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SKOLEÅRET 1982-83

Årsskriftet kaster som tidligere et blik tilbage på skoleåret, der gik, og indeholder 
i øvrigt en række kontante vejledninger, som især de nye elever kan have glæde af.

Sidste sommer dimitterede Hobro Gymnasium og HF-kursus 2 HF-klasser og 5 3.g-klasser 
og optog 2 nye HF-klasser og 6 1.g-klasser. Vi fik med andre ord én klasse mere ind 
i skolen efter sommerferien.

Og det samme er tilfældet i år. Når vi møder den 8.august, skal Hobro Gymnasium og HF- 
kursus for første gang i skolens historie rumme 21 klasser. Den vigende tendens i til
gangen til gymnasiet, som kan iagttages adskillige steder i landet, også i Nordjylland, 
er ikke nået til Hobro. Vi bliver flere og flere - og tilmed i en sæson, som på andre 
måder vil stille store krav til sammenhold og tolerance.

Jeg tænker her på skolens til- og ombygning, som er i fuld gang, og som forventes af
sluttet den 1.april 1984. Det første spadestik blev taget den 25.marts 1983, men in
den da måtte vi igennem flere spændende måneder, før tingene faldt nogenlunde på plads.

Statens andel i det samlede byggeprojekt på ca.13 mi 11.kroner var efter forhandlinger 
mellem Statens byggedirektorat og Nordjyllands Amtsråd fastsat til 1,5 mill.kroner. 
Den borgerlige regerings sparebestræbelser førte imidlertid helt overraskende til, at 
finansministeren - på trods af undervisningsministerens godkendelse af projektet - 
stoppede det på dets vej til finansudvalget.

Nordjyllands Amtsråd, som siden amternes overtagelse af gymnasierne i begyndelsen af 
halvfjerdserne har ført en meget målrettet og ansvarsbevidst politik på undervisnings
området, var imidlertid ikke indstillet på at følge regeringens ønske om at stoppe Ho
bro Gymnasiums ombygning. Amtsrådet fastholdt beslutningen om at sætte byggeriet i 
gang, men pålagde undervisnings- og kulturudvalget at finde besparelser i byggepro
grammet.

Det projekterede byggeri er bestemt ikke noget luksusbyggeri, og de afsatte midler til 
ombygningen er endda ret begrænsede. De besparelser - på 658.ooo kr. - som man efter 
forhandlinger med gymnasiet nåede frem til, fik heldigvis nærmest karakter af udsæt
telser, som vi håber at kunne råde bod på senere eller måske allerede i nogen grad un
der selve ombygningen. Det er først og fremmest inventar, der er sparet væk.

Det altafgørende for Hobro Gymnasium og HF-kursus er trods alt, at byggeriet kom i
gang, og jeg vil ikke undlade på dette sted at rette en 
råd for en fair behandling i en vanskelig situation.

varm tak til Nordjyllands Amts-

Vi kan se frem til et skole
år med trængsel på gange og 
i lokaler og med nødvendig 

■støj. Men vi skal nok klare 
problemerne - det er jeg lo
verbevist om.

Vi glæder os i hvert fald 
til at overtage en moderni
seret og udbygget skole, 
som helt sikkert vil løse; 
vore pladsproblemer.

VELKOMMEN til et nyt skole
år den 8.august.

Jørgen Freil
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HVORLEDES STYRES SKOLEN ?
HVEM BESTEMMER HVAD ?

Erfaring viser, at eleverne ved meget lidt an, hvordan skolen indgår son en større hel
hed i samfundet, d.v.s. hvorfor har vi gymnasier og HF-kurser, og hvem besternter, hvor
ledes disse skal virke? - Kort sagt spørgsmål son: Hvad skal eleverne læse (pensum)? - 
Hvem udformer eksamensbestemmelserne og eksamensopgaverne? Hvilke indflydelsesmulighe
der har eleverne? Hvilke beføjelser har rektor? - o.s.v. - o.s.v. -

For mange elever vil disse forhold nok forekomme uvedkommende, da de jo alligevel ikke 
har indflydelse på eller kan ændre dem! - Dette er måske rigtigt nok; men i løbet af 
skoletiden vil der uundgåeligt opstå mange spørgsmål og problener, hvor elevernes ret
tigheder og pligter vil blive berørt (forsømmelser, pensum, forhold til lærere og sko
lens ledelse), og hvor det er vigtigt at vide bare tilnærmelsesvis, hvordan bestemmel
serne er!

