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Originalaftryk af stoftryk-blok 
fra 17oo-tallets slutning.

Rektor træffes i reglen hver skoledag kl. 12-13 
Tlf. (08) 52 08 55« I øvrigt efter aftale. 
Privat telefon (08) 52 03 05.

Skolens pedel, Harry Nielsen, 
har telefon (08) 52 18 68.
Skolens adresse: Amerikavej 5, 95o° Hobro.
Skolekode: 82 3° o7•

Studievejledning
hver skoledag i 3.time.

for gymnasiet har kontortid

Studievejledning for HF har kontortid 
hver tirsdag og torsdag i 4,time.



HOBRO GYMNASIUM
(fot. 1966)



FORORD

Af de nuværende elever og ansatte kan dette lille skrift 
eventuelt hensættes på reolen som et beskedent minde om sko
leåret 1978-79, et såkaldt ”årsskrift” i gammeldags forstand 
Til beretningen om årets gang skal dog lige føjes en tak for 
den store sum af samarbejdsvilje, der er udvist.

For de nye elever og lærere kan skriftet forhåbentlig 
tjene som et ”introduktionsskrift". En orientering om, hvad 
der er foregået i det år, der slutter, kan i nogen grad pege 
frem mod det nye år, selv om to skoleår naturligvis aldrig 
forløber helt ens.

Idet jeg i øvrigt henviser til afsnittet om "introdukti
onsugen" for de nye elever i begyndelsen af skoleåret 1979-8o, 
byder jeg disse velkommen til nogle forhåbentlig frugtbare år.

HOBRO GYMNASIUM OG HF-KURSUS
Skolen blev oprettet som gymnasium pr. 1.august I96I og havde sine 

første 4 år på den gamle tekniske skole (nu handelsskole)! Skibsgade. 
1 sprogligt spor, 1 matematisk spor og 1 realspor var, hvad der var 
plads til. August I965 skete indflytning i den nye gymnasiebygning på 
Amerikavej. He*' udviklede skolen sig til normalt at have ly sprogligt 
spor, 2y matematiske og 2 realspor. Fra 1971 optoges efter ministeriel 
beslutning ikke flere realklasser ved gymnasierne. Derfor dimitteredes 
de sidste realister i 1973- De afløstes imidlertid af HF-kursister, i- 
det kursus var blevet oprettet i 1972. Fra 1.august 1975 oprettedes 
matematisk-naturfaglig gren, på hvilken de første studenter dimittere
des i sommeren 1977. Fra august 1976 oprettedes samfundsmatematisk 
gren, og fra august 1977 samfundssproglig gren. Pr. 1.august 1978 bley 
det hidtil største antal elever optaget, fordelt på 3 sproglige 1.g- 
klasser, 3 matematiske l.g-klasser samt 2 1.HF-klasser.

I 1979 skal optages 2 sproglige l.g-klasser, 3 matematiske l.g- 
klasser og 2 1.HF-klasser. Med hensyn til antal af lokaler og alminde
lige faciliteter er hermed det absolutte bristepunkt nået.

Om man - som de foregående 3 år - kan finde plads til kursus for 
unge arbejdsledige (KUA) - se nærmere side 26 - er et stort spørgsmål.



nomini/TRRTion
SKOLERÅDET:

I september 1978 blev det hidtidige SKOLENÆVN -i henhold til den 
nye skolestyrelseslov - afløst af et nyvalgt SKOLERAD, som bestar af:

Amtsrådsmedlem Poul F.Christensen, Kongerslev 
Fru Anna Møller Andersen, Arden, formand 
Direktionssekretær Leif Søndergaard, Hobro, næstformand 
Rektor Sejer Johansen, sekretær 
Adjunkt Ole Bent Larsen 
Adjunkt Wivian Borg 
Gymnasieelev Per Kold Larsen, 2y, Mariager 
HF-kursist Jens Strange Nielsen, 2q, Hobro 
Pedel Harry Nielsen

Alle medlemmer af skolerådet har stemmeret.

LÆRERRÅDET:
Rådet består af alle skolens lærere bortset fra midlertidige vika

rer .
Formand: Adjunkt Ole Bent Larsen
Næstformand: Adjunkt Per Wolthers 
Sekretær: Adjunkt Annette Kanstrup Jensen
De tre nævnte udgør lærerrådets forretningsudvalg.

Til - efter indbydelse - at overvære dele af lærerrådsmøderne (dog 
uden stemmeret) har eleverne udpeget:

Gymnasieelev Knud Lomborg, 2x
Gymnasieelev Ole Buskbjerg Nielsen, 1c

LÆRERFORSAMLINGEN:
Samtlige lærere ved skolen med rektor som formand.

FÆLLESUDVALGET:
Adjunkt Ole Bent Larsen
Adjunkt Henrik Damsgaard
Adjunkt Hans H.Lynge Ottosen
Lektor Ib Juhl Søndergård
Rektor Sejer Johansen
HF-kursist Jesper Bøcker Larsen, 2p
HF-kursist Ane-Line Bach Uhrenholt, 2q
Gymnasieelev Annemette Lindhard Svendsen, Iz 
Gymnasieelev Anne Haven Albertsen, Ja

Alle medlemmer af fællesudvalget har stemmeret.



Hovedindgang.

Fra centralgarderoben.



