - for at følge 
sin drøm om eventyr, kærlighed og lykke. Prinsen - en rockmusiker, Johnny, er 
ikke mødt op, men i stedet møder den unge pige en række mærkelige eksis
tenser fra undergrundsbanen: alfonser, narkomaner, arbejdsløse, joggere m.fl. 
Ikke alle er lige venlige, men alligevel finder hun også omsorg og ømhed her på 
storbyens bagside.

Alt ender lykkeligt! Selv om vi stadig befinder os i et delt Tyskland er det po
litiske budskab nedtonet. Budskabet går snarere på en opfordring til ungdom
men om at følge sine indskydelser. Så kommer der - om ikke en drømmeprins - 
så en mening og nogle mål med livet!

Dette års musical blev en stor opsætning - og succes. Der blev virkelig gået 
til arbejdet, hårdt og engageret, af de mange musikere, dansere og skuespillere, 
ca. 70 elever i alt.

Peter Bacher
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FORÅRSKONCERT
30. APRIL 1992

I »gamle« dage var forårskoncerten en eksamen for skolens musikfag. De klas
ser, som havde fået undervisning i faget skulle vise, hvad de havde lært. Under
visningsministeriet sendte en censor, som så skulle bevidne at niveauet var til
fredsstillende.

Thorkild Rasmussen fra Nørresundby Gymnasium overværede koncerten, 
og i skrivende stund forlyder der intet om, at skolen ikke bestod.

Programmet var sammensat meget bredt lige fra pigekorets tre sange bl.a. 
»Vem kan segla forutan vind« til Jacob Brushøjs »Hip-hop-scratch«-musik. 
Der var en pæn blanding af kollektive og solo præstationer.

På solistsiden spillede Anja, l.a, Griegs »Bryllup på Trollhaugen« og 
Kahrine, l.b Beethovens Pathetique-sonates første sats - begge på klaver. 
Christina, 3.bx, sang »Summertime« akkompagneret af Søren, 3.y (bas), og 
»Dream a little dream of me«. Elisabeth sang Mozarts lied »Veilchen« med 
Kathrine ved klaveret.

I gruppeafdelingen lagde man afgjort mest mærke til punk-trash-funk- 
jazzgruppen Blak And Dækker, som iført dykkerudstyr afprøvede anlæggets 
og tilhørernes grænser. Det var nu bedre end vi frygtede ud fra numrenes titler: 
»Crow song« og »Rivers og pollution«. 1 .a sang spiritual: »Go down Moses« og 
Bellmans »Nu er jord og himmel stille, l.b sang »Leaving on a jetplane« og 
Anne Linnets »Brev til en veninde«. 1 .z prøvede også kræfter med trommer og 
guitarer og gav »Only sixteen« og The Beatles’« »Eight days a week«.

Musik på mellemniveau og højt niveau er nyskabelser i gymnasiet. Her skal 
eleverne til eksamen i såvel praktisk sang og spil som musikteori og -historie. 
Mellemniveauholdet sang i og spillede »California dreamin’«, og 2.g højniveau 
spillede og sang »Logical song« af den amerikanske gruppe Supertramp og en 
hjemmelavet udgave af »Cirkeline har fødselsdag«. Sidste nummer kom fra 
teoriundervisningen. Klassen havde selv sat akkorderne på melodien og arran
geret for trommer, bas og percussion. Det blev en Cirkeline i latinamerikansk 
forklædning.

To fællessange indrammede aftenen, som også rummede pause med kaffe 
og andet vådt. Og mange benyttede lejligheden til en afpudsning af det franske 
med gæsterne fra Sarcelles, som i stort tal var mødt op til koncerten.

Søren Schmidt
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HEBE

1 år er Hebe, mere end nogensinde før, noget exceptionelt. Hebe’s bestyrelse 
består af unge, energiske og organisatoriske talenter, der puster liv i hverdagen 
for de hårdt arbejdende elever.

For dem der ikke kender noget til Hebe, kan vi fortælle at vi er en elevfore
ning, som er med til at lette hverdagen foreleverne, ved hjælp af et utal af inspi
rerende og festlige arrangementer.

Hebe gør - kort sagt - gymnasietiden lidt sjovere, og modvirker skoletræt
hed.

