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Forord
I dette årsskrift har vi forsøgt at fastholde indtryk af det 
gamle skoleår og give et billede af skolens liv. Ved udsen
delsen af et sådant skrift må man spørge sig selv, hvem 
man henvender sig til. Modtagerkredsen er stor: skolens 
kommende, nuværende og forhenværende elever, foræl- 
dre og lærere, en bredere kreds af VHGs venner. For os, 
der har vores daglige gang på skolen, er der knap så me
get nyt at hente her som for nye elever, deres forældre og 
andre udefra. Måske kan vi i stedet hjælpes til at huske til
bage og endda se lidt frem mod næste skoleårs projekter? 
Vi har villet vise, at VHG er en levende arbejdsplads med 
faglige såvel som sociale og kulturelle udfordringer.Tema- 
eme spænder fra indlæg om forskellige fag over internatio
nale kontakter til glimt af årets begivenheder og lidt om sko
lens struktur, elevorganisationer og om pædagogiske for
søg i næste skoleår. Hvad angår udvælgelsen af de fag, der 
skrives om, ønsker vi ikke at overse nogle, men håber 
tværtimod, at vi ad åre kan nå alle fagene igennem!

Vores skole har smukke fysiske rammer, og udsmyknin
gen og kunstværkerne af Per Kirkeby og Poul Gernes er af 
høj karat. De danner da også inspiration for billedsiden, 
heraf flere af de vignetter, som billedkunstelever fra 3.g har 
tegnet til os, og Poul Gernes mindes med et indlæg sidst i 
årsskriftet.

De nye 1 .g’ere vil modtage praktiske oplysninger i form 
af en håndbog ved skoleårets start, og i øvrigt sørger infor
mationsskriftet /mens for at holde elever og lærere oriente
rede om, hvad der sker på skolen i årets løb.

Vi håber, I vil tage godt imod det nye årsskrift.

Redaktionen

Velkommen
Det er med stor glæde, at jeg i år kan byde velkommen til 6 
nye 1.g klasser. I har valgt, at Vesthimmerlands Gymna
sium skal være jeres skole de næste tre år, og jeg kan love 
jer, at vi vil gøre alt for at sluse jer fra folkeskolen til gym
nasiet, så I langsomt kan vænne jer til de nye krav og ar
bejdsformer.

Gymnasietiden er tre vigtige år i jeres liv. Her skal I først 
og fremmest tilegne jer viden, så forudsætningen for at 
komme videre i uddannelsessystemet er i orden. Men gym
nasietiden består ikke kun af lektier og kundskaber, det er 
også en tid sammen med gode venner. Ind imellem skole
dagene er der fester, musical, udvekslingsrejser, fritids
sport, kor, teater og andre kulturelle aktiviteter, hvor der er 
rig lejlighed til at opleve fællesskabet og samværet med 
andre elever.

Jeg håber, at I hurtigt falder til, og at I vil være med til at 
udvikle og fastholde skolen som et sted, hvor der er godt at 
lære og godt at være.

Kirsten Holmgaard, rektor
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Af skolens dagbog 1995-96
August
8.-10.8

14.-18.8

18.8

21.-25. 8

30.8

September
11.9

21.-28.9

25.9

Oktober
4.10

Skoleåret starter med 1 .g introduktion de før
ste dage. Det omfatter rundvisning på skolen, 
og introduktion til bl.a. elevrådets og elevfor
eningen Hebes arbejde. 1 .g-hytteturene plan
lægges og gennemføres:
1a tager med Anna Hagens og Margit Han
sen på minitelttur til Råbjerg Mile.
1b tager med Jeff Klintø og Kirsten Freil til 
Næsgården ved Madum Sø.
1 x tager med Jan Vistisen og Knud Thomsen 
til Klim Camping ved Fjerritslev.
1y tager med Jens Grønager og Susanne 
Kærsgaard til Livø.
1z tager med Peder Nielsen og Lone Hinds- 
gaul på kanotur på Gudenåen.
holdes årets 1.g fest for elever, forældre og 
lærere med fællesspisning og underhold
ning.
I løbet af denne uge indkaldes til møder i de 
forskellige nye udvalg, som eleverne oriente
res om via elevrådet, Søren Schmidt og Kir
sten Holmgaard Jakobsen. Elevrådet vælger 
medlemmer til udvalgene om torsdagen. De 
nye udvalg holder de første møder og vælger 
formænd. (Se side 36 om den ny udvalgs
struktur).
René Oskjær fra Nørresundby Gymnasium 
besøger skolen for at instruere idrætslærere 
og elever i kurvebold.
GYMBAS, de nordjyske bibliotekers edb-re- 
gistrering af bogbestanden på gymnasierne, 
er i gang.

Højniveauholdet i biologi er med Bjarne Niel
sen på ekskursion til Læsø.
2z og lærerne Anna Hagens og Carsten 
Svejstrup Sørensen er vært for elever og læ
rere fra vores venskabsgymnasium fra Køln. 
2z er på ekskursion til Skagen med deres ty
ske gæster.

Mellemniveauholdet i biologi er med Ejlif Hol-

5.10

6.10
10.10

le Jørgensen på ekskursion til Skjern (indtil 
5.10)
2z er med Jens Friis-Topholm på Steno Mu
seet i Århus.
Årets første Hebefest holdes.
Årets første fællestime afholdes: Forfatteren 
Peter Thielst holder foredrag om Søren Kier
kegaard, hvor han tager udgangspunkt i sin 
bog “Livet skal forståes baglæns, men leves 
forlæns”.

11.10 lyer med Tonny B. Sørensen på tur til Fyrkat. 
I denne uge har 2x og Inger Pousen og Sø
ren Colstrup besøg af hollandske lærere og 
elever, og i dag er de på tur til Skagen, Løn
strup m.m.

13.10-23.10 Efterårsferie.
23.10 Indveksling fra Italien: 2c og deres lærere 

Henning Sørensen og Palle Rønde Møller 
har besøg af elever og lærere fra skolens ny 
venskabsskole i Viareggio i den kommende 
uge.

24.10. Datalogiholdet på mellemniveau er på eks
kursion til AUC sammen med deres lærer 
Jens Grønager.

25.10. Det ny informationsskrift “Imens” udkommer 
og udleveres til alle skolens lærere og elever 
i dag.

27.10 2c og deres italienske gæster er på ekskur
sion til Århus sammen med Palle Rønde Møl
ler.
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November:
1.11 Optaktsmøde om temadage, der skal afhol

des senere i november, med “Europa” som 
det fælles tema.

8.11 Operation Dagsværk
9.11 To lærere fra Tornbjerg Gymnasium på Fyn

fortæller om deres erfaringer med blokunder
visning på et pædagogisk møde for lærerne 
om aftenen.

10.11 Temadagene begynder. Optaktstimen med 
Christian Rovsing må desværre aflyses p.g.a. 
flystrejke, men ellers kører arrangementet af 
stabelen som planlagt (se side 25 om tema
dagene)

13.11 Fællestime med Leif Dierks om konflikten i 
det gamle Jugoslavien.

14.11 Idag er filmen “Europa Europa” på program
met som fællesoplevelse i temadagene.

15.11 Temadagene afsluttes med optræden, plan
cher og forskellige former for præsentation af 
gruppernes arbejde om eftermiddagen og 
om aftenen. Om aftenen sættes der et festligt 
punktum for temadagene.

21.11 EDB-kursus for lærerne om eftermiddagen. 
EDB-eksperten og-skribenten Carsten Graff 
holder et underholdende og tankevækkende 
oplæg om EDB-maskinernes indtog i vores 
samfund, ud fra en ikke ukritisk synsvinkel.

30.11 Historiekonference i Prag med deltagelse af 
VHGs historielærere Lene Jeppesen og Eva 
Auken.

December:
1.12 Amtsbandet Ruby spiller en times tid om for

middagen.

4.12 Lærerkonsultationer for 2. og 3. g’ere om af
tenen.

6.12 1 z deltager i juleidrætsarrangement med Aars
skole. Lærerkonsultationer for 1 .g’erne. Gene
ralforsamling om aftenen for VHGs venner.

13.12-20.12 3.g-eleverne skriver den større skriftlige op-

21.12
gave hjemme.
Juleafslutning: et 
særligt “juleafslut
ningsudvalg” ned
sat af fællesudval
get arrangerer en 
stemningsfuld af
slutning med flere 
overraskelser. Bl.a. 
modtages vi af syn
gende grupper af 
elever med fakler, 
og der fortælles en 
“vandrehistorie” af 
nogle af lærerne.
Ellers indeholder programmet de mere tradi
tionelle former for julehygge: julesange, op
læsning af juleevangeliet, og et nyt islæt: en 
kagekonkurrence.

Januar:
8.1 Skolestart efter juleferien. Lone Hindsgaul og

Kirsten Holmgaard Jakobsen deltager i et 
møde om brobygning, som handler om nye 
forsøg med at gøre overgangen mellem fol
keskolen og gymnasiet lettere.

9.1 Skolens franskelever er i teater på Hobro
Gymnasium for at se Saint-Exupérys “Den 
lille prins” opført på fransk af Terra Nova teat
ret.

10.1 Per Kirkeby besøger gymnasiet for at drøfte 
mulighederne for opførelse af et musikhus til 
brug for byens og skolens musikliv.

22.1 Orienteringsmøde for nye 1.g’ere om afte
nen.

31.1 Den Danske Saxofonkvartet spiller i en fæl
lestime.

Februar:
1.2 Om aftenen er der møde for VHGs venner,

som vælger ny bestyrelse, og møde med de 
skoler, som “afleverer” elever til gymnasiet.
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5.2
8.2-9.2

12.2-16.2

15.2

16.2

16.2-26.2
27.2

To italienske lærere besøger lærerne Eva 
Auken og Lone Hindsgaul for at forberede 
2a’s udvekslingsrejse med en italiensk klas
se i marts.
Der gives valgfagsorientering for 1 .g’erne. 
Teaterkredsen opfører musical’en “Hair” for 
fulde huse (se side 26).
Den europæiske klasse afvikles på skolen 
(se mere side 24).
2a og 2b er på geografiekskursion med Inger 
Poulsen
3.g elever i fysik og matematik er med Dorthe 
Nielsen og Carsten Svejstrup Sørensen på 
ekskursion til Århus, hvor de bl.a. besøger fy
sisk institut for at lave eksperimenter og Ste- 
nomuseet for at få et indblik i matematikkens 
historie og anvendelse.
Franskstuderende fra Aalborg Universitet la
ver spørgeskemaundersøgelse på skolen om 
elevers motivation for at tage på studierejser 
i fransktalende lande (i 3b).
Vinterferie.
Mellemniveauholdet i billedkunst er med Jon
na Fransgård til kunstudstillinger på Brandts 
Klædefabrik i Odense.
Mellemniveauholdet i erhvervsøkonomi er 
med Christian Rode på ekskursion til Ham
merum.

28.2 Der afholdes fællestimer med the Irish Ac- 
tors’Theatre Company i to timer. Emnet er en 
fremstilling af den berømte William Shake- 12.3 
speares liv, udsat for en ret så utraditionel 
fortolkning, og de 3.g’ere, der har engelsk på

1.2

Marts
2.3

højniveau, deltager i en workshop efter 
show’et.
To fransklærere besøger VHG for at forbe
rede 2b’s udveksling med et fransk gymnasi
um i Sarcelles nær Paris.

8.3

Festklædte piger fra 3z

Skolen afholder den årlige skolefest med del
tagelse af ca.1000 mennesker - elever, for
ældre, lærere, gamle elever. Musikken stod 
Seven Souls and the Powerhorns og Jazz- 
terroristerne for, festudsmykningen var de
signet og udført af 3a og 3z sammen med de
res lærer Kirsten Sørensen, og Teaterkred
sen opførte uddrag fra Hair-musical’en.
Terminsprøve for 2.g’erne. Rejseugen be
gynder:
2a tager til Prato med Lone Hindsgaul og 
Eva Auken.
2c tager til Viareggio med Henning Sørensen 
og Palle Rønde Møller.
2x tager til Holland med Søren Colstrup og 
Inger Poulsen.
2y tager til London med Jeff Klintø og Jonna 
Fransgård.
2z tager til Køln med Anna Hagens og Car
sten Svejstrup Sørensen.
2b rejser forskudt af praktiske grunde og ta
ger først til Sarcelles ugen efter sammen med 
Anne Marie Jespergaard og Henning Jør
gensen.
(se siderne med rejsebeskrivelser)
1x og 1z er med Trine Madsbøll og Dorthe Ni
elsen på Stenomuseet i Universitetsparken i 
Århus.

6



11.3-15.3
18.3
20.3

25.3

26.3

27.3

Terminsprøver for 3.g’erne.
Møde om brobygning.
Mellemniveauholdet i erhvervsøkonomi er med 
deres lærer Christian Rode på besøg i Aars 
Bank.
2a og lærerne Eva Auken og Lone Hindsgaul 
får besøg af elever og lærere fra Prato i Ita
lien.
2a og deres italienske gæster er på ekskur
sion til Skagen.
I en fællestime opfører Octopus-teatret deres 
stykke “Skærebrænderen”. (Billedet).

28.3

April:
10.4

11.4

15.4

15.4-17.4

16.4

23.4

KFS (Kristent Forbund for Studerende) besø
ger skolen.

Undervisningsministeriet godkender VHGs 
ansøgning om at starte et forsøg med en na
turvidenskabelig klasse, hvis der er nok in
teresserede elever.
Fagkonsulenten i naturfag, fysik og kemi be
søger skolen.
2b og deres lærere Annemarie Jespergaard 
og Henning Jørgensen får besøg af elever og 
lærere fra Sarcelles.
TV-Nord med journalist Anne Birthe Jarnum 
besøger gymnasiet for at optage til deres ud
sendelse 3. maj om gymnasieelever fra VHG 
( se interview side 30).
2b og gæster er på ekskursion til Vesterha
vet, Nordsømuseet og Aalborg.
Lærerne er til pædagogisk møde, hvor lektor 

24.4

25.4

Maj:
2.5

7.5

8.5

9.5-21.5

24.5

Juni:

21.6

Jørgen Sørensen fra Århus Statsgymnasium 
taler om gymnasiets fremtid.

1x er på biologiekskursion for at se på bio
gas-anlæg i Hyllebjerg sammen med Ejlif Hol
le Jørgensen.
Skolen afholder den årlige forårskoncert.

1a er på biologiekskursion med Ejlif Holle 
Jørgensen til Trend Dambrug.
Skriftlig eksamen starter for de 2.g’ere, der 
skal op i engelsk. Om aftenen fester 3.g’erne 
og deres lærere inden sidste skoledag. De un
derholder hinanden på skift, og eleverne for
søger at holde sig vågne natten igennem (an
detsteds), inden eksamensplanen sætter ind 
med grum alvor.
Det er sidste skoledag for alle 3.g’erne, og ek
samensplanen for 3.g offentliggøres.
Den skriftlige eksamen afholdes for 3.g’erne. 
Herefter går det løs med eksamen for både 
2. og 3.g’ere: fra 28.5 starter mundtlig eksa
men for 3.g, og også de 2.g’ere, der har ma
tematik, er til skriftlig eksamen 23.5.1 .g’erne 
har sidste undervisningsdag 17.5 og skriver 
danskopgave i ugen efter.
2.g’erne har sidste skoledag.