Eleverne er dog ikke helt uden muligheder for at præge skolens liv. Fællesudvalget og 
elevrådet giver mulighed for indflydelse på daglige aktiviteter. Denne mulighed forsøm
mes ofte, vel fordi disse organer traditionelt betragtes son en narresut fra elevernes 
side; men til orientering skal nævnes, at der faktisk er visse midler (penge) til rå
dighed til arrangementer, aktiviteter m.v..

Til illustration af de vigtigste opgaver, der har betydning for Hobro Gymnasium og HF- 
kursus' virke er følgende diagram tegnet:

I det følgende skal de organer, der fremgår af diagrammet, antales nærrrere:
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I Danmark er det ved lov bestemt, at vi har gymnasier og HF-kurser, og at alle, der 
har evner, skal have mulighed for at tage studentereksamen eller HF-eksamen. Denne op
gave varetages i fællesskab af undervisningsministeriet og landets amter.

Direktoratet for gymnasieskolerne og HF, der hører under undervisningsministeriet, er 
ansvarlig for, at undervisningen, time- og fagfordelingen, grendelingen og eksamen for
løber tilfredsstillende og korrekt. Dette sker ved, at hvert fag har en bekendtgørelse 
over, hvad der skal undervises i, og hvordan eksamen skal foregå. Direktoratet udarbej
der ligeledes en landsdakkende eksamensplan og udfærdiger skriftlige eksamensopgaver. 
På denne måde sikres et ensartet niveau over hele landet!

Amterne - for Hobro Gymnasium og HF-kursus' vedkommende Nordjyllands Amt - skal sikre, 
at de fornødne gymnasier og HF-kurser er til stede til at imødekomne behovet (antallet, 
af egnede elever og kursister). Nordjyllands Amt står således for afholdelsen af 
drifts- og anlægsudgifter på amtets gymnasier, d.v.s. udgifter til reparationer og ved
ligeholdelses, ny- og ombygninger, inventar, undervisningsmateriale (bøger, kopiering, 
apparater m.v.) og lønninger. Amtet ansætter også lærerne, dog efter rektors indstil
ling.

Rektor - er på den enkelte skole pædagogisk ansvarlig overfor direktoratet. Han/hun 
skal sikre, at undervisningen og eksamen forløber korrekt. Desuden er rektor økonomisk 
ansvarlig overfar amtet; de bevilgede penge skal bruges korrekt. I øvrigt har rektor 
den daglige ledelse af skolen.

Skoleråd - endnu et "udenforstående" organ - har indsigt med gymnasiet, nemlig skole
råd der består af et medlem af amtsrådet, 2 forældrerepræsentanter, 2 lærere, 2 elever 
samt en repræsentant for det teknisk-administrative personale. Skolerådet formidler 
samarbejde mellem skole og hjem, men kan også medvirke ved behandlingen af mange for
hold på skolen, f.eks. ombygning, lokaleforhold.

I skoleåret 1982-83 havde rådet følgende medlemmer:

Ove Poulsen (Hadsund) (amtsrådsmedlem)

Inger Vedel (formand) 
og Steen Vester-Christensen (forældrerepræsentanter)

Jørgen Freil (rektor)

Bjarne Albrechtsen 
og Kaj Edlund (lærerrepræsentanter)

Nette Simonsen
og Vivi Kristensen (elevrepræsentanter)

Harry Nielsen (repræsentant for det teknisk
administrative personale)

lærerrådet - består af skolens fastansatte lærere. lærerrådet afgiver indstilling eller 
høres an alle væsentlige forhold i forbindelse med skolens arbejde.