Optagelse i gymnasieafdelingen 09 pa hf-kursus
GYMNASIEAFDELINGEN;

Optagelse sker i henhold til bekendtgørelse af I3.december 1977, 
hvis vigtigste bestemmelser er aftrykt her:

”Om optagelse af elever i 1.gymnasieklasse gælder bestemmelserne 
i §14 i lov om gymnasieskoler og studenterkursus, jfr.lovbekendtgørel
se nr. 37o af 28.juni 1977»

Efter §14, stk.l, er optagelse i 1.gymnasieklasse betinget af, at 
eleven

1. har afsluttet 9.klassetrin i grundskolen,
2. har fulgt undervisningen i tysk på 7.-9•klassetrin i 

grundskolen eller på kursus, der forbereder til fol
keskolens afgangsprøve i faget,

3. efter den hidtidige skoles opfattelse forventes at 
kunne følge undervisningen i gymnasiet på tilfreds
stillende måde og fuldføre undervisningen på normal 
tid,

4. har aflagt den skriftlige del af folkeskolens afgangs
prøve i dansk og regning/matematik med tilfredsstil
lende resultat og

5. har aflagt den mundtlige del af folkeskolens afgangs
prøve i dansk samt for elever, der søger optagelse på 
sproglig linje, i engelsk og tysk, og for de elever, 
der søger optagelse på matematisk linje, i fysik/kemi. 
En elev, der efter de regler, der fastsættes i henhold 
til stk.4, kun kan optages efter optagelsesprøve, skal 
ved de nævnte prøver have opnået et tilfredsstillende 
resultat, og resultatet indgår i grundlaget for afgø
relsen af, om eleven kan optages.

Efter §14, stk.2, vil en elev, der har afslut
tet lo.klasse i folkeskolen, kunne optages i 
1.gymnasieklasse, når eleven opfylder de i 



s tk . 1, nr. 2-5j fastsatte betingelser, idet 
folkeskolens udvidede afgangsprøve dog ved 
anvendelsen af nr. 4 og 5 kan træde i ste
det for folkeskolens afgangsprøve. Det sam
me gælder elever, som har afsluttet lo.klas
se i en friskole eller privat grundskole, 
der forbereder til folkeskolens afgangsprø
ver og udvidede afgangsprøver, eller i en 
grundskoleafdeling, der er knyttet til en 
gymnasieskole.

.Efter §14, stk. 3, er optagelse i 1. gym
nasieklasse på en sproglig linje endvidere 
betinget af, at eleven med tilfredsstillende 
resultat har aflagt folkeskolens afgangsprø
ve i latin.”

Elever, der påtænker at søge optagelse i 1.gymnasieklasse, meddel 
Jer dette til deres skole 3-4 uger før den 2o.marts (skolen fastsætter 
hvert år en bestemt frist), hvorefter skolen giver den fornødne vej
ledning og senere udleverer ansøgningsskemaer med de ønskede oplysnin
ger.

Selve optagelsen foretages af et amtsudvalg, der gennem skolen gi
ver eleven meddelelse om optagelse, eventuelt optagelsesprøve.

I januar afholdes på gymnasiet et møde for de afleverende skolers 
ledere og lærere samt for forældre til de elever, der søger optagelse 
i 1. gyrnnas ieklas se eller HF. Til dette møde er også eleverne selv vel
komne. Der bliver her gjort nærmere rede for kravene på de forskellige 
linjer og grene og for de muligheder, som eksamen indebærer.

Hvert forår tilbyder skolen at sende lærere og elever ud til de 
”afleverende” skoler for at orientere om gymnasium og HF. Tilbuddet 
bliver modtaget af de fleste skoler.

- T^K FOR GOD MODTAGELSE OG FORØGET KONTAKT -



HF-KURSUS:
Ansøgning indsendes til kursus inden 1.april.

"Adgang- til kursus til højere forberedelseseksamen 
opnås principielt ved lo års folkeskoleundervisning, 
som afsluttes med prøver med tilfredsstillende resul
tat i nærmere angivne fag (jfr. nedenfor). Når der an
føres lo års folkeskoleundervisning, er det en beskri
velse af et niveau og ikke et formelt krav. Nogle års 
erhvervserfaring o.lign, vil kunne give en modenhed og 
evne til selvstændigt arbejde, som kan være et lige så 
godt grundlag for HF-undervisningen som præsente skole
kundskaber •

I matematik, engelsk og tysk kræves kundskaber sva
rende til, at folkeskolens afgangsprøve i de pågældende 
fag er aflagt med tilfredsstillende resultat.

I dansk kræves forkundskaber svarende til, at fol
keskolens udvidede afgangsprøve i faget er aflagt med 
tilfredsstillende resultat.

Ansøgerne indkaldes normalt til en samtale med 
rektor og/eller studievejleder.

Rektor træffer på grundlag af ansøgerens faglige 
og personlige kvalifikationer den endelige afgørelse 
om, hvilke ansøgere der kan optages."

(Uddrag af meddelelse om optagelse på kursus til højere forberedelses
eksamen af 21.december 1977)



BEFORDRINGSGODTGØRELSE:
Befordringsgodtgørelse kan ydes til elever, der forbereder sig

til studentereksamen og højere forberedelseseksamen. Det er normalt 
en forudsætning for at opnå befordringsgodtgørelse, at eleven har 
valgt nærmeste skole eller kursus. Såfremt eleven af det offentlige 
er blevet henvist eller Tordelt” til en anden skole end den nærmeste, 
har eleven adgang til befordringsgodtgøre1se, hvis betingelserne her
for i øvrigt er opfyldt.

Skemaet udleveres på første skoledag, udfyldes tydeligt og nøjag
tigt, hvorefter skemaet afleveres til bus-chaufføren.

Befordringsgodtgørelse ydes, hvor elevens samlede direkte (nærme
ste) skolevej - beregnet fra bopæl til uddannelsessted - er 7 km el
ler derover.

I tilfælde af sygdom eller invaliditet kan der ydes vederlagsfri 
befordring uden hensyn til afstanden.

Skal såvel offentlige transportmidler som eget befordringsmiddel 
benyttes, udfyldes et ansøgningsskema for hvert transportmiddel. Yder 
ligere ansøgningsskemaer fås ved henvendelse til skolens kontor.