Eksamen og årsprøver fortsætter ind i denne 
måned.
Der afholdes dimission for årets nye studen
ter.
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“Tyskerne, har de hale?”
Overskriften blev udtalt på nordvesthimmerlandsk, nær
mere betegnet skarpsallingsk, af en lille dreng kort efter 1. 
verdenskrig. Historien fortæller intet om, hvad slags hale 
han havde i tankerne, en venlig egernhale eller en sata
nisk, glat, kløftet - vel nærmest det sidste - heller intet om, 
hvad svaret var, men den blev fortalt i det der godtende to
nefald, der viser, at man er svært tilfreds med det kvikke 
barn. Hvis barnet senere fik lejlighed til at efterprøve teo
rien om den dyriske tysker, har det været under besættel
sen - næppe en anledning til at korrigere for netop denne 
misforståelse.

Det urbillede af "tyskeren", elever møder med i dag, er 
ikke mere nuanceret. Netop derfor er der god grund til at få 
det ridset op fra en begyndelse med alle attributter, desto 
nemmere er det at stille det ind i rædselskabinettet til de 
andre uspiselige fjendebilleder.

Undervisningen kan nu begynde et andet sted, i det nor
male, almindelige, fællesmenneskelige. Vi læser fx novel
ler, der - hvis de ikke lige havde været på tysk - lige så godt 
kunne have foregået alle andre steder. Vi læser om den for
kælede, selvoptagne far, ham alle altid skal tage hensyn til 
- "was er dann wieder entsetzlich findet"- og om Sabine, 
der er gået i stå, efter at lille Max er kommet til verden- 
"Hurra Hurra der Stammhalter ist da", og hvordan vil det 
mon gå hende, novelllens slutning tyder ikke på nogen har
monisk udvikling; eller om vanemennesket Martha, der vi
ser sig at have fængselsstraf bag sig - for mord, men hun 
har kun fået fem år, dommerne tog hensyn til "ihr hartes 
Schicksal".

Alt dette kalder på umiddelbar identifikation, men på den 
anden side er det vist også tydeligt, at det skriger på en 
baggrundsviden, der også skal etableres, alt imens vi iden
tificerer os med personerne og analyserer sætningerne 
grammatisk for at finde ud af, hvem der gør hvad ved hvem. 
På et eller andet tidspunkt må “vi have tyskeren” ud af ræd
selskabinettet og finde ud af, om nogle af de egenskaber vi 
har tillagt ham (det er en han) kan bruges til at forklare, at 
Martha fik netop den skæbne, i det land.

Tysk er et sprogfag som de andre. Tysk er fuldstændig 
forskelligt fra alle andre sprogfag, "- hvis de (novellerne) 
ikke lige havde været på tysk". Men det er de, og vi skal 
også så vidt muligt tale om dem på tysk, vi skal kommuni
kere. Men det er ikke sværere end andre fag, og det, der er 
svært, kan man arbejde sig til.

Mon det også fremgår af ovenstående, at tysklæreren 
på vej til time aldrig kan vide det mindste om, om netop den 
time bliver en time, hvor roserne blomstrer - en time hvor 
eleverne bliver klogere på sig selv og sprogenes mulighe
der - eller om blokeringerne sætter igennem: tyskerne, har 
de hale?

Karen Holm Christensen
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Gymnasium i Tyskland og i Danmark
I Tyskland er der et ordsprog: “Man soll keine Äpfel mit Bir
nen vergleichen!”, d.v.s. man må ikke sammenligne ting, 
som har temmelig forskellige grundlag. Alligevel blev jeg 
spurgt, om jeg ikke kan skrive noget om den danske og den 
tyske gymnasiale skoleuddannelse, hvad der blev hårdere 
og hårdere for mig, jo mere jeg tænkte på det.

Nå, til trods for alt det, hvad der er forskelligt i Tyskland 
og i Danmark, vil jeg dog prøve at give en kort gymnasie
rapport, set med tyske øjne.

Når vores tyske elever og lærere første gang kommer til 
Vesthimmerlands Gymnasium i Års, har de det lidt svært at 
orientere sig i de danske forhold. Først og fremmest skal 
her nævnes skoleatmosfæren, og omgangsformer imellem 
de danske lærere og elever. Selvom lærere opfører sig som 
lærere og elever som elever i begge to lande, vil det være 
umuligt, at en tysk elev siger "du" i stedet for den formelle 
"Sie", eller f. ex. "Ingo" i stedet for "Herr Beckmann", når 
den taler med sin lærer. I Danmark har det længe været 
helt normalt, men til tyskerne er denne omgangstone først 
lidt fremmedartig, især da de færreste blandt dem taler 
dansk eller har dybere indblik i de danske samfundsfor
hold.

På anden hånd findes nogle store forskelle imellem 
begge skolesystemer - organisatoriske, personelle, didak
tiske og administrative. Rent organisatorisk er vel den 
største forskel, at tyske gymnasier omfatter ikke blot 10./11. 
til 12./13. klasser, mens i Tyskland begynder den gymnasi
ale undervisning som regel efter folkeskolens (Grund
schule) afslutning, d.v.s. med den femte klasse. Derfor har 
vi 9 klasser: fra 5. til 10. undervises i faste klasser med ca. 
25-30 elever - disse seks år kaldes " Sekundarstufe /" og 
bliver afsluttet med et notat, som man kan sammenligne 
med den danske folkeskolenotat. De tre efterfølgende 
"klasser" (11.-13. klasse, Sekundarstufe II eller “Oberstu
fe”) undervises kun i fagkurser. Eleverne selv har forskel
lige muligheder for at bestemme “Oberstufen’’-uddannel- 
sens tyngdepunkt.

Hvad betyder det nu rent praktisk? Som hos VHG un
dervises tyske elever i særlige kurser eller klasser med 
sprogligt, matematisk-naturvidenskabeligt, samfundsviden
skabeligt eller musikalisk-kunstnerisk tyngdepunkt. Hver 
elev har to såkaldte ''Leistungskurse1' (niveaukurser) f.ex. 
engelsk og tysk, biologi og musik, matematik og fysik osv. 
Derudover vælger eleverne mindst 6 såkaldte "Grund
kurse". Niveaukurser undervises med 5-6 timer per uge,

grundkurser med 3 timer per uge. Nogle fag eller faggrup
per (sprog, naturvidenskab, samfundskunde, idræt etc.) er 
obligatorisk enten som niveaufag, eller som grundkurs. På 
denne måde prøver man på ministeriets vegne at sikre et 
vist mindestomfang af almindelig viden med hensyn til tysk 
som modersmål, to fremmedsprog, matematik, mindst et 
naturvidenskab, mindst et samfundsorienteret fag (især hi
storie) og med hensyn til idræt og religion. Gymnasiet af
slutter ligesom i Danmark med studentereksamen (på tysk: 
"Allgemeine Hochschulreife” eller "Abitur"), som giver ad
gang til alle tyske universiteter og højskoler (hvormed alli
gevel ikke er sikret, at den nye studerende kan indskrive sig 
til alle fag - nogle studiefag har imidlertid begrænset ad
gang på grund af for mange ansøgere, og konkurrencen 
blandt medicinere, økonomer eller jurister er ekstrem høj).

Administrativt set er de tyske skoleforhold ganske an
derledes som de danske. Som vi alle ved er Danmark et 
lille og mere centralt administreret land. Det er undervis
ningsministeriet i København som udarbejder undervis
ningsretlinjer og programmer; og det var også København, 
som skabte den danske skolesystem med folkeskolen som 
regelskole og gymnasium som højere skole for mange år 
siden.

Tværtimod er de tyske forhold bestemt gennem vores 
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føderative statssystem, som er forbundsrepublikkens grund
lag. Ligesom Tyskland (uanset den Tredie Rige og den na
tionalsocialistiske diktatur) altid har været et føderativt or
ganiseret stat, har skolevæsenet også været en af de en
kelte forbundslandes medfødte opgaver. Derfor har vi i 
Tyskland ikke blot et undervisningsminsterium, men 16 - 
lige så mange som forbundslande. Den højeste bedøm
melsesorgan er derfor ikke en enkelt minister, men konfe
rencen af alle 16 såkaldte kultus- eller skoleministre. Mås
ke er det derfor, at man i Tyskland har aldrig opnået et mo
derne, progressivt udrettet og enheds skolevæsen. Lærer
uddannelsen er forskellig fra delstat til delstat og til trods for 
lovet om studenters eksamens gensidige anerkendelse i 
hvert forbundsland, har det altid været grå teori! De facto er 
Tyskland delt i en region med mere konservative skoler 
(især i Sydtyskland med den konservative bolværk Bayern) 
og mere progressive lande, som foreksempel Bremen, Ber
lin og (delvis) Nordrhein-Westfalen. Uden at fordybe emnet 
finder vi her næsten de tyske æbler og de danske pærer, 
som ikke må sammenlignes.

Jeg nævnte også personalestrukturen, som viser en 
stor forskel mellem VHG og vores gymnasium i Köln, der er 
ret typisk for de tyske forhold. I VHG er der såvidt jeg ved 
ca. 460 elever, som er gennemsnitlig mellem 16 og 19 år 
gammel. På "Schaurtestraße" i Köln har vi 640 elever fra 10 
til 19 år. Hos VHG er der ansat ca. 45 lærere, det vil sige ca 
1 lærer per 10,2 elever. I "Schaurtestraße" arbejder for tiden 
36 lærere, dvs. 1 lærer per 17,7 elever.

En tysk lærerstilling på fuldtidsansættelse omfatter 24 ti
mer fagundervisning per uge, ikke iberegnet forbered- 
ningstid, korrektur af opgaver el.I., deltagelse i konferencer, 
rådgivning og vejledning til elever eller samtaler med for
ældrene. Kan her virkelig sammenlignes mellem gymna
siet i Tyskland og i Danmark? I det mindste må man huske 
det, når man sammenligner, hvordan arbejder lærere i Tysk
land og i Danmark, og hvordan eleverne bliver undervist.

Når en tysk lærer eller en elev kigger på de danske for
hold i VHG ser han også en moderne og hyggeligt indrettet 
skolebygning med forskellige muligheder og faciliteter. Den 
har også meget gode tekniske og materielle forhold. Jeg 
ved, det er med hensyn til de danske forhold relativt - men 
kom og se vores gammeldags gymnasium i Köln. Indrøm
met - hvad angår de ren materielle og infrastrukturelle for
hold er vores gymnasium ikke rigtigt typisk, og man bør 
også huske, at VHG er et "ungt" gymnasium "på landet" 
imens Schaurtestraße ligger midt i en storby, og bygningen 
blev opført i 1916/17.

Der er også i Köln fine og velindrettede skoler, men 
“Schaurtestraße” tilhører ikke dem. Så kan man dog godt 
blive misundelig, når man som tysker (især som lærer) 
kommer på besøg til VHG og oplever en fin stemning, en 
venlig atmosphære og "gode materielle forhold".

° Men lærere er lærere og elever er elever både i Köln og 
i Års; det er disse to komponenter som bestemmer daglig
dagen i skolen. Og her må jeg måske med rette sammen
ligne vores tyske æbler med de danske pærer, da hver 
skole har sine hyggelige hjørner (selvom vi mangler sofaer 
såvel som stille arbejdspladser til eleverne og lærere), sine 
gode elever og gode lærere, sine "sorte får" blandt ele
verne ligesom blandt lærerne. Så kan stemningen på 
begge to skoler være god eller ej - jeg synes, at hovedfor
skellen imellem Års og Köln ligger måske i den sidste be
stemmende tone: siger vi "du" eller Sie" "Ingo" eller "Herr 
Beckmann" til hinanden...

Ingo Beckmann fra Gymnasium Schaurtestraße,
Köln-Deutz

Fag: Historie, russisk, skandinavisk
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Om matematik
Matematik. En filosofi, en enorm samling logiske slutninger, 
en plageånd eller blot et fag som alle andre. Matematik sni
ger sig ind på dig fra alle sider; når du betragter et maleri, 
når din bus drejer, din computer går ned eller måske endda, 
når du henslængt i sofaen åbner det nyeste Anders And
blad.

For snart 3500 år siden gik Nilen over sine bredder. En 
årligt tilbagevendende begivenhed, som efterlod de ægyp
tiske bønder med et stort problem: hvor er nu min jordlod? 
Det var derfor nødvendigt at kunne måle jordlodderne ud - 
man fik brug for at kunne noget geometri.

Adskillige tusinde kilometer herfra gik en kinesisk bonde 
rundt med bekymret mine. Hans rismarker gav ikke det op
timale udbytte - han havde behov for et bedre afvandings
system. Han fik den ide at lave tre bassiner, hvorfra han så 
kunne udlede passende vandmængder. Sådan kom de så
kaldte “cisterneopgaver” til verden. Cisterneopgaver er i vir
keligheden blot iklædte ligninger, som vi i dag let kan løse. 
Dengang var det en yderst vanskelig opgave. Ligningsløs
ning kommer ind under den form for matematik, som vi be
nævner algebra.

Pythagoras

Et eksempel
I den sene middelalder begyndte man at bygge nye skibs
typer, som kunne sejle omkring på verdenshavene. I denne 
periode sejlede Columbus sine berømte ture til den nye ver

den. Han ville gerne kunne beregne sin fart, når han be
nyttede alle sine sejl - men også når han kun benyttede en
kelte. Denne iklædte ligning har fået navnet “Skibe med fle
re sejl” og giver anledning til den samme ligning, som “ci
sterneopgaverne” gør.

Kloge italienske hoveder begyndte nu at overveje, om 
der mon var en sammenhæng mellem disse opgaver. Var 
der mon en helt generel måde at løse ligninger på - ganske 
som de gamle grækere havde kunnet løse geometriske pro
blemer generelt? Svaret var ja!I

På denne måde er matematik blevet til. Det startede 
med ganske almindelige praktiske problemer, som skulle 
løses. Efterhånden erkendte man, at nogle problemer lig
nede hinanden, og man begyndte at lave en teori for løs
ningen af disse problemer. Først i de seneste hundrede år 
har man så tilført denne teori en smart notation, så man får 
de velkendte udtryk og formler, som vi nu bruger.

Som eksempel på smart notation kan nævnes vores tal. 
Tidligere havde man intet behov for tal, idet alle praktiske 
regninger blev foretaget på abacus (en form for kugleram
me), og alle beregninger blev nedskrevet i ord. Det kunne 
være meget vanskeligt at gennemskue, at alle disse sæt
ninger faktisk skjulte et matematisk problem - for ikke at ta
le om at “regne” med disse ord. Fra Indien fik vi via den ara
biske verden de såkaldte; “hindutal” - og de erstattede nu 
talordene.

Nu kunne seks kameler, seks munke og seks sejl alle be
skrives ved tallet 6. En speciel genialitet var, at man kun be
høvede at huske 10 symboler. De øvrige tal kunne skrives 
ved hjælp af disse, idet positionen af tallet var det vigtigste. 
Således ved vi jo alle, at 13 og 31 er forskellige tal, selv om 
der indgår de samme to tal 1 og 3.

I dette århundrede har der dog været en tendens til, at 
matematik bliver lavet for matematikkens skyld - dvs uden 
umiddelbar praktisk anvendelse. Matematikken er således 
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blevet en videnskab, en teori - som dog også har nogle for
nemme anvendelser, f.eks. indenfor kræftforskning, hvor 
matematik bl.a. bruges til at beskrive forskellige typer af 
kræftceller og disses egenskaber.