Lærerrådets forretningsudvalg havde i skoleåret 1982/83 flg. medlemmer:

Bjarne Albrechtsen 
(fra aug.83 Vagn Sparle)

Johannes Nilsson 
(fra aug.83 Kirsten Heide)

Inge Dinéss

(formand)

(nass tformand)

(sekretær)

Lærerforsamlingen - består af samtlige lærere ved skolen og drøfter - under ledelse af 
rektor - elevernes forhold i relation til deres standpunkt, fortrinsvis i forbindelse 
med karaktergivning.
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Fællesudvalget - består af rektor (formand), formanden for lærerrådet, 3 lærere (valgt 
af lærerrådet) samt 4 elever (valgt af eleverne). Udvalget træffer afgørelse i mange 
væsentlige sager, der forudsætter et samarbejde mellem elever og lærere, f.eks. vedrø
rende afholdelse af introduktionsdage, emneuge, fællestiner og studiekredse samt (efter 
samråd med skolerådet) i sager, der vedrører elevernes trivsel f.eks. faciliteter, fri
tidsaktiviteter og fællesarrangementer, såsom skolefester, skolekomedier, idrætsstævner 
m.v..

Midler fra kantinens overskud anvendes til forskellige elevaktiviteter efter forslag 
fra fællesudvalget.

Udvalget havde i skoleåret 1982/83 følgende medlemmer:

Jørgen Freil (formand)

Bjarne Albrechtsen
Annette Kanstrup Jensen 
Ole Carstensen og 
Erik Skjødsholm (lærerrepræsentanter)

Bibi Klingenberg
Lars Henriksen
Tove Thomassen
Jens Mikael Jensen (elevrepræsentanter)

Elevrådet - består af én repræsentant fra hver klasse. Dets opgave er at varetage ele
vernes interesser indadtil overfor skolens ledelse og udadtil overfor offentligheden.

På dette sted skal elevrådet ikke omtales nærmere, da der andetsteds i bladet - under 
elevaktiviteter - vil blive gjort mere grundigt rede for rådets virke.

Foranstående diagram med efterfølgende forklaring skulle således gerne give et indblik 
i, hvorledes ikke så få institutioner, råd m.v. er involverede i skolens virke!

Kaare Stissing Jensen
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11988 DIMITTEREDES FØLGENDE 
STUDENTER OG HFKURSISTER:

SPROGLIG LINJE (48): 
a 
Kirsten Amby Andersen 
Connie Smed Bertelsen 
Jette Brink Christensen 
Anni Christiansen 
Joan Marianne Frederiksen 
Lotte Fugl sang 
Anette Gade 
Ellen Hansen 
Hans Aldal Jensen 
Heidi Eistrup Jensen 
Lone Gade Jensen 
René Jensen 
Tommy Byrial Jørgensen 
Anette Kastrup 
Mette Kræmer 
Gitte Larsen 
Charlotte Lund 
Kit Reich.G.Nielsen 
Aage Graae Rasmussen 
Susanne Sørensen 
Tove Marianne Sørensen 
Birthe Thygesen 
Lene Vesterholm 
Jesper Hauge Ørnsholt 
Solveig Østergaard 
b 
Tina Kastberg Andersen 
Lars Lyngsø Thåg.Andreasen 
Morten Meyer Andreasen 
Marianne Brix-Jørgensen 
Jeanne Christensen 
Vibeke Christensen 
Dorte Clementin Christiansen 
Helle Dalsgaard 
Ole Dam 
Ulla Gam-Jensen 
Dorte Højgaard 
Connie Kjærulff Jacobsen 
Annette Kudahl Jensen 
Helle Mørk Jensen 
Hanne Larsen

Helle Laursen 
Birte Mailand 
Dorthe Just Nielsen 
Karin Pedersen
Heidi Elisabeth Persson 
Helene Rasmussen 
Margit Sveistrup 
Hans Jørgen Svenstrup

MATEMATISK LINJE (67): 
x
Dorte Albrektsen
Per Al ling-Dam
Bo Andersen 
Per Andersen 
Mikael Bruun-Schmidt 
Lone Buus
Per William Dyrholm
Maja Hansen 
Ole Jakobsen 
Anette Vestergaard Jensen 
Erik Kristensen 
Jan Laurits Laursen 
Mette Lübeck 
Ole Mogensen
Niels Christian Møller
Kurt Nedergaard
Dorte Præstiin Nielsen 
Palle Bach Nielsen 
Lene Ahm Sørensen 
Else Tang 
Maja Kragh Thomsen 
Helle Thygesen 
Klaus Würtz 
Torben Østerballe 
y
Vibeke Straarup Andreasen
Marianne Bregendahl 
Karsten Lykke Ewald 
Jens Harald Revsbæk Glavind 
Jens Ole Gaardsted