ELEVERNES FORDELING PÅ KLASSETRIN, HJEMSTAVNSKOMMUNER OG AMTER

Nordjyllands amtskommune: 
3.gymnasieklasse;
Arden kommune ........ 18
Hadsund kommune ...... 19
Hobro kommune •••••••• 29
Nørager kommune ...... 5
2,gymnasieklasse:
Arden kommune ........ 22
Hadsund kommune .....  18
Hobro kommune .......  ^6
1 .gymnasieklasse:
Arden kommune ........ 18
Hadsund kommune ...... 3o
Hobro kommune .......  63
Nørager kommune ..... 5
2 .HF-klasse:
Arden kommune ........ 4
Hadsund kommune ...... 8
Hobro kommune ....... 18
Nørager kommune ..... 1
Ars kommune ......... 1

pr. 25.august 1978: 
Århus amtskommune:

Mariager kommune 5

Mariager kcmmune 22

Mariager kcmmme 26

Mariager kommune
Purhus kommune

Viborg amtskommune:

Møldrup kommune 1

Møldrup kommune 5
Tjele kommune 1

Møldrup kommune 5
Tjele kommune 3
Ålestrup kommune 1

5 Møldrup kommune 2
2 Tjele kommune 1

Ålestrup kommune 2

1.HF-klasse:
Arden kommune ....... 3
Hadsund kommune ..... 8
Hobro kommune .......  17
Nørager kommune ..... 7
I alt 34o

Mariager kommune 
Purhus kommune

7 Møldrup kommune 2
1

68 23

SAMTLIGE ELEVERS FORDELING PÅ HJEMSTAVNSKOMMUNER 
OG AMTSKOMMUNER:

Nordjyllands amtskommune: 
Arden kommune ............................ 65
Hadsund kommune .......................... 83
Hobro kommune ..................   173
Nørager kommune .......................  18
Års kommune ...........   1 i alt 3^Q elever
Århus amtskommune: 
Mariager kommune .........     65
Purhus kommune .................... 3 i alt 68 elever
Viborg amtskommune:
Møldrup kommune ........   15
Tjele kommune ............................ 5
Ålestrup kommune .................. 3 i alt 23 elever

På HOBRO GYMNASIUM OG HF-KURSUS er der således - pr. 25.august 1978 
i alt 431 elever.



KARAKTERSKALAEN:
13: Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede 

præs tation.
11: Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
lo: Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede 

præstation.
9: Gives for den gode præstation, der ligger lidt 

over middel.
8: Gives for den middelgode præstation.
7: Gives for den jævne præstation, der ligger under 

middel.
6: Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfreds

stillende præstation.
5: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende 

præstation.
3: Gives for den meget usikre, men mangelfulde og 

utilfredsstillende præstation.
0: Gives for den helt uantagelige præstation.

Følgende to betingelser skal være opfyldt, for at HF-eksamen elle 
studentereksamen er bestået:

1) Summen af samtlige karakterer skal være mindst 
5,5 gange karakterernes antal.

2) Summen af de to laveste karakterer plus gennem
snittet af de resterende karakterer skal være 
mindst 13.

Efter årsprøverne kan lærerforsamlingen i visse tilfælde fraråde, 
at eleven fortsætter i næste klasse. Men eleven og forældrene har den 
endelige afgørelse.



ALMINDELIGE ORDENSREGLER:

Cykler, knallerter og motorcykler skal trækkes på skolens område 
og stilles i cykelkælderen. Motorerne må ikke være i gang i kælderen 
af hensyn til eksplosionsfaren. Rygning i kælderen er ikke tilladt.

§ 2.
Det er forbudt at kaste med sne på skolens område.

§ 3.
Skolen kan gøre erstatningskrav gældende, hvis en elev udsætter 

skolens bygninger og materiel for overlast.
§

Skolen påtager sig intet ansvar for glemte eller bortkomne sager.
§ 5.

Efter den sidste time i hvert lokale skal eleverne sætte alle 
stolene op.

§ 6.
Hver elev får anvist en plads til bøger og taske i centralgarde

roben. Taske og bøger anbringes i de anviste rum. Al ophængning på 
reolerne er forbudt.

§ 7.
Det er ikke tilladt at opholde sig i atriumgårdene i timerne.

§ 8.
Spisning foregår i spisesalen i 4.frikvarter. Bøger må ikke med

bringes. Spisesalen forlades senest kl. 11.45. Rygning er ikke tilladt 
i det første kvarter. Inden spisesalen forlades, rydder hver elev op 
efter sig og sætter sin stol op. Ordensdukse fra l.g-erne bliver til
bage, aftørrer bordene, fjernerevt. madpapir o.lign., sætter evt. sto
le op og retter bordene ind.

§ 9.
Rygning er kun tilladt i spisesalen og gårdene.

§ lo.
Første ordensduks er den elev, der står først på listen. Hans/hen- 

des funktions tid er en uge. Er han/hun fraværende, træder næste elev 
på listen i hans/hendes sted. Før ordensduksen forlader lokalet, sør
ger han/hun for, at lokalet er i orden, hvorved forstås, at tavlen er 
tørret af, vindue åbnet, lyset slukket, og at borde og stole står or
dentligt .

SKOLEBØGER:
Skolen stiller bøger til rådighed som lån. Straks efter modtagel

sen skal eleven skrive navn og klasse på indersidén af bindet.
Bøgerne skal forsynes med omslag. Der må ikke indlægges notesbøger 

i dem, og det er ikke tilladt at tegne eller skrive i dem.
Bortkomne eller beskadigede bøger erstattes af eleven.
Når eleven går ud af skolen, skal alle bøger afleveres. Ved afle

veringen skal vedlægges en 3 iste over bøgerne, forsynet med elevens 
navn. Omslag, papirlapper o.lign, skal være fjernet inden afleveringen

Eksamensbeviser udleveres principielt først, når de ai' skolen lån
te bøger er afleveret (evt. erstattet).



MØDEPLIGT:
Samtlige elever (både gymnasieelever og HF-kursister) har ubetinget 

mødepligt på alle skoledage. Den eneste lovlige grund til forsømmelser 
er sygdom, med mindre en speciel tilladelse i forvejen er indhentet hos 
rektor. Sygdommen skal ved tilbagekomsten dokumenteres skriftligt enten 
af forældrene eller af eleven selv, hvis han/hun er over 18.år. I heÅ- 
hold til ministerielle bekendtgørelser og cirkulærer påhviler det skolen 
at føre nøje kontrol med og bog over ikke blot forsømmelser (dage,timer) 
men også forsømmelighed med hensyn til aflevering af opgaver eller rap
porter.