I gymnasiesammenhæng beskæftiger vi os primært med 
de “gamle” teorier. Disse er alle knyttet til praktiske proble
mer, selv om ikke alle anvendelser er lige lette at få øje på. 
En moderne anvendelse af matematik, som alle får mulig
hed for at stifte bekendskab med, er computeren. Som en 
naturlig del af undervisningen følger nemlig introduktion til 
regneark - her på VHG-regnearket Excel.

Matematik i gymnasiet
Faget matematik i gymnasiet adskiller sig fra folkeskolens 
matematik ved at være mere matematik end egentlig reg
ning.

Formålet med faget er, at give eleverne mulighed for at 
beskæftige sig med matematiske tankegange, problemstil
linger og metoder, således at man opnår en større forstå
else for, hvad matematik er, og hvad man kan bruge det til.

De primære emner, som matematikken byder på, er al
gebra, geometri, statistik- og sandsynlighedsregning og 
sidst, men ikke mindst analyse. Sidstnævnte emne er nok 
det mest centrale, idet vi her arbejder med begreber som 
funktioner og vækst, som er meget vigtige for en del af 
gymnasiets øvrige fagrække.

Algebra består hovedsageligt af regning med tal og sym
boler, men også rentesregning bliver berørt.

Indenfor geometri kan man tale om tre emner, nemlig 
klassisk geometri (dvs konstruktion med passer og lineal), 
analytisk geometri (bl.a. beregning af sider og vinkler i vil
kårlige trekanter), samt for højt niveaus vedkommende 
plan- og rumgeometri (beskrivelse af egenskaber ved 2 og 
3 dimensioner ved hjælp af et værktøj kaldet vektorer).

Statistik- og sandsynlighedsregning bliver primært en 
udvidelse af allerede kendt viden fra folkeskolen med ho
vedvægt på forskellige sandsynligheds-fordelinger.

Der er naturligvis også nye emner. Infinitismalregningen 
(“regning med små størrelser”) er et nyt redskab, som må
ske er mest kendt for anvendeligheden indenfor matemati
ske modeller. I økonomi spiller det f.eks en stor rolle, at man 
kan opstille rimelige forudsigelser for den økonomiske ud
vikling, og det gør man ud fra modeller, som bygger på dif
ferentialligninger (ligninger, hvori disse små størrelser ind
går).

Også ingeniørerne har brug for infinitismalregningen. Ek
sempelvis kan en bros svingninger udtrykkes ved en diffe

rentialligning. Det er vigtigt, da man ikke er interesseret i, at 
broen skal falde sammen, når biler begynder at køre på 
den.

Dette emne er måske det mest spændende, fordi man 
her har mulighed for at forstå en del af matematikkens 
væsen.

Dorthe Nielsen

Er sandsynligheden for at nå over vejen 1/2?
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Russisk på VHG - og på skole nr. 52 i Skt. Petersborg
Som man kan læse i pressen, gør man
ge her fra Vesthimmerland et stort arbej
de for at hjælpe stråleramte børn fra 
Tjernobyl-området og børnehjemsbørn fra 
Skt. Petersborg. Organisationen “Dansk 
- Russisk Børnehjælp" havde således i 
efteråret inviteret en gruppe børnehjems
ledere fra Skt. Petersborg på studieop
hold her i Nordjylland, og via én af delta
gerne fik jeg en invitation til Skt. Peters

borg. Jeg skulle bo privat hos en lærer og i 2 uger følge un
dervisningen på skole nr. 52.

Ved ankomsten fredag den 8. marts blev jeg modtaget 
med blomster og blev hjemme i lejligheden straks placeret 
ved et festdækket bord med russiske retter, champagne, 
vodka, vin og saftevand og festtaler. Den 8.marts er en stor 
festdag i Rusland, kvindernes dag. Modtagelsen lovede 
godt for mit ophold, og under hele opholdet mødte jeg den 
samme store gæstfrihed og interesse for mig og for alt, 
hvad vi foretager os her i Danmark. Alene at husets datter 
havde inviteret 8 klassekammerater til at komme næste 
dag om aftenen for at stille mig spørgsmål, viser lidt om in
teressen.

I invitationen lovede skolen at arrangere et kulturelt pro
gram for mig, og det kan nok være, at jeg fik et. Tre lærere 
tog sig på skift af mig, ledsagede mig på muséer, i teater, 
til ballet og inviterede mig hjem privat. Den russike gæstfri
hed er enestående. Hvis vi danskere får gæster, tager vi lidt 
godt ud af køleskabet, men der skal jo også helst være lidt 
tilbage til den næste dag. Russerne vælter køleskabet. In
tet er for godt til gæsterne.

Tavle og kridt, bog og blyant
Skole nr. 52 er en ældre, lidt nedslidt skole med elever fra 
1. til 11. klasse. Der er 9 års skolepligt i Rusland, 10.-11. 
klasse svarer til vores gymnasium. Efter perestrojka, dvs. 
efter at Gorbatjov kom til magten i 86, har skolerne fået 
større frihed. I de ældste klasser er der 25 lektioner i obli
gatoriske fag + 7 lektioner i fag, der vælges frit. Derudover 
har skolen fået ret til at tilbyde endnu 6 timers undervisning 
i fag, valgt af skolen. På skole nr. 52 får eleverne en
gelskundervisning fra 2. klasse, og som 2. fremmedsprog 
lærer de spansk. Der er 30 - 32 elever i klassen. I engelsk
timerne er klasserne delt i 3 grupper,dvs. der er i den en
kelte time kun 10 elever i klassen. Da man i så mange år 

har været afsondret fra Vesten, er interessen for at lære en
gelsk meget stor, og det er utrolig vanskeligt at blive opta
get på en skole, hvor man lægger så stor vægt på engelsk. 
Det kan kræve meget gode forbindelser. At skaffe dygtige 
sproglærere er et stort problem. De har let ved at skaffe sig 
arbejde i de mange vestlige firmaer, der arbejder i Rusland, 
og lærerlønninger er meget lave. Det er da også sjældent 
at møde en mandlig lærer i en russisk skole.

Skoleuniformen er for længst afskaffet. Den russiske 
elev ligner den danske. Der er kortklippede og langhårede 
drenge, piger med løsthængende, langt hår og med flet
ninger, drenge med ring i øret, i cowboyjakker og cowboy
bukser. I klasselokalerne var der hængt portrætter op af 
store russiske digtere og komponister, og i alle lokaler hang 
der grønne planter. Det mildnede lidt på det strenge indtryk, 
man kunne få af bordopstillingen. Bordene stod i rækker 
med plads til to elever.

Undervisningen i en russisk skole er, som bordopstillin
gen viser, meget lærerstyret. Eleverne får mange lektier for, 
2-3 timers daglig lektielæsning var almindeligt. En stor del 
af timen gik med overhøring. En russer, der bor her i Dan
mark, sagde engang: "Forskellen mellem undervisningen i 
historie i Danmark og Rusland er nok, at vi i Rusland mere 
skal huske. I lægger mere vægt på at forstå". Det er vist en 
meget god karakteristik af forskellen. Danske forældre, 
pædagoger ønsker åbenhed, kreativitet, udvikling af ele
vernes selvstændighed. Det var helt andre ting, man lagde 
vægt på her. Eleverne skulle lære lange, indviklede gram
matiske regler udenad, skulle kunne recitere lange digte 
uden at skotte til bogen - hvis de da overhovedet havde en 
bog.
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Forandringerne i Rusland har i de seneste 10 år været 
store, der kommer hele tiden nyt, nye afsløringer om for
holdene under Sovjetmagten. Derfor foretrækker mange hi
storielærere at undervise i nyeste tid uden lærebøger. I 
stedet dikterer de til eleverne. Selv om der blev dikteret 
lange sætninger, hørte man næsten aldrig spørgsmålet fra 
eleverne: "Hvad var det nu, det var?" Det var tydeligt, at den 
vægt, man i hele skoleforløbet lægger på at udvikle elever
nes hukommelse og koncentrationsevne, har båret frugt.

Tavle og kridt, bog og bly- 
ant, det er vores undervis- 
ningsmidler, sagde min kon- 
taktlærer. Og ganske rigtigt. I 
de 2 uger mit ophold varede, 
så jeg ingen av-midler i brug 
og kun én kopiside. Manglen lr^ ' 
på fx musikinstrumenter blev / 
afhjulpet af lærerens opfind- TY] M
somhed. Musiklæreren spille- «i» J,
de en spansk sang, sang selv 
ordene, mens eleverne klappede med løst foldede hænder 
og "slog smæk med tungen". Man klarede sig fint uden ka
stagnetter!

Den enkelte time forløb efter en meget stram planlæg
ning, der opstod ikke spontane diskussioner om spørgsmål 
i den enkelte tekst. Måske er det forklaringen på, at tavlen 
blev brugt meget lidt. Men der blev arbejdet i timerne, og læ
rerne virkede meget kompetente. I gymnasieafdelingen er 
de alle universitetsuddannede, og den enkelte lærer har ef
ter nogle få års arbejde pligt til at videreuddanne sig.

Disciplin og karakterræs
Disciplinen i klassen er en anden end i Danmark. Eleven 
rejser sig, når der skal svares på et spørgsmål, der er ingen 
"hyggelig" småsnak i hjørnerne, og man forlader ikke sin 
plads i timens forløb, med mindre man bliver kaldt op til tav
len. På denne skole har man valgt kun at have 5 minutters 
frikvarterer. Selv om en lærer en dag ikke var færdig med 
at diktere til eleverne, da det ringede ud, men brugte 2 min. 
af frikvarteret, blev der overhovedet ingen uro. Alle blev 
pænt siddende og skrev, til læreren sagde værsgo. Det ville 
vist ikke kunne finde sted herhjemme.

Den strenge disciplin bliver bl.a. opretholdt ved hjælp af 
karakterer. Den elev, der ikke 100% korrekt kunne recitere 
sit digt, fik kun 4. (Karakterskalaen går fra 0 - 5 med 5 som 
højeste karakter.) Svarede en elev korrekt på et spørgsmål, 
lød det ofte: "Fint. Du får 5". Og det modsatte skete: "Hvem 

har ikke løst opgaven korrekt? Rejs jer op." En dreng i en 
6. klasse havde med smuk håndskrift og på smukt papir 
skrevet nogle digte af Pusjkin og forærede dem til læreren. 
Hun læste dem højt og takkede eleven hjerteligt. Efter ti
men spurgte jeg eleven, hvorfor eller i hvilken anledning han 
havde givet læreren disse digte. Med et stort grin svarede 
knægten: "For at få bedre karakterer." At karakterjagten er 
så voldsom, kan undre, i betragtning af at man for at kom
me ind på en højere læreanstalt skal bestå en optagelses
prøve. Da der en eftermiddag var lærermøde, og ingen 
lærer havde tid til at gå med mig på museum, blev 3 elever 
sendt af sted med mig. Måske ønskede også de elever en 
højere karakter. Mon ikke det ville være vanskeligt i et 
dansk gymnasium at få elever til at tage sig af en gæste
lærer efter skoletid ?

I frikvartererne tog eleverne revanche for den skrappe 
disciplin i klassen. Det var helt befriende at se elevernes livs
glæde. Der var en så overvældende larm, at et dansk ar
bejdstilsyn ville have skredet ind og forlangt høreværn ud
delt til alle.

Det var meget lærerigt at overvære timerne. Vi kunne i 
Danmark måske nå lidt længere i undervisningen, hvis vi 
havde en lidt bedre disciplin i klasserne, men på den anden 
side kunne russerne måske nå lidt længere, hvis der også 
var plads til en vittighed og et godt grin. Vores elever har 
nok ikke den store paratviden, russiske elever har, men de 
er måske bedre til at arbejde selvstændigt.

Det lille barn kommer hjem med en meget dårlig karakter og giver nu 
udtryk for glasnost, åbenhed.

Russisk på VHG
Vi har på Vesthimmerlands Gymnasium, næsten siden gym
nasiets indvielse, i mere end 30 år haft russiskundervis
ning. Eleverne kan vælge faget på lige fod med fransk, tysk 
og italiensk. Russisk er et sprog, der i sin opbygning, i sin 
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grammatik, minder meget om tysk. Det er - som de oven
nævnte sprog - et indoeuropæisk sprog. Det russiske alfa
bet virker ved første øjekast skræmmende på mange, men 
lige som et kodesprog, fx morsealfabetet, læres det ret hur
tigt, i løbet af de første 4-5 uger. Ud over almindelig sprog
indlæring via oplæsning, oversættelse, grammatiske øvel
ser og samtale beskæftiger vi os i timerne med russisk og 
sovjetisk historie, litteratur og billedkunst.

Interessen for at lære russisk er i hele landet for tiden 
dalende, og det er jo lidt mærkeligt, nu hvor mulighederne 
for at få arbejde og for at rejse frit i Rusland og de tidligere 
Sovjetrepublikker er blevet så store. At Rusland er en rejse 
værd, vil de fleste, der har været der, vist være helt enige 
om. At gå på kunstmuseum, til koncert, opera, ballet, i cir
kus, at møde den menige russer, gæstfriheden, hjertelig
heden er noget helt andet end at se gamle, trætte politikere 
på tv. Turen København-Skt. Petersborg tager kun TA time 
med fly, og man får fuld valuta for pengene.

Udveksling?
Hvis der blandt årsskriftets læsere er lærere, der kunne tæn
ke sig at lade en klasse korrespondere med en klasse fra 
gymnasiet i Skt. Petersborg, at lave udveksling med gym
nasiet vil jeg meget gerne formidle kontakten til skolen. 
Skolen har flere gange haft udveksling med en amerikansk 
skole og er meget ivrig efter at få en udveksling i gang med 
en dansk skole. Birgit Lassen

Personen på tegningen har oplevet så mange forandringer i sit lange liv, at der nu næsten ikke er plads til flere 
tatoveringer: For fædrelandet, for Lenin, for Stalin, for Hrustjov, for Bresjnjev, for Gorbatjov, for Jeltsin.
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Studierejser....
2a i Italien:
Studietur - Alt andet end en ferie

Fredag den 8 marts var afrejsedag til studietur for fire af de 
seks 2.g klasser på VHG.

Da vi havde lagt formiddagens terminsprøver bag os, 
var næste punkt på programmet den forestående studietur. 
Vi i 2a skulle til Toscana i Italien, nærmere bestemt Prato, 
en mellemstor by nær ved Firenze.

Turen var planlagt som udvekslingstur, hvilket vil sige, at 
vi skulle indkvarteres privat i Italien hos piger fra en katolsk 
pigeskole. Senere skulle vi så være værter for dem her i 
Danmark. Vi havde i nogen tid forinden korresponderet med 
de italienske elever, så vi vidste en smule om, hvad den 
kommende uge ville bringe. Det viste sig dog at blive me
get anderledes, end vi havde forestillet os.

De meget store kulturelle og sociale forskelle skulle kom
me til at sætte sit præg på vores ophold.

Da vi efter et udmattende døgn i bus ankom til Italien, 
blev vi modtaget af en stor flok jublende og meget oversta
dige piger. Efter nogle få, men meget hektiske minutter blev 
vi så spredt for alle vinde. Uden nogen form for introduktion 
blev vi af vores værtsfamilier kørt hjem til det, der skulle 
være vores hjem den næste uge.