Bente Hansen
Ole Gaardboe Hansen 
Søren Haugaard Hansen 
Claus Lykke Jensen 
Hanne Jensen 
Ulla Grud Johansen 
Morten Jønler 
Peter Linå Kjeldsen 
Jette Kristensen 
Lars Kruse
Anders Langgaard-Sørensen 
Mads Arv Lunau Madsen 
Inge Steen Mikkelsen 
Lotte Bach Nielsen 
Anders Robert Riis 
Birgitte Steenfeldt 
Jens Mørcholdt Sørensen 
z
Kirsten Kjærgaard Andersen 
Else Hagedorn Bøgh 
Ann Urbrand Christensen 
Torsten Due Christensen 
Kirsten Hald 
Lise Hestbæk
Hanne. Elung Jensen 
Peter Junker
Lars Kastrup 
Lisbeth Bentzen Larsen 
Anders Helmer Nielsen 
Jes Rose Nielsen
Lars Westengaard Nielsen 
Kjeld Otte
Karen Kirstine Overgaard 
Diana Bager Boholm Pedersen 
Jan Pedersen
Robert Søgaard Sørensen 
Charlotte Thomsen 
Anette Grysbæk Vammen 
Anders Vernersen
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HF-KURSUS (49):
P 
Gitte Andersen 
Lene Andersen 
Lars Baumann 
Lene Christensen 
Lisbeth Dalgaard 
Kirsten Dahl Hørliick 
Marianne Kudahl Jensen 
Teddy Bech Kristensen 
Jens Peder Lauridsen 
Gitte Madsen 
Dorthe Mikkelsen
Lis Vestergaard Mikkelsen 
Ib Henrik Nielsen 
Inge Lindskov Nielsen 
Lone Bak Nielsen
Peter Muhl Vejen Nielsen 
Lone Nørgaard 
Inge Olesen
Kim Harrit sø Olsen 
Birthe Pedersen 
Pia Pedersen 
Solvej Pedersen 
Ulla Schmidt
Jens Kristian Vejle Sørensen

g
Lisbeth Brun
Kirsten Bøgh
Vinni Baandrup
Lone Ebdrup
Lone Thomsen Fisker
Anita Halkjær Frederiksen 
Jette Iversen
Solveig Vammen Jensen
Gitte Høgh Johnsen
Lill Tofthøj Solberg Jørgensen 
Lars Filskov Kristensen 
Flemming Steen Larsen 
Marianne Mogensen 
Helle Mortensen
Anne Bodil Joan Nielsen
Betty Nielsen
Gitte Merete Nielsen
Annette Refsgaard Olesen 
Carsten Pedersen
Annemarie Navndrup Petersen 
Ulla Due Skov 
Per Spaniel
Lars Munkholt Sørensen 
Dorthe Bøgeholt Villumsen

SKOLENS ELEVER I SKOLEÅRET 
1982-83

3a
Anne Marie Skøtt Andersen 
Lise Nørgaard Andersen 
Britta Lisbeth Bager 
Helle Bakmand 
Jeppe Barkmann
Joan Holleufer Frederiksen 
Thomas Freil 
Kirsten Heimann
Charlotte Schou Jacobsen 
Bente Juulsgaard Jensen 
Vibeke Jensen
Marianne Bisgaard Jørgensen 
Berit Bruhn Madsen
Lars Hedegaard Mortensen 
Finn Flemming Muld 
Agnete Funder Nielsen 
Marianne Nedergaard Risager 
Lone Schødt 
Tina Simonsen 
Helle Søndergaard
Anne Ingeborg Sørensen 
Mette Sørensen 
Annemette Zinck