Manglende overholdelse af de gældende regler kan medføre indstilling 
til direktoratet om bortvisning eller om, at eleven ikke indstilles til 
eksamen. En elev, der ikke er indstillet til en af de afsluttende prøver 
efter 1.eller 2.gymnasieklasse, kan under ingen omstændigheder rykkes op 
i næste klasse.
NB!! MAN FAR NOGET FOR AT OVERHOLDE MØDEPLIGTEN.

En meget stor reduktion af eksamenspensum, i de fleste fag 
5o% eller mere. - Elever, der på grund af forsømmelighed 
ikke har fulgt undervisningen i tilstrækkeligt omfang, har 
kun mulighed for at gå til eksamen som privatister (gymna
sieelever) eller selvstuderende (HF-kursister), d.v.s. med 
fuldt pensum og som oftest uden fortsat undervisning.

FRIDAGE OG FERIER:
For skoleåret 1979/8o er fastsat følgende fridage og ferier, de 

nævnte dage medregnet:
Mandag den I5.oktober
til fredag den 19.oktober efterårsferie
Lørdag den 22.december 
til onsdag den 2.januar juleferie
1980:
Mandag den 9.februar
til fredag den I7.februar vinterferie
Mandag den 3o.marts
til mandag den 7.april påskeferie
Torsdag den 5.juni grundlovsdag
Mandag den 23.juni sommerferie

Som det ses, vil der - under forudsætning af amtsrådets godkendelse 
blive afholdt vinterferie i I980. Til gengæld mistes følgende fridage: 
3.og 4.januar, 28.marts, 8.april og 16.april.

Det er tanken fortsat at søge gennemført en vinterferie, men således 
at man år for år finder frem til "erstatningsdagene".



Udstilling af elevarbejder.



PERSONALEOVERSIGT:
Adjunkt Bjarne Albrechtsen (a): en - da
Adjunkt Steen Bach (Ba): fy - ma
Adjunkt Mette Bendixen (B): da - ge
Adjunkt Jens 0.Birch (Bi): ge - id
Adjunkt Vivian Borg (WB): en - ol
Adjunkt Ole Carstensen (c): bi - id
Adjunkt Henrik Damsgaard (Da): da - fo
Adjunkt Jan Daugård (d): da - re
Studielektor Else Fynbo (F): en - ty
Adjunkt Henrik Strange Hansen (SH): hi - ru

(ansat i kvotastilling pr. 1.8.78 - desuden vikar 
for adj.Kirsten Madsen under dennes barselsorlov 
i begyndelsen af skoleåret)

Adjunkt Liselotte Edler Hansen (LH): ty - en
(årsvikar for adj.Ebbe Tørring Jensen i 78/79)

Timelærer Kirsten Hassing (Ha): ps
Adjunkt Kirsten Heide (He): ty - fo
Adjunkt Agner Hessner (H): fr
Timelærer Irma Hundborg (Hu): id
Adjunkt Ove Haarup (OH): hi - sf
Lektor Elis Iversen (iv): ma - id
Adjunkt Annette Kanstrup Jensen (KJ): fr - re
Adjunkt Kaare Stissing Jensen (Je): sf - id
Rektor Sejer Johansen (J) : ty
Adjunkt Mogens KappeIgaard (K): fy - ma
Timelærer Birgit Koefoed (BK): id
Adjunkt Asger Landsfeldt (k): mu - da
Adjunkt Ole Bent Larsen (La): da - re
Adjunkt Mogens Maegaard (MM): en

(lærer på KUA og fra 1.1.79 i l.HF)
Adjunkt Henrik Ringbæk Madsen (RM): hi
Adjunkt Kirsten Madsen (KM): hi - ol - id
Adjunkt Ingrid Martinsen (Ma): ru - en
Timelærer Vagn Mortensen (Mo): id
Adjunkt Gert Mølgaard (GM): ma - fy
Adjunkt Jørgen Møller Nielsen (N): ma - fy
Adjunkt Johannes Nilsson (JN): ty - la
Adjunkt Olaf Nielsen (ON): fy - ma
Adjunkt Hans H.Lynge Ottosen (O): fy - ma
Adjunkt Bente BjorhoIm-Petersen (Bj): da - id
Lektor Erik Skjødsholm (Sk): da - re - ol
Lektor Vagn Sparle (Sp): ma - fy
Studielektor Ib Juhl Søndergård (Sø): en - la - ol
Lektor Henning Thomsen (T): ke - ma
Adjunkt Ebbe Tørring Jensen (Tø): ty - en

(orlov fra 1.11.77 til I.3.80 på grund af midler
tidig stilling i Luxembourg)

Adjunkt Per Weithers (W): fr
Adjunkt Michael Wulff (Wu): bi
Pedel Harry Nielsen
Pedelmedhjælper Tage Jensen
Sekretær Else Gildsig
Sekretær Benthe Eudolfsen 

(Under Wivian Borgs barselsorlov fra 1.januar 1979 vikarierede cand.mag. 
Svend Madsen i engelsk og adjunkt Henrik Strange Hansen i oldtidskund
skab (2 timer)).
(Under timelærer Kirsten Hassings barselsorlov fra 2o.oktober 1978 vika
rierede cand.psych. Henning Hassing.)



/KRUGE HVERV
ADMINISTRATIV INSPEKTOR OG REKTORS STEDFORTRÆDER; 

Studielektor Ib Juhl Søndergård
STUDIEVEJLEDER FOR HF:

Adjunkt Steen Bach
STUDIEVEJLEDERE FOR GYMNASIEKLASSERNE:

Adjunkt Henrik Ringbæk Madsen og 
adjunkt Mette Bendixen

BIBLIOTEKAR:
Lektor Erik Skjødsholm

INDVENDIG INSPEKTOR:
Adjunkt Kirsten Madsen

TILSYN MED BIOLOGI- OG GEOGRAFISAMLING:
Adjunkt Michael Wulff og 
adjunkt Mette Bendixen

TILSYN MED KEMISAMLING:
Lektor Henning Thomsen

TILSYN MED FYSIKSAMLING:
Adjunkt Mogens Kappelgaard

LÆRERKANDIDATER:
I efterårssemestret 1978 havde skolen følgende lærerkandidater: 

Cand.mag. Anne Marie Thorup og 
cand.mag. Svend Madsen

I forårssemestret 1979 har skolen følgende lærerkandidater: 
Cand.scient. Frans Wederkinck Andersen, 
cand.phil. Steen Fiil Christensen, 
cand.scient. Mogens Ditlev Hansen, 
cand.mag. Jytte Smedegaard og 
cand.mag. Aase Vinther

MORGENSAMLING:
Morgensamling afholdes på J ugentlige dage kl.8 i samlingssalen. 