Allerede første dag erfarede vi, at ikke kun de kulturelle 
forskelle ville blive et problem. Det var praktisk taget umu
ligt at få en sammenhængende kommunikation sat igang. 
Hos mange af familierne var der kun én engelsktalende, 
som end ikke beherskede det engelske særlig godt.

Den engelsk-italienske, italiensk-engelske ordbog blev 
som en bibel for mange af os, og var det første, man tog i 
hånden om morgenen, og det sidste man lagde fra sig om 
aftenen.

Kommunikationsproblemerne forhindrede os i at kom
me tæt på italienerne. Meget ofte opstod der store misfor
ståelser, når vi talte sammen. Det resulterede i, at når alle 
var samlede, snakkede danskere med danskere og italie
nere med italienere. Kun når vi skulle have nogle vigtige 
praktiske oplysninger, foregik kommunikationen på tværs 
af nationaliteterne.

En af grundene til sprogbarriererne var, at mange itali
enere umiddelbart var meget patriotiske og mente, at vi 
skulle tale deres sprog. Dette ændrede sig dog heldigvis en 
smule i løbet af ugen, og væbnet med tolerance, tålmodig

hed og ordbøger forsøgte vi oftere og oftere at gøre os for
ståelige overfor hinanden.

Den første weekend skulle vi tilbringe alene med vores 
værtsfamilie. Den blev brugt meget forskelligt. Nogle af os 
blev taget med til katolsk messe og en form for kirkemøder, 
mens nogle var på stranden og spille beach-volley, andre 
var ude at se en af de typiske italienske seværdigheder, det 
skæve tårn i Pisa. Resten af ugen var vi ude at se nogle af 
Toscanas forskellige seværdigheder, hovedsageligt kirker 
og italiensk byarkitektur.

San Miniato al Monte, Firenze

Vi danskere havde regnet med, at vi eventuelt kunne ud
forske de italienske pubber og diskoteker om aftenen, samt 
"nippe lidt" til den italienske vin. Men mens nogle få dan
skere da også fik muligheden for at komme på diskotek, 
kunne mange af os ligesågodt droppe ideen med det sam
me. Mange af pigerne blev holdt i meget stramme tøjler af 
deres forældre, hvilket bevirkede, at de i forhold til os dan
skere virkede meget "dydige". Ofte skulle pigerne være 
hjemme fra diskotekerne mellem klokken elleve og tolv. (I 
Danmark tager de unge ikke hen på diskotekerne før lige 
omkring midnat). Dette ændrede sig dog en hel del, da de 
kun en uge senere var på genvisit her i Danmark, hvor de 
tilsyneladende nød kun at have meget få restriktioner.
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Selvom det havde været meget anderledes, end hvad vi 
havde forventet, havde det været en meget spændende 
uge. Italienerne havde været meget gæstfri, og de havde 
taget sig utroligt godt af os. Privat indkvartering havde, 
trods manges ønske om at bo på vandrehjem, vist sig at væ
re en meget god ide. På denne måde havde vi oplevet den 
italienske kultur langt mere intenst.

Vi var meget trætte både fysisk og mentalt, da vi vendte 
hjem til Danmark. Det havde været en tur med mange gode 
oplevelser. Vi havde på mange måder fået afprøvet vores 
tolerancetærskler, som desværre af og til lå på et så lavt ni
veau, at alt det negative overskyggede vores gode oplevel
ser. Men efterhånden, som vi fik turen lidt på afstand, var 
der mange store oplevelser at bevare. Og vi indså, at vi nok 
alligevel havde lært en del på turen, om ikke direkte bog
ligt, så på det kulturelle og menneskelige område.

Charlotte Sietting Hansen

2c hviler ud.

hed til at besøge de store værksteder, hvor de farvestrå
lende vogne bliver bygget.

På trods af det hektiske program spillede de sociale ak
tiviteter også en stor rolle. Vi tilbragte meget tid med vore 
italienske venner og værtsfamilier og fik også et indblik i Via- 
reggios natteliv.

Alt i alt var det en god og lærerig tur, og der blev knyttet 
mange gode venskaber. Turen gav også inspiration til pla
ner om senere at besøge karnevalsbyen Viareggio.

Lørdag den 16. marts nåede vi så igen Vesthimmerlands 
Gymnasium - tømte for energi, men fyldte af oplevelser og 
indtryk.

Kristian Sondergaard Larsen, Jane Evang Nonboe,
Justyna Høegh

2c i Italien:
Firenze er en messe værd

Efter en hård terminsprøve og ca. 26 timer i bus ankom vi 
lørdag den 9. marts, fulde af forventninger, til det allerede 
forårsprægede Viareggio i Toscana. Vi blev modtaget af vo
re værter, og allerede dagen efter lagde vi hårdt ud med en 
tur til marmorbruddet i Carrara. De følgende dage besøgte 
vi bl.a. Lucca, Pietrasanta, Pisa og Firenze. Da Firenze er 
en stor og imponerende by, må man nok sige, at én dag der 
er for lidt, men vi fik dog set domkirken, Medici-kapellet 
m.m. Italien - og ikke mindst Lucca - er berømt for sine man
ge kirker, så vi kom ikke uden om at bruge meget tid på at 
se på et udvalg af disse. Byen Viareggio er kendt for sit år
lige karneval i februar måned, og en af dagene fik vi lejlig-
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2”be”:
I byernes by

Vi startede fra VHG lørdag d. 16/3 kl. 14.00. Busturen var 
noget af en oplevelse, og der blev købt rigeligt ind ved 
grænsen...! Omkring midnat blev sæderne slået ned, og 
trætheden overmandede os. Efter en ellers rolig nat våg
nede vi alle ved det dramatiske udbrud: “MIN FALD
SKÆRM FOLDEDE SIG IKKE UD”.... Peter var faldet ned 
fra køjen - hvem ellers??? 4 sting og to timer senere var vi 
dog med frisk mod på vej igen.

Så gik ugen ellers på fuld damp i Paris - Byernes By. Ja, 
vi så både Le Louvre, Sacre Coeur, Montmartre, Les 
Champs-Elyséés, de tre flotte triumfbuer og selvfølgelig 
‘‘La Tour Eiffel”. Men ikke nok med det. Vi havde stadig ikke 
fået nok af det franske sundhedssystem. Inden ugen var 
omme, havde vi sendt to mere afsted i ambulancer p.g.a. 
for lavt blodsukker og akut maveinfluenza. I det hele taget 
havde vi nogle sindsoprivende oplevelser. F.eks. sad fire af 
os fast i metrodøren og var nær endt i en by 100 kilometer 
væk! Men een ting er sikker: vi sultede aldrig. Madpakker
ne, som vores værter sendte med os, havde på det nær
meste container-størrelse. Onsdag aften holdt vi fest - fra 
klokken seks til ni....! Øl var der nok af, ti til deling mellem 
fyrre personer. Til gengæld var der mad i lange baner - ka
ger, chips, chokolade, pandekager, kiks, kylling osv., osv. 
Denne aften viste Henning og Anne Marie tillige deres u- 
nikke talenter for kropsudfoldelser på dansegulvet, hvilket 
medførte pinefulde latterkramper for størstedelen af os.

Men ellers er Frankrig et pragtfuldt og inspirerende land, 
der tog os alle med storm. Dog var vi noget rystede over, at 
der ingen toiletpapir er på skolerne!

Fredag aften tog vi med smaskende kindkys afsked med 
vores franske venner. Og efter mange dejlige dage i Paris 
gik turen hjemad mod lille Danmark - UDEN uheld.

Lene Bjerre
Bettina Lauersen
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2y:
London for All Times

På billedet ser man den lille, men yderst modent 
udseende David Copperfield forsøge sig på et 
af Londons public houses. Scenen er en illu
stration til en af Charles Dickens store roma
ner, og vi er tilbage i 1800-tallet, hvor børne
arbejde var almindeligt og London (allerede) 
en beskidt stor-by med mange fælder og fa
rer for ubeskyttede underklassebørn og 
sarte sjæle. Den stakkels forældreløse Da
vid på bare 10 år må meget igennem og 
fælder da også jævnligt en tåre ned i de fla
sker, han renser på et pakhus i Black-friars 
for at tjene til livets opretholdelse. Her lyk- - 
kes det David at få et glas af husets very 
best ale at styrke sig på, og som man kan se 
er værtsparret venligtsindede og for-stå
ende over for den lille verdensmand. Hel-
digvis kan det afsløres, at David senere får < 
succes i livet og ender med at blive både - 
rig, berømt og - efter mange forviklinger - gift 
med sit hjertes udkårne.

I engelsk studerede vi i 2y Londons og T 
Englands historie og har bl.a. læst uddrag 
af Dickens' David Copperfield. Stort set si- 
deløbende havde vi i historie et forløb, der 
omhandlede Den Industrielle Revolution 
med udgangspunkt i og hovedvægt på Eng- 
land. Efter at have taget London og Eng- ’ 
lands ældre historie i grove træk, tog vi i en- ;-L; 
gelsk fat på det 19. og 20. århundrede med 
større grundighed. Således mente vi at væ- L 
re rustedetil afdrage på studietur til London.

Efter en lang og hård terminsprøve i mate-

f urnur- 
WNE5

ÖLoM

matik tog vi med bus til Esbjerg for herfra at sejle 
til Harwich. Turen over med færge var både hyggelig 
og festlig (og måske også lidt alkoholiseret). Fra Har
wich gik turen direkte til Richmond, der var den del af Lon-

fire museer. Først Museum of London den første dag. Det 
viste sig ligesom resten at være enorme museer, hvor der

don, vi skulle bo i. Her ventede vores respektive homestay 
families. Den oprindelige plan havde egentlig været at få 
etableret en udvekslingsordning med en skole i Farnbo- 
rugh i det nordøstlige London, men da den var gået i va
sken, valgte vi homestay som løsningsmodel. Der arbejdes 
dog videre på at få en udveksling i stand til næste år.

Programmet var fra starten hårdt pumpet og bød bl.a på

var utrolig meget at se og opleve. Dernæst Tate Gallery om 
mandagen. Da vi havde læste nogle digte af Willliam Blake, 
var Tate Gallery en oplagt attraktion, for de havde udstillet 
en del af hans billeder. Samme dag British Museum, der 
også var meget populær - her skulle vi koncentrere os om 
den ægyptisk samling af f.eks. mumier, da vi havde haft om 
Ægypten i historie - og til sidst om tirsdagen det enorme

20



Science Museum, hvor det var meningen, vi skulle se for
skellige maskiner fra starten af Den Industrielle Revolution. 
Det var dog ikke alle, der fandt dem.

Tirsdag aften var vi på teatertur. De fleste så "Oliver", 
der er bygget over Dickens' roman Oliver Twist, men der var 
også nogle, der så "Les Miserables", der er bygget over Vic
tor Hugos klassiker. Om onsdagen gik turen til Farnborough 
for at se The Sixth Form College. Ind imellem alle disse stu
dieorienterede besøg var der dog plads til selv at drage 
rundt i London. De fleste var ude at shoppe, men der var 
også mange, der gik på museumsbesøg eller på sightsee
ing andre steder. Alle aftenerne sluttede med, at de fleste 
besøgte noget af det, London er allermest kendt for, nem
lig dens pubber. Her var der plads til at slappe af oven på 
en hård dag, hvilket alle dagene faktisk var.

Om torsdagen drog vi hjem, men slog dog et smut om
kring den flotte universitetsby Cambridge, der især er kendt 
for sine dyster med Oxford. Efter en lidt mere gyngende 
hjemrejse, end vi havde haft over, kom alle sikkert til Es
bjerg og videre til Hobro, hvor forældre ventede på at køre 
os helt hjem. På trods af, at der var nogle, der havde ople
vet en ikke særlig imødekommende homestay familie, og 
der var nogle, der havde oplevet bombetrusler og ventetid 
i undergrunden, havde vi dog alle fået en spændende og 
udbytterig oplevelse, der nok har givet nogle blod på tan
den til at drage til London en anden gang.

Jonna Fransgård 
Thomas Midtgaard

2z:
I Køln og til Karaoke i Bruxelles

Køln... en beskidt industriby... der kan man altid komme... 
en masse motorveje... fyldt med TYSKERE. Det var nogle 
af de udbrud, der lød, da vi fandt ud af, at vores klasse var 
blevet de "heldige", der skulle til Køln. Stemningen var ikke 
just positiv, og vi syntes, det var en smule mistænkeligt, at 
det netop var os, som havde Anna Hagens, der blev sendt 
til Tyskland. Det hjalp dog en smule, da det blev bestemt, at 
vi halvdelen af tiden måtte bo på vandrehjem i Bruxelles.

Tidlig lørdag morgen den 9. marts satte 2z, Carsten 
Svejstrup og Anna Hagens så kursen mod Køln. Stemnin
gen var høj, og den holdt hele vejen på trods af, at der ikke 
blev drukket alkohol i bussen. Det havde vi jo skrevet under 

på, at vi ikke ville! Ved ottetiden om aftenen nåede vi gym
nasiet i Køln, fulgte med vores værtsfamilier hjem og til
bragte derpå aftenen på forskellige diskoteker. Med disko
teksbesøget og det faktum, at Kölsch (øl lavet i Køln) var 
billigere end cola, havde vi fået en god start på turen. Der 
var kulturelle indslag med blandt andet rundtur til byens ro
merske levn oq heldagstur til Trier (gammel romersk by), 
men også god lejlighed til selv at udforske Køln. Om dagen 
var vi rundt i byen og om aftenen på café eller bistro. Vi be
søgte dog også gymnasiet og deltog i undervisningen. Det 
er en meget gammel skole, og den har slet ikke samme
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standard som vores gymnasium. Tirsdag spilledes om den 
berømte og eftertragtede Jütland-Rheinland-Vase, som vi 
ved overbevisende og overlegent spil vandt for anden gang 
i træk. Torsdag morgen forlod vi Køln, og de fordomme, vi 
tidligere havde haft om byen, var glemt. De fleste havde fak
tisk kun positive ting at sige om Køln: alt var billigere end i 
Danmark, de fleste tyskere kunne godt lide at feste, og man 
hørte ikke nær så meget techno, som vi havde frygtet. Alli
gevel glædede vi os til Bruxelles, og det var kun enkelte, 
som ville have foretrukket at blive der længere tid.

Vores vandrehjem i Bruxelles lå i centrum, og det var en 
fordel, da vi så slap for at bruge metroen, når vi skulle ind i 
byen. På værelserne måtte der hverken ryges eller drikkes, 
men den regel blev nu ikke taget så tungt; især ikke af vo
res buschauffør. Den eneste gang, stemningen var en smu
le anspændt, var efter en tur i byen, hvor nogle havde 
glemt, hvornår vandrehjemmet lukkede. En syntes, det var 
fint, og ville gerne vide, hvor diskoteket lå. En anden syn
tes, det var knapt så fint...

Bruxelles er jo en international by, men deres sprogfær
digheder var ikke så internationale, som man kunne for
vente. I én turistinformation talte man ikke engelsk, og på 
karaokebaren, som vi besøgte et par aftener, var det også 
så som så med deres kunnen. Det var f.eks en oplevelse at 
høre dem synge Whigfields "Saturday Night" med fransk 
/flamsk accent. I ministerrådet imponerede de os dog ved at 
holde foredrag på dansk. Det blev holdt af en tidligere bel
gisk ministerrådsformand, som formåede at gøre det tørre 
emne spændende. Derudover besøgte vi Dansk Industris 
hovedkontor i Bruxelles, hvilket også var meget interes
sant, så Grand Place, Atomium, EU-bygningerne og for
skellige museer.