3b
Kate Andreasen
Annemarie Christensen 
Mette Møller Christensen 
Lene Damtoft 
Kirsten Fribert 
Kari Geneser 
Marianne Greisen 
Lotte Hoffmann Hansen 
Vibeke Bruun Hansen 
Leif Brandt Iversen 
Pia Hellmund Jensen 
Niels Holm Lorenzen 
Gitte Nielsen
Svend Aage Færch Nielsen 
Dorthe Kjær Olesen
Hanne Thostrup Pedersen 
Vibeke Møller Pedersen 
Susanne Riis 
Hanne Ferslev Sauer 
Nette Elisabeth Simonsen 
Jytte Skovhus 
Lene Mai Thielemann 
Tove Thomassen 
Elin Thystrup
Søren Lucas Wahlgreen 
Helle Winther

3x
Annette Aggerholm 
Christian Andersen 
Kirsten Bødker 
Mette Christensen 
Henning Christiansen 
Marianne Dahl-Jensen 
Bo Eriksen 
Henrik Høegh 
Kirsten Brøgger Jensen 
Torben Erik Juul 
Alex Bisgaard Kristensen 
Lone Filtenborg Larsen 
Bibi Nielsen 
Mogens Nielsen 
Mogens Nyborg Nørgaard 
Anita Helle Pedersen 
Henrik Sloth 
Bent Stougaard 
Mogens Rosenbech Svenningseh 
Jens Søndergaard-Pedersen 
Erik Thuesen
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3y
Hans Henrik Albek 
Gitte Wulff Andersen 
Henrik Bloch
Steen Thougaard Christensen 
Tina Christensen 
Birgit Grøn 
Helle Hedegaard 
Charlotte Böttcher Jensen 
Claus Skaarup Jensen 
Jens Mikael Jensen 
Jon Wolff Madsen 
Gert Nielsen 
Jette Mørk Nielsen 
Michael Moesgaard Nielsen 
Peter Axel Nielsen 
Hanne Petersen 
Karsten Brandt Rasmussen 
Kürt Rasmussen 
Bo Juhl Søndergaard 
Hanne Persson(f.Sørensen) 
Michael Therke1 sen 
Andreas Vedel 
3z 
Gitte Marianne Andersen 
Henrik Kaare Andersen 
Karin Andersen 
Søren Bertelsen 
Steen Ulrik Bie 
Lene Borre 
Bente Kjeldahl Christensen 
Gitte Christensen 
Lars Hedelund Christiansen 
Kurt Østergaard Frandsen 
Lars Thorbjørn Bech Hansen 
Lars Henriksen 
Brian Kongsvad Ingvardsen 
Bente Toft Jensen 
Jan Dahl Jensen 
Gitte Juul Johansen 
Lars Jørgensen 
Jens Lunden 
Carsten Lund Nielsen 
Charlotte Holm Nielsen 
Hans Sloth Olesen 
Per Pugholm Olsen 
Jens Hermann Pedersen 
Michael Bøgh Majl. Rasmussen 
Bettina Søltoft 
Hans Christian Thorsen 
2a 
Niels Andreasen 
Hanne Rubak Assmann 
Anette Barslund 
Lone Bie 
Torsten Hansen Cilleborg 
Helle Dybdahl 
Lene Hald 
Elin Jensen 
Thomas Jønler 
Charlotte Kirketerp

Annette Ring Kristensen 
Dorthe Landsfeldt 
Tine Lau trup 
Dorte Hanghøj Madsen 
Judith Nielsen 
Lone Benedikte G.Nielsen 
Annette Ibsen Pedersen 
Anne Mette Risberg 
Tina Marianne Steffensen 
Anita Trap 
Lone Vinding 
2b 
Lotte Dalsgaard 
Tina Halkjær 
Kirsten Hall 
Mona Heiselberg 
Jeanette Helmer 
Jens Fridal Henningsen 
Kirsten Højen 
Marianne Heilskov Jakobsen 
Nils Bjarne Jensen 
Vibeke Kokhauge 
Inge Juliane Kristensen 
Lone Bech Kristensen 
Peter Laursen 
Anette Nielsen 
Lone Mai Nielsen 
Charlotte Riis 
Gitte Simonsen 
Jette Sondrup 
Hanne Seedorff Sørensen 
Tine Sørensen 
Helle Thougaard 
Lene Hagen Ve mer sen 
Marianne Østergaard 
2x 
Lars Foged 
Gunhild Margrethe R.Glavind 
Gitte Rod Jensen 
Kim Jensen 
Anders Kjærsgaard 
Anne-Mette Kjøge 
Jan Kent Kristensen 
Finn Søholm Larsen 
Morten Kold Larsen 
Peter Lauridsen 
Jens Norling Mathiassen 
Pia Storm Kalhoff 
Niels Sommer Pedersen 
Svend Jørgen Steenfeldt 
Eva Stokvad 
Rikke Udby 
Ulla Moth Ulstrup 
Majbritt Vad 
Rina Aagaard Wacker 
Henrik Winther 
Ole Ørskov