Foruden at der gives korte meddelelser af enhver art og fra enhver 
side, synges der som regel en fællessang. Denne erstattes dog jævn]igt 
af en kort optræden ved skolekoret eller af en kortfilm eller andet.



STUDIEVEJLEDNINGEN
Studievejledningen vil fra begyndelsen af skoleåret 1979-8o være 

fuldt udbygget. Det vil sige, at alle eleverne på HOBRO GYMNASIUM OG 
HF-KURSUS vil få tilbudt individuel og kollektiv studievejledning og 
erhvervsorientering.

I starten af skoleåret tilbydes alle nye elever et kort kursus i 
studieteknik og senere på året orienteres grundigt om gren- og til
valgsmuligheder .

Gymnasieeleverne og deres forældre inviteres til orienteringsmøde.
I anden og tredje gymnasieklasse samt anden HF-klasse lægges ho

vedvægten på orientering om erhvervslivet og videre studieforløb. I 
den forbindelse kan nævnes, at vi har haft besøg af studerende fra en 
række uddannelsesinstitutioner, lærere fra AUC og handelsgymnasiet, 
EDB-skole og korrespondentskole samt erhvervsvejledere. Endvidere har 
elever været til orientering på AUC og Århus universitet. Næste år 
påtænkes orienteringen udvidet til at omfatte repræsentanter fra er
hvervslivet .

Studievejledningen omfatter også rådgivning for elever, der af den 
ene eller anden grund har problemer i skoleforløbet eller vælger at 
afbryde skoleuddannelsen. I den sammenhæng har studievejledningen fået 
etableret en kontakt til folkeskolens udvidede vejlederordning, lige
som der er en tæt kontakt til den offentlige erhvervsvejledning.

B,Ba og RM

MUSIKUNDERVISNINGEN
I gymnasieafdel ingen er faget musik obligatorisk i l.g, hvorefter 

eleverne kan vælge mellem formning og musik i 2. og 3•gymnasieklasse.
Den første del af undervisningen går væsentligst på at skabe et 

elementært grundlag for det videre arbejde med faget. De enkelte områ
der er sang, sammenspil, gennemgang af musikeksempler samt oversigt oj- 
ver musikkens udvikling gennem tiderne. Den mest nødvendige musikteori, 
herunder nodekendskab, gennemgåes, ligesom en nødvendig beherskelse af 
fagets terminologi indøves.

Det øvrige forløb i l.g vil derefter ske ud fra elevernes forud
sætninger, og der vil blive mulighed for at tilrettelægge undervis
ningsforløb omkring emner, perioder o.s.v..

Udenfor skoletiden vil der blive tilbudt undervisning i korsang og 
instrumentalspil, evt. med henblik på en udadvendt virksomhed i form 
af deltagelse i koncerter - bl.a. skolens egen forårskoncert - og for
skellige musikalske arrangementer.

For HF-kursisterne kan faget vælges på fællesfagsniveau i de to 
første semestre, derefter som tilvalgsfag med dertil hørende eksamen. 
Vedrørende det frivillige arbejde gælder samme regler som for gymna
sieeleverne .

I det forløbne skoleår har gymnasiet haft besøg af Aalborg By-orke
ster, som i en fællestime viste eksempler på musik fra forskellige pe
rioder i musikkens historie. Gennem undervisningen i musiktimerne kan 
sådanne arrangementer forbedres, således at der bliver skabt en vis 
baggrundsviden omkring koncerten.

L



Programmet for
forårskoncerten

den 25.april 1979.

MEDVIRKENDE:
Elever og lærere på HOBRO GYMNASIUM OG HF-KURSUS, musikgruppen 
"Konsekvensen" samt Hobro Bykor.
Korleder: Adjunkt Asger Landsfeldt.

1. Carl Nielsen: Festpræludium.
v/klaveret: Asger Landsfeldt

2. Uddrag fra Ravel: Bolero.
Danset af Anneli Langberg Pedersen

3. 3 sange ved 2.g’s musikhold:
a. Det er i dag et vejr
b. Cowboysang
c. Kingo: Far verden, far vel

4. Egil Harder/Kaj Munk: Den blå anemone. 
v/Elsebeth Mellergård

5. "Noget om billigrejser". 
v/Birgitte Sandkamm

6. Jakob og Morten Band:
a. Originality
b. Stories of a Mirror
c. I’ve just seen a face

v/Jakob, Morten, Vivian og Jens Ole
7. Händel: Sonate for fløjte og klaver.

(Grave - Allegro - Adagio - Allegro) 
v/Elsebeth Mellergård og Asger Landsfeldt

8. "Konsekvensen":
a. Natten er så mørk
b. Du stræbte
c. Hr. Formidler
d. Et sted deroppe

9. Chopin: Mazurka i As-Dur.
Danset af Anneli Langberg Pedersen
v/klaveret: Asger Landsfeldt

lo. Beethoven: Menuet for to fløjter.
v/Bjarne Albrechtsen og Henrik Damsgaard

11. Hobro Bykor:
a. Uti vår hage Svensk folkevise
b. Vallvisa Svensk folkevise
c. Rammund Dansk folkevise
d. Matyas Seiber Jugoslaviske folkesange



FORMNING OG KUNSTFORSTÅELSE
I faget formning og kunstforståelse beskæftiger vi os med to-og 

tredimentionelle billedudtryk. Det er hensigten med undervisningen at 
skærpe jeres interesse for billeder ved at opøve evnen til at iagtta
ge og fortolke både ældre og nyere billedformer. Denne historiske og 
teoretiske side af faget kan sammenlignes med sprogfagenes tekstana
lyse. Den anden side af faget er praktisk. Her drejer det sig om at 
udvikle elementære færdigheder i formning af billeder i forskellige 
teknikker og materialer.