Den sidste aften i Bruxelles var vi på diskotek. Vi var 
godt nok ved at tro, at det ikke skulle lykkes os at finde et 
sted, da vi blev nægtet adgang det første sted, vi kom til. 
Der var bøsseaften, men heldigvis fandt vi et andet sted, 
der ikke var fyldt.

Thilde Fruergaard 
Morten Nielsen

2x:
Naaldwijk tur-retur

Som en årligt tilbagevendende begivenhed for2.g’erne duk
ker udvekslingsturen op i det spæde forår og giver de fle
ste elever et opfriskende pust i dagligdagen. Denne tur åb
ner mulighed for at tilegne sig viden om mangt og meget på 

en anden og måske mere inspirerende måde, end vi er 
vant til. Samtidig kan denne viden, kombineret med de stø
vede bøger, måske komme til sin ret ved det grønne bord.

For 2x’s vedkommende gik turen til Westland college i 
Naaldwijk, VHG’s nyoprettede venskabsgymnasium i Hol
land. Humøret og forventningerne var i top, da vi fredag d. 
8/3 1996 klokken 8.00 drog fra VHG i en bus, som des
værre havde set bedre dage. Det eneste, der fungerede, 
var “ventilationen” - i form af konstant sivende luft gennem 
utætte vinduer. Hvis vi ser bort fra den manglende komfort,

havde vi en hyggelig rejse, hvor vi ladede op til gensynet 
med vore hollandske venner.

For at vi igen kunne komme på samme bølgelængde, 
havde hollænderne den første aften arrangeret en vel
komstfest på det lokale diskotek. De hollandske værter 
havde tilrettelagt et meget spændende og varieret pro
gram, som indeholdt nogle af de vigtigste attraktioner. Bl.a. 
var vi i Amsterdam, hvor vi så Van Gogh Museet, Rijksmu- 
seet og det berømte Anne Franks Hus. Desuden var der mu
lighed for, at vi på egen hånd kunne afprøve vores sted
sans i Amsterdams snørklede gader. Da det var vores ma
tematik- og geografilærere, vi havde med på turen, var det 
naturligt, at den faglige hovedvægt blev lagt på geografi. 
Forinden havde vi beskæftiget os en del med Hollands geo
grafiske forhold, og nu skulle vi endelig ud at se de mange 
drivhuse og de imponerende dæmningsbyggerier “live”.

Samtidig med vort besøg i Naaldwijk gæstede også tre 
andre udvekslingsklasser Westland College, nemlig en 
klasse fra Lafrangaise i Frankrig, en tysk klasse fra Brei- 
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sach samt en klasse fra Vordingborg. Hermed var grundla
get for en uge af international karakter lagt, og mulighe
derne for at knytte nye venskaber på tværs af landegræn
ser lå åbne foran os. Mange af ugens aktiviteter foregik så
ledes på samme tid for alle fire klasser, og en eftermiddag 
var der arrangeret en såkaldt “Happy Hour”, hvor samtlige 
200 elever og 20 lærere samledes til lidt international un
derholdning og et par Heineken-ØI på skolens regning. Det 
var faktisk rigtig hyggeligt, men desværre må vi nok er
kende, at vi kom lidt “skævt” ind på den Vordingborg’ske 
klasse, fordi et par stykker - ingen navne..- kom til at slippe 
et par gevaldigt dumme bemærkninger ud om sjællæn
derne, som de uheldigvis troede var tyskere!!! Med hensyn 
til kontakten til de to andre klasser gik det heller ikke helt på 
skinner. Franskmændene var 3-5 år yngre end os, og da 
det kun var et fåtal af danskerne, som havde mod på at ka
ste sig ud i en konversation på tysk, blev det aldrig til de 

store lidenskabelige venskaber. Til gengæld kom vi fint ud 
af det med hollænderne, som vi havde mange festlige timer 
sammen med.

Det, at vi var privat indkvarterede, havde den fordel, at vi 
oplevede Holland “indefra”. Kun ved at bo hos en familie 
lærer man et fremmed lands skikke og traditioner at kende. 
De hollandske værter var søde og gæstfrie, og gennem 
samværet med familien oplevede vi landets kultur. Selvom 
denne kultur var meget lig vor egen, fornemmede vi allige
vel enkelte forskelle. Mange oplevede f.eks., at religionen 
havde større betydning i dagligdagen, end vi er vant til. 
Dette kom til udtryk ved bordbøn før hvert måltid, og i nogle 
tilfælde en lidt strengere opdragelse af de unge.

Alt i alt havde vi en sjov og lærerig tur, som samtidigt 
styrkede klassens sammenhold.

Anne Nielsen
Annemarie Bollerup

Tegning af Vincent van Gogh, hvis kunst man også kan nyde i Holland.
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Europaklasse 11-16/2
Ideen bag Den europæiske klasse er, at 5-6 elever og en læ
rer fra hvert af de deltagende lande mødes i en uge, hvor 
man udfra et overordnet tema, som kan variere lidt fra gang 
til gang, beskæftiger sig med europæisk efterkrigshisorie. 
EF vil naturligt komme til at stå centralt i den sammen
hæng, men også forholdene i Østeuropa spiller en vigtig 
rolle.

Projektet blev indledt i foråret 1991 i Holland med en 
klasse sammensat af elever fra Belgien, Danmark, Græ
kenland, Holland, Italien og Tyskland. Dette arrangement 
blev fulgt op af tilsvarende arrangementer i de øvrige del
tagende lande - dog faldt Tyskland fra efter session nr. 2 (i 
Grækenland). Vi er nu igang med 2. runde, der indledtes i 
Grækenland i november 1994. Desværre er Italien nu fal
det fra, men til gengæld er det lykkedes at få VHG 's gamle 
udvekslingsgymnasium fra Krakow i Polen med i projektet, 
hvormed netop den østeuropæiske dimension er blevet un
derstreget.

2. samling i denne 2. runde løb så af stabelen i Aars i fe
bruar. Uden at være det mindste begunstiget af vejret an
kom gæsterne fra Belgien, Grækenland, Holland og Polen 
i løbet af søndagen. Eleverne blev afhentet af deres værter, 

som vi er megen tak skyldige. Hvis ikke vi kunne satse på 
privat indkvartering ved sådanne arrangementer, kunne de 
ganske enkelt ikke gennemføres. Lærerne samledes - ef
terhånden som de ankom - hos Dorthe Nielsen, der sør
gede for at give vores gæster et smukt indtryk af Danmarks 
kulinariske formåen.

Mandag gik det så løs med undervisningen. Der blev i 
løbet af ugen præsenteret emner som:

Europas økonomiske udvikling 1945-96, Balkan-proble- 
mer, Polsk social-realisme og Demokrati. Desuden præ
senterede hver delegation sit eget land, og der afholdtes 
ekskursioner til Aarhus (Moesgaard, Den gamle By og Mu
sikhuset m.v.) og Mariager (Kirken, Dansk Salt) og til Aars 
Rådhus, hvor Borgmester Per Nørgaard var vært.

Det er vores indtryk - bekræftet ved diverse reaktioner 
såvel som ved den afsluttende evaluering, at projektet i 
Aars var en succes og dermed har bidraget til en mere 
dybtgående og differentieret forståelse af, hvad der skiller, 
og hvad der binder sammen i Europa.

Der er grund til at se frem til næste samling - med andre 
30 elever - i Belgien i foråret 1997.

Christian Pode
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Tema-dage
Som det vil være alle, der har deres daglige gang på VHG, 
bekendt, afholdtes i november de såkaldte temadage.

Formålet med et sådant arrangement er at skabe afveks
ling i dagligdagen ved i nogle dage at give mulighed for at 
gå lidt mere i dybden med et emne, der optager en, under 
andre former end de fra dagligdagen kendte og med inspi
ration fra fællesarrangementer med folk udefra. En vigtig 
ting er det, at arbejdet foregår på tværs af klasser og klas
setrin, ligesom det igen denne gang var tilstræbt, at lærere 
og elever indgik på lige fod. Om dette sidste måske skal 
ændres til næste gang, er nok en overvejelse værd.

Efter en lang indledende fase, hvor såvel det overordne
de emne (Europa) som ialt 27 delemner blev fastlagt, og al
le - lærere såvel som elever - fordelte sig (eller blev fordelt) 
på emnerne, gik arbejdet igang. Blandt emnerne var euro
pæisk film, antropologi, mode, litteratur, og mad. Der var og
så mulighed for at forsøge sig med Internettets muligheder, 
at arbejde praktisk på billedværksted med europæisk kunst, 
at udføre en performance af myten om Europa i den klas
siske mytologi, eller dyrke europæisk korsang, musikhisto
rie og folkedans...

Dog, inden vi overhovedet kom igang, ramtes projektet 
af en alvorlig skuffelse. Efter en del besvær var det lykke
des at få arrangeret en fællestime med civilingeniør og eu
ropaparlamentsmedlem Christian Rovsing til afholdelse fre
dag før temadagene. Han skulle - udfra sin mangesidede 
erfaring - have talt om Europa efter Den kolde Krig, politisk, 
økonomisk, miljøpolitisk og teknologisk. Imidlertid medfør
te en flystrejke hos SAS, at dette arrangement blev aflyst 
med én dags varsel!

Alligevel blev det mandag morgen. Grupperne samle
des, og man gik igang med tilrettelæggelsen. Kl. 9 samle
des alle til et fællesarrangement med lektor Leif Dircks fra 
Risskov, der udfra sine erfaringer som FN-delegat i Bos
nien fortalte om Balkanproblemerne. Det lykkedes ham me
get fint at fremstille denne kolossalt komplicerede pro
blemstilling og dermed give en forståelse af baggrunden 
for denne ulyksalige konflikt i Europas sydøstlige hjørne. 
Tirsdagens fællesarrangement var en filmforevisning i vo
res lokale biograf af filmen "Europa, Europa", en tanke
vækkende film om en jødisk drengs skæbne før og under 
2. verdenskrig - en film, hvis problemstilling viste sig at 
række langt videre - en problemstilling med tilsyneladende 
evig aktualitet - også i vore dages Europa. Onsdag skulle 
der så i grupperne arbejdes på højtryk. Nu skulle arbejdet 

afsluttes og afrundes. Dette sidste kulminerede med flere 
gruppers fremlæggelse onsdag eftermiddag - og aften.

Det var helt overladt til grupperne selv, hvordan man vil
le gribe arbejdet an, og det blev da også gjort på mangfol
dige måder. Der er næppe nogen uenighed om, at valget af 
fællesarrangementer var særdeles heldigt. Der er næppe 
heller tvivl om, at udbyttet i de mange grupper har varieret 
en del. Men det viste sig, da arbejdet skulle rundes af om 
onsdagen, at rigtig mange havde fået et godt udbytte. Så
vel onsdag eftermiddag som onsdag aften blev derfra grup
perne fremført meget spændende ting. Dermed fik vi de
monstreret, at er der end ting, som skal gøres anderledes 
næste gang, så er selve ideen med et sådant arrangement 
bæredygtig. Det springende punkt kan meget vel blive om
kostningerne - specielt ''opportunity-costs'1. Vi må gøre op 
med os selv, hvor meget andet vi vil give afkald på, for at 
kunne gennemføre et sådant arrangement og så lægge am
bitionsniveauet i forhold hertil. Christian El ode
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HAIR
Når teaterkredsen i februar 1996 opførte musicalen Hair, 
skal det ses som en naturlig følge af en udvikling, der star
tede i 1992, hvor vi opførte musicalen Linie 1. Siden er det 
blevet til Dario Fo's Columbus, Cabaret og sidste år Sjov i 
Danmark. Interessen for at lave musicals udspringer af et 
ønske om at inddrage så mange elever som muligt i teater
arbejdet, og i musicalen er der mulighed for at arbejde med 
såvel skuespil som med sang, kor, dans og scene.

At valget faldt på Hair, er nok heller ikke så underligt. 
Tresser-nostalgien er på mange måder over os. 6o'er mu
sik er generelt in blandt de unge, og Hair bliver da også op
ført på de "rigtige" teatre, f.eks på Betty Nansen teatret i 
København med Peter Langdal som instruktør. Handlingen 
i Hair udspiller sig i New York i 1967. En gruppe hippier le
ver livet i Central Park. Hash og LSD er stoffer, som endnu 
bare er sjove, men alvoren er der også. Truslen om indkal
delse til krigstjeneste i Vietnam hænger over de unge, så li
vet skal leves her og nu, og der skal overskrides græn-ser. 
Men for stykkets hovedperson bliver det pludselig alvor. På 
trods af alvoren ligger håbet dog i musicalens slutning med 
sangen "Let the sunshine in". I kampen for fred finder hip
pierne meningen med livet.

Peter Bacher
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Man går og finder så meget...
Det hænder nu og da, at en kollega spørger mig, hvordan 
det er at være boginspektor, og jeg har som regel ikke vidst, 
hvad jeg skulle svare.

Efter længere tids overvejelse er jeg imidlertid kommet 
frem til det, jeg har brugt som overskrift. Man finder nemlig 
meget i bogkælderen, og sommetider giver det anledning 
til lidt filosoferen over tidernes gang. Det skete f.eks. forle
den, hvor jeg faldt over en dagbog fra sidst i 70'erne i "hi
storiekælderen". Måske er det et vigtigt kildeskrift. Det siger 
i al fald noget om, hvordan det var at gå i gymnasiet den
gang. Og måske kan det interessere en og anden nutidig 
læser.

Da jeg er lidt i tvivl om ophavsrettighederne, vil jeg lade 
skribenten være anonym, og jeg har udeladt de mere in
time betroelser til dagbogen. I januar måned kan jeg læse 
følgende:

"(,..)Klokken blev 00.30, inden jeg var færdig med at 
lære lektier. Vi havde nemlig matematikopgaver for til tors
dag (det har vi nu altid), og de tog megen tid, men til gen
gæld fik jeg også selvstændigt lavet 3 ud af 4 opgaver

Dagen efter lyder det: "(...) I tirsdags skulle vi danse lan
ciers i idrætstimen (lanciers er en selskabsdans). Da jeg 
mente, at det virkede barnligt, at unge mennesker på 16-18 
år lærte at danse (ikke fordi jeg synes, at det er unaturligt, 
at en i den alder lærer at danse, hvis vedkommende ikke 
kan det, men det er bare så mærkeligt, at en flok på ca. 45 
"springer rundt og danser" på samme tid. Desuden vil jeg 
meget hellere spille volleyball eller basketball), så ville jeg 
ikke rigtig gøre, som jeg skulle, da vi skulle lære at danse 
lanciers, og derfor kom der en lærer hen til vores hold og 
bad mig gå med på det hold, han var med på før. Derved 
kom jeg sammen med 7 kvinder, hvoraf den ene var en 
lærerinde (...)”.

Også det år var der snevejr: "(...) Vi fik allerede fri fra sko
le klokken 12, for da lukkede den på grund af sneproble
mer. Der var nu ikke særlig meget sne, og de andre skoler 
lukkede da heller ikke. Jeg kom nu først med bussen klok
ken 13.10, for der gik ingen før (...)”.