2y
Bent Aalund Bregendahl 
Asger Due Christensen 
Georg Christensen 
Mogens Holst Christensen 
Ove Dalum 
Annemette Fog 
Claus Gårde Henriksen 
Karen Irene Jacobsen 
Birgitte Kudahl Jensen 
Susanne Knudsen 
Lene Kristoffersen 
Hanne Krogh 
Inge Anette Langdahl 
Brian Hans Panduro Mikkelsen 
Klaus Kolding Mikkelsen 
Jørgen Peter Hjorth Nielsen 
Kathrine Maltha Nielsen 
Morten Frederik Sch.Pedersen 
Lars Ri i s Pedersen 
Marianne Trads Pedersen 
Jens Karl Thybo 
Sten Vammen 
2z 
Christian Adamsen 
Kirsten Albek 
Jess Guldbrand Andersen 
Morten Andersen 
Flemming Bugge Christensen 
Lone Gertsen
Marianne Helga Mejlby Hansen 
Palle Jensen 
Peter Jensen 
Helle Johnsen
Vibeke Blom Jul-Rasmussen 
Anette Murmann Kristensen 
Charlotte Riis Kristensen 
Bo Bentzen Larsen 
Tove Hauer Larsen 
Ole Thorup Madsen 
Lone Steen Mikkelsen 
Claus Nielsen 
Hans Jørgen Nørholt Nielsen 
Lars Østrup Nielsen 
Minna Elna Nielsen 
Peter Nymand 
Hanne Krag Pedersen 
Anne Gerd Raffn 
Hanne Tordrup Rasmussen 
Susanne Vestergaard
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la
Bente Aggerholm 
Hanne Bloch Andersen 
Inge Nørgaard Andersen 
Pia Degn Andersen 
Susanne Anette Andersen 
Lene Brøndum 
Lotte Eskildsen 
Bo Cyrill Hasseriis Hansen 
Christina Nellemann Hansen 
Pia Hansen 
Anne Gitte Jensen 
Lone Jensen 
Gitte Marie Jørgensen 
Morten Bjørn Larsen 
Grete Mortensen 
Søren Helmer Nielsen 
Tina Just Nielsen 
Vibeke Schönning Olsen 
Susanne Gert Pedersen 
Morten Brandt Rasmussen 
Ulla Riisberg 
Tommy Skødt 
Lykke Sørensen 
Lise Grønlund Aaby 
Ib 
Tine Tol strup Andersen 
Kirsten Bjerregaard 
Anders Aagaard Christiansen 
Eva Mette Gam-Jensen 
Susanne Hall 
Annette Bauer Hansen 
Annette Lund Jakobsen 
Birthe Ømark Jensen 
Hanne Juul Jensen 
Søren Væver Jensen 
Jette Skov Knudsen 
Helle Bisgaard Kristensen 
Nana Kühnel 
Annette Melin 
Bente Mortensen 
Lone Mortensen 
Lene Pedersen 
Susanne Marie Fy11 gr.Poulsen 
Louise Skjødsholm 
Martin Søndergaard 
Hanne Munkøe Sørensen 
Jeanette Sørensen 
Vibeke Würtz

lx
Lotte Kau Andersen 
Grith Bertelsen 
Henrik Bjarnskov 
Anni Borre
Lotte Wittrup Christensen 
Kristian Domino 
Henrik Flohr 
Jeanette Grøn
Inge Heimann
Peter Aarup Iversen 
Michael Steen Jensen 
Brian Kristensen 
Steen Kristensen 
Allan Laursen
Kim Madsen
Dorte Blicher Moss
Jesper Rolighed Nielsen 
Anders Duedahl Olesen 
Karsten Poulsen 
Lene Poulsen
Didi Marie Louise Rosdahl 
Karsten Elkjær Sørensen 
Grace Rosita Vedel 
ly 
Bo Andersen 
Jette Bonde Andersen 
Lise Møller Andersen 
Birgitte Marie Bonner up 
Lars Vinther Bredahl
Lars Bo Carlsen