Det er en vigtig pointe i fagets arbejdsform, at vi søger at ska 
be en vekselvirkning mellem det analyserende arbejde og de praktiske 
formeksperimenter. Når vi arbejder med maleri, inddrager vi f.eks. 
farvelæren og foretager billedanalyser af professionelle værker. På 
lignende måde kan vi fra kunsthistorien inddrage eksempler fra kera
miske traditioner, når vi selv arbejder med fremstilling af brugske
ramik o . s . v. .

I formning er arbejdsplanen bygget op omkring 4 hoveddiscipliner 
Det drejer sig for det første om sort/hvide billedformer

- her lægges der vægt på tegning og grafisk tryk.
For det andet skal der arbejdes med farvelære og maleri, 

hvor der eksperimenteres med farvekridt, plastfarver, olie
farver, farve-klip o.a..

For det tredje skal vi beskæftige os med tredimensionelle 
udtryksformer - her kan I stifte bekendtskab med relieffrem
stilling, skulptur, brugskeramik og på et teoretisk niveau 
også med arkitektur. Det sidstnævnte emne kan behandles i sam
menhæng med fotografering.

For det fjerde skal vi i forbindelse med det praktiske 
arbejde foretage billedanalyser, hvor vi gennem iagttagelse 
og fortolkning både får nogle indblik i kunsthistorien og i 
de problemer, der er knyttet til moderne massemedie-billeder. 
Billedanalyser opbygges undertiden som temabestemte forløb, 
hvor vi gennem billedudklip, egne fotos, egne tegninger o.s.v. 
søger at belyse et bestemt emne, som kan formidles gennem en 
lille plancheudstilling på skolens opslagstavler.

He og Da
IDRÆTTEN

I udendørssæsonen beskæftiger man sig med atletik, svømning, fod
bold, håndbold og volleyball. I indendørssæsonen dyrkes rytmisk gymna
stik, redskabsgymnastik, basketball, volleyball, badminton, håndbold 
og indendørs fodbold; desuden har man lejlighed til at dyrke terrænløb 
hele året.
Stævneaktiviteter omfatter bl.a.:

Fodboldturneringen mellem Ars, Randers A, Grenå og Hobro.
(Hobro vandt 1978-79«)

Gymnasieskolernes turneringer i håndbold, basketball og volleyball.
Den lokale DDGU volleyballturnering (Himmerlands turneringen), 

hvor pigerne vandt og dermed kvalificerede sig til landsmester
skaberne i Fugl-sø. Her blev det også til en 1.plads og dermed 
et landsmesterskab!

Interne turneringer i fodbold, volleyball og basketball.
Der har været kolossal interesse for den frivillige idræt i 1978- 

79. Volleyball, basketball, fodbold og badminton har om fredagen efter 
skoletid (7.-8.time) kunnet samle ca. loo elever i alt.

C



Lindegården.

Klar til skriftlig eksamen.



SKOLEKOMEDIE OG SKOLEFEST
Hvert år opføres af 2.g-klasserne og 10HF-klasserne en skolekome

die i begyndelsen af februar. Lærerne har hidtil instrueret på skift. 
Normalt holdes generalprøve den første eller den anden torsdag i fe
bruar - aftenen efter spilles der for 1.-klasserne med forældre og om 
lørdagen for 2•-3.-g-klasserne og 2.HF med forældre. Efter den sidste 
opførelse er der bal for alle elever og forældre. - Skolefesternes 
fremtidige form er imidlertid taget op til drøftelse.

I 1979 opførtes "Alle blev reddede" af J.Møller Andersen. For før
ste gang medvirkede ingen lærer ved instruktionen, der foretoges af e- 
leverne selv, i første række Rikke Würtz, Per Ørskov og Jan Skjoldborg.
Tidligere er

1963:
1964:
1965:
1966:
1967:
1968:
1969:
1970:
1971:
1972:
1973:
1974:
1975:
1976:
1977:
1978:

opført:
Kjeld Abeil: Eva aftjener sin barnepligt.
C.E.Soya: To tråde.
William Saroyan: Livet er jo dejligt.
Jean Baptiste Poquelin: "Moliere": Tartuffe.
Edward Albee: Sandkassen og
Fernando Arrabel: Frokost på slagmarken.
Georg Büchner - Erik Knudsen: Det er ikke til at bære.
Miguel Mihura: De tre klaphatte.
Jean Anouilh: Becket.
Ludvig Holberg: Ulysses von Ithacia.
Kjeld Abeli: Melodien, der blev væk.
Jules Romains: Dr. Knock.
Pirandello: Henrik den Fjerde.
Per Wolthers: Herminie.
Hostrup: Genboerne.
Key Åberg: Teaterleg.
Giulio Scarnicci og Renzo Tarabusi: Kaviar eller spaghetti

Elevrådet består af en repræsentant for hver klasse. Repræsentan
terne vælges hvert år i september.

Til at varetage det daglige arbejde vælger elevrådet blandt sine 
medlemmer et forretningsudvalg, som består af 3 medlemmer.

I 1978-79 har eleverne haft følgende repræsentation: Tremandsud
valg: Morten Krause Nielsen, 3Z , John Møbes Pedersen, ly og Else Marie 
Nielsen, lp. - Samarbejdsudvalg: Jesper Bøcker Larsen, 2p, Ane-Line 
Bach Uhrenholt, 2q, Annemette Lindhard Svendsen, lz og Anne Haven Al
bertsen, 3a. - Lærerråd: Knud Lomborg, 2x og Ole Buskbjerg Nielsen, 1c. 
Skoleråd: Per Kold Larsen, 2y og Jens Strange Nielsen, 2q. - Stipendie
udvalg: Else Marie Nielsen, lp, Per Winther, Iq og Per Kvols Heiselberg, 
lx.- - Kunstudvalg: Jørgen Michaelsen, 2a, Mads Bo Kristensen, Ib og 
Claus Muld, la. - Morgensamlingsudvalg: Jette Graack Sørensen, 3b og 
Anne Marie Pedersen, 3*. - Postudvalg: Nils Finderup, 2b og Ane-Line 
Bach Uhrenholt, 2q.