Også dengang var der fester:"(...) Jeg skulle egentlig ha
ve været til klassefest hos klassens pæneste pige, som bor 
i nærkeden af X-by, men jeg gad ikke. For det første er der 
meget langt til X-by, og en tur på knallert så langt er værre 
end døden. For det andet er vores klassefester efter min 
mening ret kedelige. Der er bl. a. mange flere drenge end pi
ger i klassen, og de piger, der er, ser ikke alt for snedige ud, 

28

og jeg gider ikke og sidde og drikke mig fuld i øl sammen 
med drengene, for det smager ad helvede til i længden, og 
andet spiritus køber jeg kun, når jeg er på kroen. Desuden 
snakker de somme tider om hash oppe i skolen, og sådan 
noget lort vil jeg ikke vaere med til, og hvis man til en klas
sefest kommer i godt humør, så er gribbene ( de mindre 
kønne piger) over en (...)".

Lidt senere i dagbogen følger fortsættelsen på lanciers
træningen: “Jeg blev første herre i vores hold, men da jeg 
stadig pjattede en hel del, blev jeg flyttet over til at blive 4. 
herre og kom derved sammen med en mindre køn kvinde, 
men det var de andre nu også. Da vi så i dag igen skulle 
dance lanciers, løb jeg, da jeg havde fået at vide, at vi 
skulle i samme gruppe som sidste gang, op i en gym
nastiksal, som er skråt ovenfor, og der fandt jeg en bold, og 
resten af timen spillede jeg fodbasket”.

Mandagen efter står der: "I dag har jeg slet ikke været 
ude, undtagen da jeg tog hjem fra skole. Jeg fik nemlig lov 
til at slippe for at give roer, fordi jeg gerne ville være velfor
beredt til en matematikprøve, vi skal have i skolen i mor
gen. Det var meningen, jeg ville læse 110 sider matematik 
igennem, men nu er jeg blevet træt af det. Jeg håber på at 
nå at få læst resten i bussen i morgen samt i den halve 
time, jeg er på skolen, før jeg møder, og endelig kan jeg nok 
også læse i musiktimen.

Det lød til, at de fleste af de andre fra klassen havde haft 
alletiders klassefest i lørdags. Vi er 21 i klassen, men de 
havde været 27 til klassefesten, som jo så ikke var nogen 
klassefest. (...) Festen var vist begyndt ved 19-tiden, og det 
var først kl. 8 næste morgen, at de sidste gæster tog der
fra. De havde spillet kort til langt ud på natten, og da de ville 
ringe efter en taxa, var der ikke en chauffør, de kunne kom
me i forbindelse med. A var vist godt fuld allerede ved 21- 
tiden, og senere på aftenen blev han vist noget slap i det. 
B var vist også syg, men han kunne nok ikke undvære sin 
nattesøvn. Da de fleste var taget hjem, tog C fat, og han 
blev vist også godt pløret.

Vi havde prøve i fransk i dag, og jeg har dummet mig på 
det grusomste. BLa. skulle vi bøje et verbum, og det havde 
jeg da også gjort, men jeg kom lige til at kigge på side
manden, og han havde ikke bøjet det samme verbum som 
mig. Da jeg syntes, at hans så mest sandsynligt ud, skrev 
jeg det, han havde skrevet, i stedet for. Nu har jeg set, at 
det var forkert, og godt nok var det andet også forkert, men 
da kunne læreren da i hvert tilfælde ikke sige, at jeg havde 



kigget hos sidemanden. Desuden har jeg skrevet nogle 
ord, ligesom de udtaltes, og langt fra som de bliver stavet".

Ak ja, det var dengang, næsten alle skulle lære fransk. 
Vores skribents trængsler er ikke forbi endnu: "(...) For no
gen tid siden holdt D i fransk et foredrag om udtalelsen af 
g, og da jeg i dag læste op, udtalte jeg åbenbart g'et forkert, 
for jeg skal nemlig holde et lignende foredrag om udtalel
sen af g”.

Og dagen efter fortsætter han: "Jeg har alt i alt lavet lek
tier i 4 timer og 50 minutter (personlig uofficiel rekord). Vi 

ha vde fri i dansktimen i dag, og vi spillede kort i hele timen 
Derefter følger forskellige udredninger af, hvor meget hver 
især har tabt eller vundet, og da det er lidt rystende læs
ning, vil jeg stoppe her. Jeg håber, I har forstået, hvorfor jeg 
ikke keder mig i kælderen, og hvorfor jeg tilbringer så me
gen tid dernede.

Jørgen Jørgensen

Fortidens øgler dukker op i bogkælderens dyb....
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Pejlinger på VHG’s elever
Interview med Anne Birthe Jarnum,TV Nord
I forbindelse med TV Nords optagelser til programmet med 
nogle af vore gymnasieelever, der blev sendt i bededags
ferien, havde vi aftalt et interview med journalist Anne 
Birthe Jarnum. Det var hende, der havde fået ideen til ud
sendelsen, og den ville vi bl.a. gerne høre noget mere om. 
TV-holdet havde imidlertid så travlt, mens de var her, at af
talen måtte opgives. I stedet talte Jonna Fransgård (JF) se
nere med Anne Birthe Jarnum (ABJ) i telefon. Nedenfor 
bringes noget af samtalen.

JF: Kan du fortælle noget om ideen med projektet?
ABJ: Det er opstået på den led, at vi så Lise Roos’ tv-ud

sendelse fra Falkonergårdens Gymnasium i København, 
og så fik vi nogle henvendelser fra gymnasieelever her
oppe i Nordjylland. De syntes ikke, det gav et billede af 
et typisk gymnasium. De syntes, det var meget storby
børn, hvad det sådan set også er. Og så sagde vi: Kun
ne vi ikke tage et andet gymnasium her i området og så 
se, om vi får et andet resultat ud af det?
Det var nogle elever fra Hasseris Gymnasium, som 
havde henvendt sig, men valgte vi dem, løb vi måske 
ind i det problem, at vi fik noget, der kom til at ligne Kø
benhavn. Hvis der er en forskel, så skulle vi nok mere 
ud på landet.

JF: Var det kun derfor, I valgte Vesthimmerlands Gymna
sium?

ABJ: Nej, det var ikke den eneste grund. Det var også no
get med, at jeg havde læst om et etisk regnskab, man 
havde lavet, og hvor man havde involveret eleverne. Det 
tegnede progressivt, og så vidste jeg noget med Per 
Kirkeby. Derfor tænkte jeg: “Sådan et gymnasium må på 
en eller anden måde være velegnet”. Det er sådan nog
le pejlinger, man har på det, og som jo ikke er særlige 
videnskabelige, men som måske er meget gode allige
vel. Så ringede jeg ind til amtet og spurgte én, der ad
ministrerer gymnasierne, om han vidste noget om jer. 
Han sagde, at der foregår så mange spændende ting på 
skolen, og det havde han ret i. Så tillod jeg mig at ringe 
til Peter Bacher, fordi han står for Teaterkredsen. Her 
kunne vi måske få noget forærende, rent billedmæssigt. 
Der var imidlertid kun 3 dage til skolefesten. Det kan vi 
normalt ikke stille op til, men så satte jeg himmel og jord 
i bevægelse for at få et hold ud til denne aften, hvor de 
skulle vise noget fra “Hair”. Der har du netop de unge og 

deres oprør mod forældregenerationen, og måske 
kunne man holde denne ungdom op mod dagens ung
dom ...

JF: Det var altså også nogle forestillinger, du gjorde dig på 
forhånd?

ABJ: Ja, det var måske lidt inspireret af Lise Roos’ udsen
delse, men jeg er ikke gået ind og har taget hendes 
spørgsmål. Men der var “Hair”, og det passede meget 
godt, fordi de samfundsundersøgelser, der beskriver ge
nerationen i dag, kalder de unge for generation X, der 
ikke tager stilling til noget, ikke har nogen holdninger og 
som bare accepterer det, som forældrene har skabt som 
værdier.

JF: Generation X-billedet arbejder du altså bevidst med?
ABJ: Jeg har det ikke inde som “speak” i udsendelsen, men 

lidt i min egen teori. For jeg har læst en del om ung
dommen. Fra Aalborg Universitet har Johannes Ander
sen bl.a. arbejdet med ungdomskulturer.

JF: Er dine teorier så blevet be- eller afkræftet?
ABJ: Jeg er kommet frem til det samme som samfundsfor

skerne, men dog med flere nuancer, må man sige. Jeg 
har jo ikke klart kunnet skelne de grupper, som de taler 
om. Du må jo regne med, at det er 3.g’ere, der ikke er 
kommet ud i livet endnu, vi taler om. De flyder meget 
med strømmen, og de har det godt med deres foræl
dres værdier. Dermed være ikke sagt, at alle forældre 
var med på en eller anden samfundsrevolte og var hip
pier, for det var de jo ikke - men de unge synes, de har 
det godt, og de er godt tilfredse med tilværelsen, som 
den former sig for dem.

JF: Så du ser dem altså som et billede på Generation X, 
også dem, du har mødt her?

ABJ: Ja, det synes jeg nok. De har ikke brug for for et op
rør. Så er der dem, som siger,at det måske er ærgerligt, 
for så havde vi haft noget at stå sammen om. Og så kom
mer den der med: “Vi tænker meget på os selv, vi er in
dividualister. Og det er måske også meget godt at få lov 
til at være det, men det kan godt gå ud over det med at 
have en fælles sag at gå op i”. Der er nogle stykker, der 
siger, at de godt kunne mangle det.
Altså en solidaritet i stedet for det med, at den enkelte 
er sin egen lykkes smed. Men de accepterer, at sådan 
er det, og egentlig har de det også godt med det. De har 
overtaget deres forasldres værdier uden egentlig at stil
le spørgsmålstegn ved dem.
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JF: Har du besøgt eleverne hjemme og stiftet bekendtskab 
med deres baggrund?

ABJ: Jeg har kun valgt at tage med én elev hjem, en, som 
hjalp til på sine forældres gård, før hun går i skole, og 
det er det eneste hjem, jeg har været direkte involveret 
i. Men så har jeg snakket med enkelte forældre til sko
lefesten.

J F: Du ser stadig forældrene som den der 68’er generation. 
Er det ikke mere nuanceret end som så?

ABJ: Jeg er klar over, at mange af eleverne på jeres gym
nasium er rundet af landbofamilier eller kommer fra et 
landdistrikt. Mange af forældrene har ikke selv taget ak
tivt del i ungdomsoprøret, men de har levet i den tid, 
hvor det foregik, og hvor der var andre strømninger, der 
gjorde op med et meget autoritært system og fik ænd
ret nogle ting, så vi har fået det bedre. Vi kan godt kom
me i gymnasiet idag, selv om vi kommer fra landet eller 
er af en arbejderfamilie. Vi kan gøre både det ene og det 
andet, for de har brudt nogle barrierer ned, som har 
gjort, at vi jo egentlig er meget godt tilfredse og følger 
med. Og så kommer vi ind på noget andet: for hvis de 
endelig gør et oprør - og det svarer også meget godt til 
det, sociologerne eller samfundsforskerne siger - så 
handler det om deres politiske ståsted. Der er kun én 
elev, der er rød, ud af de 10 gennemgående personer, 
jeg har. Resten er højreorienterede, venstre eller kon
servative. Det er måske i virkeligheden et stille oprør, 
som nogen af dem siger, for det er langtfra alle forældre
ne, der står dér. Der er en tendens til at ville ud på den 
fløj dér. Også fordi de siger, at der er plads til individua
lismen dér. Den har de partier grebet, så på den måde 
er der en konsekvens i det alligevel. Dermed ikke være 
sagt, at deres far eller mor ikke er venstre.

JF: Hvad med modsætningen sjællændere og jyder - fandt 
du den?

ABJ: Det mener jeg ikke, jeg gjorde. Jeg tror mere, det lig
ger i deres måde at formulere sig på. Det ligger på et 
sprogligt plan. Det ligger i at være hurtig på aftrække
ren, at være smart i deres udseende, den måde, de klæ
der sig på. Jeg tror, det er dér, forskellen ligger. I virke
ligheden mener jeg, at de er meget ens. Den markante 
forskel synes jeg ligger i, at jeres elever føler, de har haft 
en tryg barndom. Hos Lise Roos synes jeg, man mødte 
nogle storby-børn, hvoraf mange følte, at de var blevet 
forsømt. Her var der en markant forskel: De fleste her 
synes, deres forældre har taget sig af dem som små, og 
at der er blevet taget hensyn til børn i deres hjem. Og 
det sagde de ikke, fordi de ikke turde andet - det var 

meget ærligt. Måske lidt for meget, for det passede så 
ikke til mine fordomme! Vi har jo hørt meget om disse nøg
lebørn osv., for nu skulle forældrene ud og arbejde. Men 
det har de altså oplevet anderledes. Her er der en for
skel, som nok er typisk.

JF: Hvordan oplevede du deres gymnasietilværelse i for
hold til din egen gymnasietid?

ABJ: Jeg synes, at de er utrolig pæne. Det var vi ikke, vi var 
mere provokerende. De finder sig i alting og er for pæ
ne, efter min mening. Jeg var selv på Søborg Gymna
sium, ovre ved København, og det spiller selvfølgelig 
ind.

JF: Du lyder helt skuffet - savner du noget hos dem?
ABJ: Der er grader af det. Det, der er farligt, er, at alt er så 

godt. Men det skal jeg ikke farve. Jeg skal ikke ind og 
manipulere en eller anden holdning frem, og de får lov 
til selv at stå for det, de siger. Det andet er der jo ikke 
noget ved.

JF: Du må jo skulle redigere den virkelighed, du møder al
ligevel?

ABJ: Jeg har redigeret den på den måde, at jeg selvfølge
lig har formuleret de spørgsmål, jeg har stillet dem. Men 
deres svar redigerer jeg ikke i. Jeg kan forkorte noget, 
men hovedessensen må jeg bringe. Det må stå, som det 
kan.

JF: Hvordan valgte du så de ti, du fulgte, for der var nogle, 
du fulgte mere end andre, ikke?

ABJ: Jamen, det gjorde jeg ved at skyde mig lidt ind på dem 
ved et klassemøde, hvor jeg fornemmede, hvordan de 
var indplaceret: Hvem der markerede sig på klassen, og 
hvem der ikke sagde så meget. Og så prøvede jeg at 
vælge bredt. Og det synes jeg egentlig osse, jeg er 
sluppet godt fra, må jeg sige. Vi har godt villet se på en 
flok unge, der står på tærsklen til livet. Hvad det er for nog
le livsværdier og holdninger, de har? Hvilke forventnin
ger de har? Og her har vi fået et meget nuanceret bil
lede, og så har vi en vidunderlig fest...

JF: Ja, hvad var dit indtryk af skolefesten?
ABJ: Jeg bruger den som rammehistorie, hvor de personer, 

jeg har valgt ud, så er gennemgående. Festen viste no
get om traditioner, og at man befinder sig godt med det. 
Det har jeg i øvrigt spurgt dem om - altså dels glæden 
ved, at det her skulle finde sted, og forventningerne til 
det med de store kjoler. Det taler pigerne om, og det har 
altså stor betydning i den generation. Og det er så igen 
modsat min generation, for der forkastede man traditio
nerne. Den har man altså så tag i nu og glæder sig over, 
og jeg må sige: Det var flot, og “Haih’var flot. Alt i alt kom-
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mer det til at klæde hinanden. Pigerne, der klæder sig 
på, sætter hår, kommer læbestift på osv. Vi talte også 
lidt om kvindesagen, om kvindekamp - det med at få lov 
til at være kvindelig, om sex, om kristendom. Det er ikke 
gennemgående spørgsmål - det berø-res i forbindelse 
med den enkelte.