HEBE-BESTYRELSEN:
Formand: Morten la
Sekretær: Mette 2a
Kasserer: Sofie lz
PR-kvinde: Berit 2a
Teater-kvinde: Kathrine 2b
Film-mand: Allan 2b
Kultur-kvinde: Eva 2b
Koncert-mand: 
Musik-mand:

Allan H. 2z
Mikkel 2z

Øl-mand: Benjamin 2z
Matr.-mand: Birger 2z
Revisor: Sanne 2y
Suppleant: Anna-Mette Ix
Suppleant: Kathrine Ib
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LÆRERKOLLEGIET

1. Anne Marie Jespergaard (fr/boginsp)
2. Karen Holm Christensen (ty/fr)
3. Gerd Christensen (fr/eng)
4. Henning Jørgensen (eng/idr)
5. Birgitte Vedersø (ital)

6. Lene Jeppesen (hist/idr)
7. Ole Thielemann (mu)
8. Lone Hindsgaul (da/rel/studvejl)
9. Inger Poulsen (geo/bio/bibl)

10. Knud Thomsen (da/eng)

11. Kirsten Brevig Blomquist (fr/hi)
12. Eva Auken (hi/idr)
13. Bjarne K. Nielsen (bio/idr)
14. Jacques Piloz (rektor/fr)
15. Christian Rode (samf/hi/erhvøk)
16. Ejlif Holle Jørgensen (bio/idr)
17. Preben S. Sørensen (lat/hi/ol)
18. Hans Peder Nielsen (rel/eng)
19. Joan Rask (eng/mu)
20. Carsten Poulsen (ke/fys/skemal)
21. Palle Rønde Møller (da/bk/ol)
22. Kirsten Freil (idr/studvejl)
23. Niels Kr. Houmøller (mat/fys/insp)
24. Peter Bacher (da/samf)
25. Søren Collstrup (mat/fys/studvejl)
26. Anna Hagens (hi/ty)
27. Ole Riis Olsen (ty/idr)
28. Hugø Støttrup Jensen (mat/fys)
29. Jens Friis-Topholm (mat/fys)
30. Jens Grønager (fys/mat/dat)
31. Georg Harmsen (geo)
32. Jørgen Jørgensen (da/fr)
33. Ole Buch (mat/ke)

Fraværende:
Aage Albrechtsen (ty)
Birgit Lassen (da/ty)
Søren Schmidt (mu/da)
Carsten Svejstrup Sørensen (fys/mat/nat)
Henning Sørensen (ty/ital)
Kirsten Sørensen (bk)
Gert Wahlgreen (ke)



DET TEKNISK-ADMINISTRATIVE PERSONALE

Forreste rk. fra v.: Rita Christiansen, Anne Grethe Andersen, Sonja Nielsen, Conni Beirholm, Peter Stenild. 
Midterste rk. fra v.: Sanne Nielsen, Kirsten Jørgensen, Inger Christensen, Jenny Andersen, Birthe Rasmussen. 
Bageste rk. fra v.: Brian Danielsen, Lillian Villadsen, Birgit Sanderson, Ingrid Kristensen.



»VHG’s VENNER«

»VHG's Venner« er stiftet den 26. april 1961, og er således næsten lige så gam
mel som gymnasiet selv.

Ifølge foreningens formålsparagraf er vor opgave gennem medlemmernes 
kontingent, samt bidrag fra private personer, institutioner og virksomheder i 
Himmerland at skabe mulighed for at støtte skolen på områder, hvor dens 
egne midler er utilstrækkelige.

Det gælder gymnasiets kulturelle bestræbelser, men også - og ganske særligt 
- støtte til elever, f.eks. til deltagelse i skolerejser, ekskursioner o.l.

Vedrørende udsmykning har vi flere gange trådt hjælpende til - senest da 
gymnasiet oprettede en kunstfond i forbindelse med gymnasiets 25 års jubi
læum i 1985. Men det mest synlige udtryk for foreningens indsats på dette om
råde er Per Kirkebys udsmykningsarbejde, indviet den 8. maj 1981.

Vi ser det som vor hovedopgave at støtte VHG, hvor værdifulde pædagogi
ske arrangementer afholdt af gymnasiet, uden vor hjælp, ville blive så kost
bare, at en gennemførelse ville blive umulig - eller tilfælde, hvor vi gennem 
hjælp til enkelte elever kan sikre disse deltagelse i forskellige aktiviteter på no
genlunde lige fod med kammeraterne.

»VHG’s Venner« giver økonomisk støtte til de hytteture, som gymnasiet ar
rangerer for de nye 1 .g’ere straks efter skoleårets start.

Vi yder tilskud til VHG’s udvekslingsarrangementer med venskabsgymna
sierne i Koln, Sarcelles, Krakow og Athen. Herved håber vi at medvirke til, at 
arrangementerne bliver økonomisk overkommelige.

Endelig giver vi bidrag til rektors eventualitetskasse, der anvendes i tilfælde, 
hvor enkelte elever har særligt behov for hjælp.

Et stort medlemstal er en nødvendig forudsætning for at kunne leve op til 
formålsparagraffen. Det er derfor glædeligt at kunne konstatere, at foreningen 
ved generalforsamlingen i december 1991 havde 599 medlemmer.

Egon Jensen

61