FCELLE/TimER OG EK/KUR/IOnER
FÆLLESTIMER:

Danske Gymnasieelevers sammenslutning: Orientering, 
Gymnasieelevernes landsorganisation: Orientering.
Landssammenslutningen af kursusstuderende: Orientering.
Lillian Kingo Christensen: Foredrag om ophold i en israelsk kibbutz 
Fred Akerstrøm: Visesang.
Peter Bondesen: Museumsforedrag.
Ålborg By-orkester: Koncert.
Amnesty International: Foredrag om denne organisations arbejde.
Diskussion om det nye evalueringscirkulære - stk. d - om passi

vitet. (Protestresolution vedtoges af eleverne)
EKSKURSIONER:

September 1978s

Oktober 1978:

November L978:

Marts 1979:

April 1979:

Maj 1979:

3xyzN på økologisk ekskursion til Læsø med 
adjunkt P.M.Wulff.
2xyzN på éndags-ekskursion til Midtjylland 
med emnet ”landskaber og bebyggelser".
Leder: Adjunkt Jens 0.Birch.
3abS og 3xyzSN på éndags-ekskursion til 
Silkeborg med adjunkt Jens Birch.
Emne: ”Bygeografi".
3abxyzS på ekskursion til København med 
adjunkt K^Stissing Jensen og cand.scient. 
Frans Andersen. Emner: Folketinget, Chri
stiania, Nationalbanken, Tuborg, Teater.
2ab på ekskursion til København med lektor 
Erik Skjødsholm og adjunkt Ole Bent Larsen 
samt cand.mag. Anne Marie Thorup som lede
re. Emne: Historiemaleri med besøg på Fre
deriksborg Slot og dets jubilæumsudstil
ling "Fædrelandshistoriske billeder".
1c på ekskursion til København med adjunkt
erne Annette Kanstrup Jensen og Ole Bent 
Larsen. Emne: Andre kommunikationsformer 
end de litterære (film og teater, Ed Kien- 
holz-udstillingen på Louisiana og Guldal
dermaleri i den Hirschsprungske samling).
2abxyzS i Sønderborg med adjunkt K.Stis- 
sing Jensen og cand.mag.Frans Andersen, 
Emne: Virksomhedsbesøg på Servodan, Solo
fabrikken, Håndværkerskolen samt geogra
fiske ekskursioner (Nordals, Broager, Å- 
benrå, Gråsten).
2z på ekskursion til København med adjunkt 
Ove Haarupo Emne: Byvandringer, besøg på 
Nationalmus eet (Klunkele jlighed-afdeling 
fra 18oo-tallet), Frihedsmuseet, Københavns 
Bymuseum, Glyptoteket og Folketinget.
3xyzF besøger København og Risø sammen med 
adjunkterne Steen Bach og Hans Lynge Ottosen.
Ib og Ix på ekskursion til Fyrkat og Hobro 
Museum med adjunkt Henrik Strange Hansen.
2aN besøger Nolde-museet sammen med adjunkt 
Kirsten Heide.



Der gøres klar til biologi.

Trængsel i spisesalen.



PARENTESEN
Parentesen er skolens elevforening, Der afholdes 5 fester årligt: 

Velkomstfest for nye elever, efterårsfest, julefest, karneval og bøge
bal. Derudover vil der blive arrangeret koncertture m.m..

Fra april 1978 til november 1978 havde foreningen følgende besty
relse: Henrik Holm, 2x (formand), Britta Johannesen, 2b (næstformand), 
Hanne Hauer Larsen, 2b (kasserer), Dorit Laursen, Iq, Ib Ewald Ander
sen, lp, Gitte Juul Thorup, Ib og Nils Finderup, Ib.

Fra november 1978 til april 1979 bestod bestyrelsen af følgende: 
Britta Johannesen, Jb (formand), Nils Finderup, 2b (næstformand), Kai 
Jacobsen, ly (kasserer), Ib Ewald Andersen, 2p, Dorit Laursen, 2q, 
Gitte Thorup, 2b og Pia Juul, 1c.

Denne bestyrelse afløstes i april 1979 af følgende: Nils Finderup, 
2b (formand), Mogens .Sommer, 2y (næstformand), Pia Juul, 1c (kasserer), 
Ea Thygesen, 2b, Elsebeth Mellergaard, lp, Søren Peter Christensen,lp 
og Kim Mouritsen, ly.

STIPENDIENÆVNET
Stipendienævnet varetager kontakten mellem de uddannelsessøgende 

og Statens Uddannelsesstøtte (SU).
Nævnet sørger for fordeling af ansøgningsskemaer vedrørende SU, 

ligesom alle spørgsmål til SU skal gå over Stipendienævnet. Nævnet 
kommer rundt til klasserne med ansøgningsskemaer ved skoleårets start 
og ved skoleårets slutning. Efter denne tid kan ansøgningsskemaer fås 
på kontoret.

Betingelsen for at søge støtte fra SU er, at man er fyldt 18 år 
eller fylder 18 år inden for skoleåret. Tildeling af støtte kan finde 
sted måneden efter, at man er fyldt 18 år. For de 16- til 17-årige er 
der mulighed for at søge ungdomsydelse gennem bopælskommunen.

Indsendelse af ansøgninger i løbet af året samt indsendelse af 
ændringsansøgninger - (der skal indsendes ændringsansøgning, hvis man 
flytter hjemmefra, eller ens økonomiske forhold ændres væsentligt) 
kan kun ske én gang om måneden. Den I5. i hver måned tømmes kassen med 
ansøgninger. Denne er ophængt under SU-opslagstavlen i centralgarde
roben. Herefter skal man regne med ca. 6 ugers ekspeditionstid.