JF: Der må have været brug for at sortere kraftigt og vælge 
noget ud?

ABJ: Vi har 7 timers optagelse. Det er meget, men det kom
mer til at passe. Det gælder alt fjernsyn, men vi er ikke 
gået efter et facit. For det kan du ikke få, når du spørger 
mennesker. Der er ikke et eller andet, vi forventer. Det må 
stå for sig selv det, de unge siger. Det er ikke noget 
med, at vi skal have det hen i et bestemt svar. Så må 
seeren være aktiv, og så håber jeg, der er mange gode 
billeder med, hvor der er fest og optræden osv, så de får 
lyst til at komme videre med historien.

Her stoppede samtalen så, da Anne Birthe Jarnum havde 
mange timers redigerings arbejde, der ventede. Hun ud
trykte dog til sidst, at hun glædede sig til at komme videre 
med projektet.

TV-holdet fra TV-Nord i arbejde.
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“Der mangler et fællesskab, en team spirit...”

En snak med 3 piger fra 3b: Maria Harbo Andersen, Hanne 
Støvring, Thea 0. Bechshøft.

Anledningen til interviewet var tv-udsendelsen d. 3/5, hvor 
pigerne var nogle af de gennemgående figurer. Derfor ville 
vi gerne høre deres mening om optagelserne og selve pro
grammet. Mod slutningen af programmet kom vi til at tale 
mere alment om deres gymnasietid og deres fremtidspla
ner, og her kom der nogle synspunkter frem, som vi syntes 
var spændende. Derfor har vi valgt at referere sidste del af 
samtalen ret udførligt og kun anføre deres mening om tv
udsendelsen ganske kort.

Ekstase i klassen
Pigerne har kun godt at sige om optagelserne. De følte ik
ke, der blev manipuleret med dem. Selvfølgelig var de no
get nervøse, for de måtte svare på nogle spørgsmål uden 
forberedelse, og bagefter tænkte de på, hvad de kunne ha
ve svaret i stedet. De har også snakket om, hvor meget 
journalisten gik op i det med oprøret, men alt i alt synes de, 
det var en udmærket udsendelse: Fint cuttet, godt sat sam
men osv., og der var da også nærmest ekstase i klassen, 
da de så resultatet. Flere af dem har også senere været ud
sat for, at ukendte folk spørger dem: “Var det ikke dig, der 
var med i den fjernsynsudsendelse?”

Pigerne er dog enige om, at de gerne ville have set “the 
uncut edition”. Der var mange af de store planer, som tv- 
holdet havde, der måtte droppes hen ad vejen. F.eks. skulle 
der have været mere med om elevernes dagligdag som 
kontrast til skolefesten, men på grund af tidspres blev det 
kun til optagelser (og ganske små klip) fra ét hjem. Her 
apropos journalistens søgen efter de unges værdier.

JF: Hvilke værdier har I så?
Hanne: Familien, fremtiden, det at få børn..
Maria: Det er svært at skulle nævne hvad det er..
JF: Skulle gymnasiet ikke hjælpe jer med det?
Thea: Det er ikke kun gymnasiet, det er alt muligt andet

Hanne: Gymnasiet danner grundlaget - det er tre vigtige 
år med stor udvikling. Det at gå i gymnasiet ople
ver jeg meget positivt, er helt ked af at skulle gå 
ud ...

JJ: Hvad med den ny struktur med udvalg - interes
serer det jer?

(her er der ikke enighed: dog siger de, at eleverne ikke mø
der op, f.eks. til elevrådsmøder. I mange klasser fungerer 
det dårligt).
J F: Overkommer I ikke den slags arbejde, eller gider

likke?
Thea: Det lyder interessant, men man vil ikke bruge fri

kvarterer og 8. timer!
Maria: Det interesserer ikke folk ret meget - mange føler 

ingen ansvar for, at det fungerer.
Thea:: Det er svært at pådutte folk ansvar.
Maria: Der mangler et fællesskab, en team spirit, f.eks. i 

forhold til modtagelsen af de nye l.g’ere og sid
ste skoledag. Mine forældre har fortalt om en tra
dition de oplevede med, at 2.g.’erne pyntede den 
vogn, 3.g’erne skulle køre med. Det er synd, at in
gen giver noget positivt og konstruktivt, på tværs 
af årgangene. Det er en slags trend at hetze ...

JF: Hvordan kan man skabe en sådan team spirit?
Thea: Det kan ikke komme ovenfra. Måske kunne det 

hjælpe med flere aktiviteter på tværs af årgange
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og klasser, f.eks. idrætsdage og den slags, med 
hold sammensat på tværs.

Hanne: Det går også dårligt med Hebe - (afbrydes af Thea, 
der ikke er enig) - og det er gået ned ad bakke 
med morgensamlingerne.

JJ: Hvad med vandpjaskeriet? Kan man ikke finde 
på noget nyt?
(der følger nogen snak om den hyggelige tradi
tion, Maria snakkede om før. Hvad med at give 
1 .g’erne et stort knus hver som velkomst?)

JF: Er 1 nu godt rustede til “at gå ud i livet”?
Alle tre: Det er gennemsnittet, der tæller!
Maria: Bortset fra karaktererne er det nu et rimeligt godt 

grundlag, vi har fået. Der har været gode diskus
sioner, især i 3.g.

JF: Også om værdier, ikke? Har det været hårdt med 
lektier?

Hanne: Det var værst i 2.g.
(her er Thea ikke enig - hun har også haft nok at 
se til i 3.g.)

JF: Har 1 nogle gode råd til dem, der skal til at starte ?
Maria: Det er vigtigt at skabe noget mere positivt, f.eks. 

Teaterkredsen - her har folk ikke svært ved at 
snakke sammen på tværs - og kor. Ellers mang
ler der anledning til at henvende sig til andre end 
klassen.

JF: Hvad med erhvervsarbejde - tager det for meget 
tid?

Hanne: Mit er passende
Maria: Ind imellem har det været for meget. Jeg måtte hol

de op efter jul, men så tog det et par måneder at 
komme ud af det.

Thea: Jeg kunne ikke overkomme noget.
JF: Hvad med respekten for det, 1 laver? Mange læ

rere føler, det er blevet for slapt. 1 snakkede før 
om, hvor svært det var at tage ansvar, altså i for
bindelse med afleveringsfrister, komme til tiden 
osv. Har 1 nogen bud på, hvad vi kunne gøre ?

Hanne og Thea: Det har de ganske ret i!
Hanne: På en eller anden måde skal de nok lægge en hår

dere linje. Når først det er sket én gang, at man 
kan aflevere for sent...

Thea: Hvis folk nu virkelig blev smidt ud, efter den.....
JF: 1 kører altså med andre ord lidt på det og forven

ter, at læreren skal lægge en hård kurs?
Maria: Man prøver af, hvor langt man kan trække det..
Thea: Det er det samme som med små børn, der bliver 

opdraget - så prøver de også grænser af. Lærere

er da et nyt hold forældre!
JF: Skulle man ikke tro, at I var blevet opdraget hjem

mefra og i folkeskolen...?
Maria:: Jo, og vi er her af egen fri vilje.
Thea: Alligevel har vi en maksimal fraværsprocent.
JJ: / vores gymnasietid rystede man af skræk, hvis

man ikke havde afleveret...
Thea: Måske var I heller ikke så selvstændige dengang! 

Nutidens ungdom er måske en lille bitte smule me
re selvstændig og vil ikke tage så meget fra no
gen, der prøver at være autoriteter. Der skal me
get til, at en lærer virkelig er en autoritet.

J F: Hvad skal der til efter jeres mening ?
Thea: Spørg Bacher!!!
Maria: Der skal bl.a. noget til med afleveringsfrister, f.eks. 

at lærerne siger, de ikke giver karakterer, hvis vi 
ikke afleverer til tiden.

J F: Samtidig med at I siger, I er blevet mere selvstæn
dige, vil I altså gerne behandles lidt mere som 
børn?

Thea: Der er nu stor forskel
JF: Sådan nogle ting er I jo enige om...

(uenighed....)
JF: Hvor stor indflydelse synes 11 har haft på under

visningen?
(Her er der enighed: “Lærerne er vældig flinke til 
at spørge”. Men de hader at tage afstemninger, 
som de risikerer at tabe!)

JF: Skal vi slutte af med at spørge, hvad I så skal lave
nu?

Hanne: Jeg kan godt lide de faste rammer, så jeg fort
sætter et år på handelskursus 
(de andre: BVADR!)

Thea: Jeg skal tage suppleringskurser, arbejde om da
gen og bagefter læse biologi i København på uni
versitetet.

Hanne: Når jeg er færdig med handelsskolen, vil jeg ger
ne læse jura i Århus.

Maria: Jeg vil gerne på højskole, men først et halvt års 
arbejde..

JF: I er altså slet ikke rigtig skoletrætte?
Alle tre: Nej!
Maria: Faktisk er jeg rædselsslagen for at komme ud..
Thea: Det betyder ansvar, og man skal selv til at tage

beslutninger.
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Udvalgsarbejde
På et gymnasium er det rektor, som i princippet bestemmer 
alt - næsten. Rektor er ansvarlig for, hvad der foregår. I det 
daglige har den enkelte lærer naturligvis ansvaret for sin 
egen undervisning, men det er rektors ansvar, at undervis
ningen lever op til en acceptabel standard og overholder de 
gældende bestemmelser. Beslutninger vedr. orden, bud
getter, pædagogisk udvikling, rejser og ekskursioner ol. ta
ges i samarbejde med lærere, elever, teknisk/administrativt 
personale og bestyrelsen, men ansvaret er rektors.

Da vi i 93/94 lavede “etisk regnskab” - undersøgelsen 
markerede en stor de! af elever og lærere, at man kunne øn
ske sig større åbenhed i beslutningerne på skolen. For et år 
siden besluttede vi så, at nedsætte en række udvalg, som 
fik overdraget en del af rektors beslutningskompeten-ce på 
vigtige områder. Der blev nedsat informationsudvalg, 
pædagogisk udvalg, rejse- og ekskursionsudvalg, udvalg 
for orden og udsmykning, fællesudvalg og budgetudvalg.

Bortset fra budgetudvalget - et rent lærerudvalg, som 
fordeler bevillingen til undervisningsmidler - blev de nye ud
valg sammensat af elever, TAP, lærere og ledelsesrepræ
sentant. Antallet af elev- og lærerrepræsentanter varierer 
fra udvalg til udvalg. Og TAP er ikke med i alle udvalg. 
Grundprincippet er, at udvalgene kan forhandle sagerne 
færdige og realisere beslutningerne - dog kan rektor og be
styrelse i ekstreme tilfælde gribe ind. Men i og med at alle 
parter er repræsenteret i udvalgene, kan de fungere som 
besluttende og udøvende organer. De enkelte grupper kan 
så tage sager af lidt større rækkevidde op i deres respek
tive grupper: Eleverne kan ønske at få ting snakket igen
nem i elevrådet, lærerne i pædagogisk råd osv.

Fællesudvalget træffer beslutninger om 3.g afslutning, 
morgensamlinger, fællestimer, skolefest og 1,g. introdukti
on. Informationsudvalget dar ansvar for årsskrift, informati
onsskrifter, opslagstavler, introduktion af nye ansatte. Pæ
dagogisk udvalg fastlægger principper for skemalægning, 
anvendelse af AV-udstyr, bibliotek. Udvalget er ansvarlig for 
pædagogisk udvikling og fornyelse og arrangerer som 
følge heraf pædagogiske dage, diskussionsaftener, støtter 
forsøg. Rejse- og ekskursionsudvalget står for ind- og ud
vekslingsrejser, studierejser og ekskursioner. Udvalget eva
luerer sammen med de pågældende lærere aktiviteterne 
og beslutter hvilke udvekslingsmål, der skal tilbydes klas
serne. Udvalget godkender og fordeler midlerne til korte eks
kursioner. Orden og udsmykningsudvalget beslutter vedr. 
skolens ordensregler og skal fastlægge regler for og inspi

rere til udsmykning af klasselokaler mv. Udvalget skal end
videre diskutere indkøb af inventar.

Udvalgsstrukturen har nu fungeret i et år. Den er ikke 
blevet evalueret endnu. Det regner vi med vil ske ved af
slutningen af skoleåret 96/97.

Søren Schmidt
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Nye forsøg i skoleåret 1996-97
Gymnasieskolen er generelt i vælten i disse år, og debat
ten er naturligvis præget af mange forskellige meninger om, 
hvordan skolen skal tilpasses elevernes, samfundets, læ
rernes behov. Der tales om nye pædagogiske tiltag og me
toder, nye elevtyper og alternative måder at strukturere vo
res skolehverdag på for at give undervisningen bedre ram
mer. Som et led i processen afholdes der pædagogiske for
søg mange steder, og der stilles forskellige forslag fra mini
sterielt hold. Også her på skolen starter vi, trods diverge
rende meninger og holdninger, tre forsøg næste skoleår. Det 
drejer sig om blokdage, forsøg med en naturvidenskabelig 
klasse og brobygning, et nyt introduktionskursus til gymna
siet for folkeskoleelever:

Blokdage:
Et skridt på vej mod mere sammenhæng og fordybelse i 
undervisningen kunne være blokdage. Det mener et flertal 
af elever og lærere på Tornbjerg Gymnasium, hvor man har 
blokdage på tredje år. I november sidste år havde VHGs læ
rere besøg af to lærere fra Tornbjerg, og eleverne har haft 
kontakt med elevrådet samme sted for at høre om deres er
faringer. Resultatet blev, at et forslag om blokdage i skole
året 96-97 blev vedtaget af lærere og elever på VHG.

Rent praktisk tager man 7 dage ud af skoleåret (ca én 
gang om måneden), f.eks. 7 tirsdage. Den 1. tirsdag skal 
samtlige lærere og elever så beskæftige sig hele dagen 
med det fag, man normalt har i l.time. En måned senere 
skal alle beskæftige sig hele dagen med faget i skemaets 
2. time osv. Når året er gået, har alle fået det antal timer, de 
skal have.

Idéen med blokdage er at give mulighed for en anderle
des og forhåbentligt mere spændende måde at tilrettelæg
ge undervisningen på end vort nuværende system med 7 
forskellige enheder å 45 minutter tillader. 7 sammenhæn
gende timer kræver en anden tilrettelæggelse, et andet ind
hold og en anden form - altså fornyelse, som måske kan 
smitte af på resten af timerne.

Blokdagen kan bruges på mange måder: til ekskursio
ner, gæstelærerbesøg med efterbehandling, projekter, ba
siskursus i grammatik og edb, skrivekursus for 1.g, tvær
fagligt samarbejde etc.