Iz
Anne Palsgaard Bach 
Leif Poul Christensen 
René Jensen Dahl 
Elisabeth Vagner Dalby 
Claus Degn 
Kim Skjødt Hansen 
Lone Bisgaard Jensen 
Paw Jensen
Helle Høgh Johnsen 
Bo Minik Jørgensen 
Helle Madsen 
Per Vestergaard Olesen 
Torben Petersen 
Ingvar Rasmussen
Marianne Gebauer Sveistrup 
Charlotte Enemark Thomsen
Morten Weiss Tønder 
Anne-Mette Vester-Christensen 
Bente Vestergaard 
Flemming Wigard 
Ebbe Thyge Wæhrens
Anders Zinck Østergaard 
Claus Østergaard 
lu
Keld Albrektsen
Annette Mark Andersen 
Karen Marie Bjerrum 
Peter Christensen 
Morten Freil
Inger Huus

Solveig Stilling Christensenlnger Merete Drasbæk Jakobsen
Anette Marianne Fedder Kitt Krogslund Jensen
Britta Frederiksen Torben Hall Jensen
Søren Krøyer Gundersen 
uan Skjødt Hansen 
Helle Knudsen Hansen 
Lone Hansen 
Orla Jensen
Jan Juul Kristensen
Jesper Glückstad Kristensen 
Bodil Madsen 
Helle Nielsen
Henrik Støvring Nielsen 
Lars Nielsen
Jette Nyborg Nysum
Jens Christian Kl. Pedersen 
Heidi Bundgaard Sørensen 
Helle Haulund Sørensen 
Charlotte Orholt Vilslev

Kenneth Holm Johansen 
Kenneth Nedergaard Juste sen 
Bo Bøgh Lassen 
Peter Ladefoged Møller 
Birgitte Nielsen 
Claus Holm Nielsen 
Claus Valentin Nordstrøm 
Konni Nørlem
Johnny Michael Pedersen
Henrik Sand 
Poul Schmidt 
Claus Michael Schrøder 
Mads Kjærgaard Sørensen 
Merete Sørensen 
Susanne Horsø Sørensen 
Henriette Langballe Torp



- 11 -

2p
Peter Andersen
Walther Christensen
Anne Graversen
Jytte Strandberg Hansen 
Minna Birgitte Hansen 
Per Bernhard Hemmingsen 
Bibi Klingenberg 
Heidi Børglum Madsen 
Birgitte Lunde Nielsen 
Gitte Højlund Nielsen 
Mette Nielsen 
Anette Nordstrøm 
Lis Birgitte Norup 
Lisbeth Myrhøj Sørensen 
Dorte Vistesen 
2q 
Henrik Andersen
Anne Elisabeth Ardilsø 
Keld Jensen Bonde 
Anne-Mette Bonnerup 
Gitte Faber Christensen 
Bente Fisker
Peter Graversen
Eva Grøn
Dorte Winther Hansen 
Christian Egelund Holgaard 
Herle Margrethe Jensen 
Tonny Skovgaard Jensen 
Kari Merete Kristensen 
Ruth Dora Larsen
Karin Holmgård Mikkelsen 
Lene Nielsen
Annette Frejmann Olesen 
Preben Dalsgaard Pedersen 
Annette Gudlaug Sigurdsson 
Jette Sørensen 
Mette Grønlund Aaby

Lp
Pia Charlotte Andersen 
Hans Martin Brinch 
Peter Jensen Bøgh 
Loni Cruz del Rio 
Anders Hvirvelkær 
Gitte Højgaard 
Solveig Ruvald Jensen 
Ivan Jørgensen 
Hanne Ketley 
Birgitte Mark Larsen 
Ann Lindemann Nielsen 
Bente Nielsen 
Inge Nielsen 
Kim Veng Nielsen 
Susanne Bak Nielsen 
Henrik Olesen 
Hanne Ottobrøker 
Annette Rasmussen 
Thomas Leth Rasmussen 
Tina Bækkely Rasmussen 
Berit Richter 
Vibeke Schmidt 
Lars Andersen Sørig 
Claus Ugilt Østergaard