Stipendienævnet består i øjeblikket af Bjarne Albrechtsen, Steen 
Bach, Henrik Ringbæk Madsen samt 3 elever, der vælges hvert år.

ØVRIGE STØTTEMIDLER
Skolen disponerer over nedennævnte rentebeløb, der årligt forde

les af lærerrådet blandt de elever, der indleverer skriftlig ansøgning 
til rektors kontor - senest den lo.juni.

Stipendierne tildeles fortrinsvis elever, der forlader skolen ef
ter bestået eksamen.
HOBRO BANKS PRÆMIEFOND ................................  kr. 3.500,00
ANONYM GIVERS FOND ..... ...............................  - 1.000,00
FORENINGEN AF ARBEJDSGIVERE PÅ HOBRO HAVN .............  - 3oo,oo
HOBRO BANKS HUMØRLEGAT ................................  - 250,00



Endelig skal nævnes, at da foreningen ”HOBRO GYMNASIUMS VENNER" i 
1978 havde henlagt en formue på (nominelt) kr. 2o.ooo, ophævedes for
eningen, og formuen blev til HOBRO GYMNASIUMS FOND. Denne skal af rek
tor og to af lærerrådet udpegede lærere - for øjeblikket lektor Vagn 
Sparle og lektor Erik Skjødsholm - bestyres i overensstemmelse med den 
ophævede forenings formålsparagraf, der lød:

"Foreningens formål er at støtte Hobro Gymnasium 
på områder, hvortil der ikke på anden måde kan 
tilvejebringes midler, herunder f.eks. støtte til 
kulturelle formål, uddeling af legater og flids
præmier, tilskud til skolerejser samt andre for
mål efter bestyrelsens bestemmelse."

K U A
(= kursus for unge arbejdsledige)

Da arbejdsløsheden steg voldsomt i midten af halvfjerdserne for
søgtes på forskellig måde at modvirke dens konsekvenser for de menne
sker, den berørte. Ét af initiativerne i denne forbindelse var at gi
ve arbejdsledige mulighed for at gennemgå kurser i ét eller flere gym- 
nasie- eller HF-fag. Deltagerne skulle stå til rådighed for arbejds
markedet under kursusforløbet og kunne således bevare retten til ar
bejdsløshedsunderstøttelse. Derfor skulle kurserne være kortvarige. 
Kurserne oprettedes væsentligst for den unge arbejdsledige, som på den 
måde fik mulighed for at supplere deres skoleuddannelse i enkelte fag, 
så deres chancer for at få arbejde på det private arbejdsmarked øge
des .

I.november 1976 påbegyndtes der - som et af de første steder i 
landet - kurser (kaldet KUA-kurser) på Hobro Gymnasium og HF-kursus. 
Et kursus i engelsk med adjunkt Ebbe Tørring Jensen som lærer og et 
kursus i matematik med adjunkterne Gert Mølgaard og Steen Bach som læ
rere. Efter skolens mening beviste disse hold sådanne kursers beretti
gelse, og i september 1977 etableredes der på ny kurser i engelsk og 
matematik. Denne gang med cand.mag. Mogens Maegaard som lærer i engeldc 
og adjunkt Mogens Kappelgaard i matematik. Skolen forsøgte også at op
rette et hold i tysk, men dette lykkedes desværre ikke dette år.

I året 1978 lykkedes det at oprette hold i tysk, engelsk og mate
matik. Disse hold er undervist af henholdsvis cand.mag. Bent Ole Chri
stensen, cand.mag. Mogens Maegaard og adjunkt Jørgen Møller Nielsen.

I det forløbne skoleår har det været svært at skaffe lokaler til 
disse kurser. Både skolens EDB-rum og filmlokale, som i forvejen be
nyttes meget af skolens elever, har måttet inddrages til KUA-undervis- 
ning.

Såfremt skolen lokalemæssigt vil kunne påtage sig undervisning for 
arbejdsledige næste skoleår, vil der blive søgt oprettet hold i tysk, 
engelsk og matematik og som noget nyt i psykologi.

Steen Bach



bentlig hurtigt kan få kontakt både med klassekammerater og med elever fra andre klasser. Til den ende 
har vi bl.a. nogle såkaldte TUTORER, d.v.s. ældre elever, der er med til de sociale aktiviteter, og 
som kan være behjælpelige med at klare de forskellige problemer, der måtte dukke op.
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Den første uge efter sommerferien er igen i det kommende skoleår en introduktionsuge, hvor 1.klas
serne gradvis skal ledes ind i skolens hverdag. Som det vil fremgå af skemaet over ugen, er der en 
blanding af almindelige timer, hvor man præsenteres for de fleste af klassens lærere - og såkaldte so
ciale aktiviteter. Hver især vil få mulighed for at vælge imellem forskellige hobbyprægede aktiviteter 
Volleyball, basketball, sang og spil, ekskursioner, smalfilm, foto o.lign.. Hensigten med disse socia
le aktiviteter er, at man skal prøve at omgås hinanden mere frit end i timerne, således at man forhå-

Udover de almindelige timer og de sociale aktiviteter er der nogle fællestimer, som delvis foregår 
i festsalen. Nogle af de ældre elever vil om onsdagen opføre et situationsspil, som vil vise forskelli
ge sider af skolens dagligdag, som de ser den; vi håber, det kan være oplæg til en konkret drøftelse 
af, hvad der foregår på skolen. Om torsdagen vises der en debatfilm, og om fredagen vil der dels blive 
orienteret om forskellige elevaktiviteter, og dels vil der blive en festlig afslutning på ugen sidst 
på skoledagen.

Vi håber, at alle aktivt vil bidrage til, at ugen forløber godt. Vi ved fra sidste år, at der u- 
undgåeligt dukker problemer op, men tab ikke modet i så fald, men henvend jer til introduktionsudval
get, som består af følgende elevrepræsentanter: Grethe Skov, 2p, Kirsten Christensen, 2b? Lise Schø- ler Kjær, 2c, Pia Juul, 2c - lærerrepræsentanter: Jens Birch, Ole Carstensen, Henrik Ringbæk Madsen 
og Bjarne Albrechtsen. A
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