Et konkret eksempel fra Tornbjerg er 7 timers fysik eller 
kemi. Eleverne ser det som en fordel, at man har god tid til 
at sætte sig ind i stoffet, lave øvelser og evt. skrive rapport 
samme dag. Hvordan en blokdag forløber, er naturligvis helt 
afhængig af elevernes og lærerens planlægning, forbere
delse og engagement, ligesom en god modtagelse af for
søget er meget afgørende for, om det bliver en succes .

Naturvidenskabelig klasse på VHG
I skrivende stund planlægges der forsøg med en naturvi
denskabelig klasse på VHG, og tilslutningen viser, at klas
sen formodentligt bliver oprettet.

I de sidste år har der været en vigende interesse hos un
ge for naturvidenskabelige/tekniske uddannelser. Det er en 
udvikling, der af mange anses for særdeles uheldig, og som 
kan få stor betydning for samfundsudviklingen på længere 
sigt.

Mange tror på myten om, at gymnasiet er en uddannel
se, der er sig selv nok, og som derfor har meget ringe kon
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takt til det omgivende samfund. Ser man bl.a. på den rolle, 
internationalisering spiller på VHG, opdager man dog straks, 
at påstanden om lukkethed er en myte. En naturvidenska
belig klasse vil være et nyt bidrag til, at gymnasieuddan
nelsen kan indgå i et samspil med det omliggende sam
fund.

Et af formålene med den naturvidenskabelige klasse er 
gennem projektarbejder at skabe realistiske sammenhæn
ge mellem undervisningen i matematik, fysik og kemi på 
den ene side og industrien og de videregående uddannel
ser på den anden side. De tre nævnte fag knyttes derved 
tættere sammen, og det forbedrer muligheden for en større 
koordinering af undervisningen i fagene.

Disse to forhold vil afgjort få stor pædagogisk betydning 
for undervisningen. Der vil givet være mulighed for en styr
kelse af den studieforberedende del af undervisningen. 
Eleverne vil opnå kompetence i fag, hvor de videregående 
uddannelser ofte stiller specielle krav. Samtidig vil det al- 
mentdannende, der i forvejen står stærkt, få et løft, idet au
tentiske anvendelser i fagene matematik, fysik og kemi vil 
være med til at åbne øjnene for denne del af et stærkt in
dustrialiseret samfund.

Brobygning
På bagggrund af en ny brobygningslov vil VHG i næste 
skoleår tilbyde et introduktionsforløb, som skal give uafkla
rede unge fra 10. klasse en fornemmelse for, hvad gymna
sieuddannelsen indebærer. Kurset strækker sig over 4 uger 
i efteråret 1996 og vil have et samlet timetal på 120 (dvs. 
30 timer om ugen). Kurset er ikke splittet op på den mate
matiske og den sproglige linje, men præsenterer fag fra 
både den naturvidenskabelige, den humanistiske og den 

kreative afdeling samt 10 timers studievejledning. De en
kelte fag er dansk, engelsk, matematik, kemi, idræt og bio
logi, musik samt “sprog”, hvor der skal arbejdes med et 
tværsproglige materiale, der har betydning ved sprogind
læring generelt. Timetallet for de enkelte fag er 15, dog 20 
i dansk.

Eftersom eleverne kender de fleste af fagene i forvejen, 
vil der i forløbet bygges videre på deres forudsætninger fra 
10. klasse, samtidig med at de får et realistisk indtryk af, 
hvad undervisningen i 1 .g indeholder. Det betyder også, at 
der er hjemmeforberedelse og skriftlige opgaver, der skal 
afleveres undervejs i forløbet.

Vejledningen er både kollektiv og individuel, og vareta
ges af en studievejleder i samarbejde med brobygnings
klassens lærere. Den kollektive vejledning omhandler bl.a. 
planlægning og studieteknik, og den individuelle sigter 
mod at hjælpe eleverne frem mod en evaluering af deres 
egen egnethed.

Ved afslutningen af kurset udsteder gymnasiet et bevis 
til eleverne, hvoraf indholdet i det gennemførte brobyg
ningsforløb fremgår.

Også brobygningsforsøget har nok interesserede elever 
til at kunne starte næste skoleår.

Annemarie Jespergaard 
Søren Collstrup 

Jonna Fransgård

Vignetter af Lasse Holm Grønning, 3a
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Elevråd
-Hvorfor dog gøre hvad man kan få andre til?

Tja, dette spørgsmål stiller mange elever sig selv, når der i 
starten af hvert skoleår skal vælges repræsentanter til elev
rådet. Elevrådsarbejdet skræmmer af en eller anden grund 
altid mange elever. Fordommen om at elevrådsarbejdet er 
kedeligt har langsomt vokset sig større og større.

Men jeg vil endnu engang sige: Elevråd er faktisk ikke 
kedeligt. Faktisk er elevrådet den bedste mulighed for selv 
at være med til at forme sin hverdag gennem de 3 år man 
går på gymnasiet.

Elevrådet har gennem de sidste år udviklet sig enormt. 
Fra at man kun havde noget at sige rent pro forma og til nu, 
hvor elevrådet har en lillefinger med næsten hver gang, der 
tages en beslutning, som vedrører skolen.

Der er i de seneste år blevet nedsat utallige udvalg (f.eks. 
rejseudvalg, informationsudvalg, pædagogisk udvalg o.s.v. 
O.S.V.). Næsten alle udvalgene består af 40-50% elever, så 
vi har en mulighed for at få indflydelse. Tilsyneladende for
svinder elevrådsarbejdet ofte i den daglige lektielæsning, 

afleveringer og prøver, men bag kulisserne summer det af 
liv. Små og store beslutninger, der til sammen udgør en me
get vigtig helhed.

I år har elevrådet desuden så småt oparbejdet et sam
arbejde med elevrådet fra Fjerritslev Gymnasium. Fælles 
sportsarrangementer, fester, samt samarbejde i al alminde
lighed har været på dagsordenen. Og det er mit stille håb, 
at det kommende elevråd er interesseret i at fortsætte det
te samarbejde.

Alt i alt er der mange ender for det kommende elevråd at 
hive fat i. Men med den stigende opbakning,der er omkring 
elevrådet fra både lærere og ledelse, vil der være et godt 
fundament at bygge næste års elevrådsarbejde op om. Så 
for at vende tilbage til overskriften. Elevrådsarbejdet er en 
vigtig del af gymnasiet, og nogle skal jo køre det videre. 
Elevrådsarbejdet er sjovt, inspirerende og man lærer at ta
ge del i et ansvar. Og gør man ikke selv en indsats, kan 
man ikke tillade sig at klage over det, der sker omkring en.

Charlotte S. Hansen, elevrådsformand.
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Hebe - en mundskænk?
Den alvidende læser har sikkert allerede gættet, at dette 
handler om den græske gudinde for ungdommen Hebe, 
som foruden sit job som gudinde også havde et bijob som 
mundskænk for guderne på Olympen. Ligesom guderne på 
Olympen har guderne på VHG (eleverne) også deres egne 
mundskænke, Hebe, som er en elevforening, der sørger for 
at bryde den trivielle hverdag, der er fyldt med lede akku
sativer og grumme stolastisk skader.

Hvert år byder Hebe på forskellige arrangementer, som 
er mere eller mindre kulturelle. Det kan fx. være biograf, te

ater eller kulturelle indkøbsture til Tyskland. Disse events har 
alle indflydelse på. Hvis der er specielle ønsker, skal man 
bare henvende sig til os. De kulturelle højdepunkter er dog 
de 6 årlige Hebefester, hvor alle er med og fester natten 
lang.

Hebes bestyrelse består af nogle (næsten) helt almin
delige ekstremt kreative elever, som er blevet valgt til at for
skønne hverdagen på VHG.

Anton Dalgaard, 2y.
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Hvidt og sort - Liv og død
-indimellem: kulør på tilværelsen.

Poul Gernes, der har udsmykket Vesthimmerlands Gymna
siums kantine og teatersal døde 22. marts 1996. Udsmyk
ningen fandt sted i firserne og blev lavet af et arbejdskol- 
lektiv, bestående af elever, lærere og pedeller med Poul og 
Aase i spidsen. På gymnasiet hænger også fem af Pouls 
sort-hvide billeder, der skabte furore ikke bare i dansk kunst
liv. Ornamentale billeder om liv og død, tid og tradition, na
tur og kunst, hvis man ellers har øjne at se med på de bo
nede gulve.

På Panuminstituttet i København, hvor man bl.a. skærer 
i døde mennesker, har han lavet en række vægudsmyknin
ger, symmetriske plantemotiver, der er næsten overnatur
ligt smukke og samtidig en hyldest til livet her og nu.

I sagens natur er Panuminstituttet ikke et sted, man kom
mer hver dag. Der findes bl.a. en stor sal med præparater 
af menneskets anatomi, livets asymmetri gjort til symme
trisk død, sat i glas og ramme. Og der findes i mange rum 
beholdere med kroppe i formalin, beregnet til at skære i for 
vordende læger. Låget af. Døden en naturlig ting.

For den, der har haft det privilegium at få sine børn vist 
rundt her af Poul Gernes, er der ikke tvivl om, at den kvæ
ker-tekst, han har forsynet dissektionssalen med, også hand
ler om hans egen kunst. Som et udgangspunkt for at lave 
kunst og som en sproglig bekræftelse af hvad kunst kan og 
bør formidle af livsfølelse:

"Gå med sindsro gennem verdens larm og hast, men 
husk hvilken fred, der kan være i stilhed. Vær - uden at gi
ve afkald på dit jeg - så vidt muligt på god fod med alle. Tal 
din sandhed roligt og klart og lyt til andre, også de kedelige 
og uvidende, for også de har noget at fortælle. Undgå høj
røstede og aggressive personer. De er en åndens veder
styggelighed.

Hvis du sammenligner dig selv med andre, vil du både 
blive stolt og bitter, for der er både ringere og bedre men
nesker end du. Glæd dig over dine forehavender såvel som 
dine planer. Vær interesseret i din egen stræben. Hvor be
skeden den end er, er den en virkelig værdi i livets omskif
telser.

Vær forsigtig i handel, thi verden er fuld af svig. Men lad 
ikke dette gøre dig blind for hvad der findes af dyd. Mange 
kæmper for høje idealer, og overalt er livet fuldt af hero
isme.
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Vær dig selv. Foregiv frem for alt ikke hengivenhed. Vær 
heller ikke kynisk i kærlighed som trods al goldhed og skuf
felse er så evig som græsset.

Tag venligt mod årene og afgiv med ynde din ungdom. 
Opelsk åndens styrke som værn i pludselig ulykke, men 
plag ikke dig selv med forestillinger. Megen frygt skyldes 
udmattelse og ensomhed. Vær ud over en rimelig disciplin 
god mod dig selv.

Du er som træerne og stjernerne et barn af universet, du 
har ret til at være her. Og hvad enten det er klart for dig el
ler ej, udvikler universet sig som det skal. Vær derfor i fred 
med gud, hvordan du så opfatter ham. Og hvad nu din møje 
og stræben er i livets støjende forvirring, så vær i fred med 
din sjæl.

Med al humbug, slaveri og bristede drømme er det sta
dig en dejlig verden. Vær forsigtig. Stræb efter at være lyk
kelig."

En indskrift det naturligvis tager mindst et menneskeliv at 
leve op til, men se dig om i kantineområdet.

-Indimellem.

Palle Rønde Møller
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VHGs 
lærer
stab 
95/96

1. Eva Auken (Au) 
Historie/idræt

2. Peter Bacher (Ba) 
Dansk/samfundsfag/ 
erhvervsøkonomi

3. Kirsten Brevig Blomquist (Br) 
Fransk/historie

4. Ole Buch (Bu)
Matema tik/kemi/na turfag

5. Ole Birk Caspersen (OC) 
Dansk/samfundsfag

6. Karen Holm Christensen (HC) 
Tysk/dansk

7. Søren Colstrup (SC) 
Ma tematik/fysik/na turfag/ 
studievejleder

8. Jonna Fransgård (JF) 
Engelsk/billedkunst

9. Kirsten Frei! (KF) 
Idræt/studievejleder

10. Jens Friis-Topholm (FT) 
Matematik/fysik/naturfag

11. Jens Grønager (Gr) 
Fysik/matematik/datalære/ 
naturfag
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12. Anna-Maria Hagens (AH) 
Historie/tysk

13. Margit Anette Hansen (MH) 
Musik/engelsk

14. Georg Harmsen (GH) 
Geografi

15. Lone Hindsgavl (LH) 
Dansk/religion/studievejleder

16. Niels Kristian Houmøller (Ho) 
Matematik/fysik/ 
ledende inspektor

17. Kirsten Holmgaard 
Jakobsen (KH)
Matematik/datalære/rektor

18. Hugo Støttrup Jensen (SJ) 
Ma tema tik/fysik/na turfag

19. Lene Jeppesen (LJ) 
Historie/idræt

20. Anne Marie Jespergaard (AJ) 
Fransk

21 .Ejlif Holle Jørgensen (HJ) 
Biologi/idræt

22. Henning Jørgensen /Jø) 
Engelsk/idræt

23. Jørgen Jørgensen (JJ) 
Dansk/fransk/inspektor
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24. Jeff Klintø (JK) 
Historie/samfundsfag

25. Susanne Brøndum 
Kærsgaard (SK) 
Engelsk/italiensk

26. Birgit Lassen (BL) 
Dansk/russisk

27. Birgit Lauritsen (La) 
Musik

28. Trine Mariann Madsbøll (TM) 
Musik/ma tema tik

29. Palle Rønde Møller (RM) 
Dansk/billedkunst/ 
oldtidskundskab

30. Bjarne K. Nielsen (BN) 
Biologi/idræt

31. Dorthe L. Nielsen (DN) 
Matematik/historie

32. Hans Peder Nielsen (PN) 
Religion/engelsk

33. Ole Ri is Olsen (OR) 
Tysk/idræt

34. Jacques Piloz (Pi) 
Fransk

35. Carsten Poulsen (CP) 
Kemi/fysik/inspektor
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36. Inger Poulsen (IP) 
Geografi/biologi/bibliotekar

37. Joan Rask (JR) 
Engelsk/musik

38. Christian Rode (Ro) 
Samfundsfag/historie/ 
erhvervsøkonomi

39. Søren Schmidt (SM) 
Musik/dansk/inspektor

40. Carsten Svejstrup 
Sørensen (CS) 
Fysik/ma tema tik/na turfag

41. Henning Sørensen (HS) 
Tysk/italiensk

42. Kirsten Sørensen (KS) 
Billedkunst

43. Kirsten Elsie Sørensen (ES) 
Fransk/tysk/engelsk

44. Preben Steen Sørensen (PS) 
Latin/historie/oltidskundskab

45. Tonny Boje Sørensen (TS) 
Dansk/historie

46. Knud Thomsen (KT) 
Dansk/engelsk Kemi
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VHGs 
teknisk/ 
administrative 
personale

1. Peter Stenild 
Pedel Pedelmedhjælper

3. Birgitte Lentz Buus 
Kontor

4. Mette Lumholtz Brams 
Kontor Kantineleder

6. Anna Marie Jensen 
Kantine

7. Irene Bastholm 
Kantine

8. Birthe Rasmussen 
Rengøring

9. Birgit Sanderson 
Rengøring

10. Conny Beirhoim 11. Inger Christensen 
Rengøring

12. Rita Christiansen 
Rengøring

13. Lilian Villadsen 
Rengøring Rengøring

15. Jenny Andersen 
Rengøring
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