Gitte Kuhr Bjerrum 
Anders Christensen 
Birgitte Christiansen 
Brigitta Haugaard Christophersen 
Dorthe Cilleborg 
Bo Damm 
Tina Hackenberg 
Anders Drechsler Jensen 
Helle Aabye Jensen 
Peter Jensen 
Inge Justesen 
Charlotte Kastrup 
Lene Drejer Kl i th 
„Annette Asp Kristensen
Vivi Gaardbye Kristensen 
Dorte Melgaard Larsen 
Lisbeth Larsen 
Anette Lütkemeyer 
Kim Nymark Olesen 
Susanne Steenberg Olesen 
Hanne Sørensen 
Torben Lund Sørensen 
Bente Torndahl
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ELEVERNES FORDELING PA KLASSETRIN, HJEMSTAVNSKOMMUNER OG AMTER pr. 31.december 1982:

NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE: ÅRHUS AMTSKOMMUNE: VIBORG AMTSKOMMUNE:

3.gymnasieklasse:
Arden kommune 15 Mariager kommune 23 Møldrup kommune 4
Hadsund - 25 Tjele 1
Hobro 48
Nørager -
Skørping -

4
1

2.gymnasieklasse:
Arden kommune 13 Mariager kommune 24 Møldrup kommune 1
Hadsund - 25 Ålestrup 1
Hobro 47
Nørager - 3

1.gymnasieklasse:
Arden kommune 15 Mariager kommune 2o Møldrup kommune 5
Hadsund - 35 Ålestrup 1
Hobro 66
Nørager -
Skørping -

2
1

2.HF-klasse:
Arden kommune 7 Mariager kommune 3 Møldrup kommune 3
Hadsund - 1o Tjele 1
Hobro 7 Alestrup 2
Nørager - 4

1.HF-klasse:
Arden kommune 6 Mariager kommune 2 Tjele kommune 1
Hadsund - 12 Ålestrup - 1
Hobro 21
Nørager - 
Års

4
1

I alt 372 72 21

SAMTLIGE ELEVERS FORDELING PA HJEMSTAVNSKOMMUNE OG AMTSKOMMUNER: 

NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE:
Arden kommune ....................................................................... 56
Hadsund -   1o7
Hobro -   189
Nørager -    17
Skørping -   2
Års -    1 i alt 372 elever

ARHUS AMTSKOMMUNE
Mariager kommune . 72 i alt 72 elever

VIBORG AMTSKOMMUNE
Møldrup kommune ................................................................... 13
Tjele -   3
Alestrup -   5 i alt 21 elever

PÅ HOBRO GYMNASIUM OG HF-KURSUS var der således - pr. 31.december 1982 - 

i alt 465 elever
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SKOLENS PERSONALE I SKOLEÅRET
1SS2-S3

Studie- Bjarne Albrechtsen (A): en-da
lektor Lerbakkevej 11, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 31 06)

Adjunkt Steen Bach (Ba): fy-ma - studievejledning/HF 
Kirkedalsallé 23, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 06 8o)

Lektor Mette Bendixen (B) : da-ge - studievejledning/gy 
Gettrupvej 5, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 11 98)

Adjunkt Jens Ove Birch (Bi): ge-id
Skovvej 18, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 52 24)

Adjunkt Wivi an Borg (WB) : en
Lerbakkevej 11, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 31 06)

Adjunkt Ole Carstensen (C) : bi-id
Finlandsvej 19, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 26 18)

Adjunkt Henrik Damsgaard (Da): da-fo
Kirkedalsallé 52, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 15 75)

Adjunkt Inge Dinéss (ID): en-fo
Randersvej 13o,Handest,899o Faarup (tlf.(o6) 45 24 61)

Adjunkt Kaj Edlund (KE): fy-ke
Ranunkelvej 77, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 46 25)

Cand. Ellen Erbs (EE): en-re (ansat i kvotastilling pr.1.8.82) 
mag. Teglgaardsvej 3o,Hersom,95oo Hobro (tlf. (o6) 69 oo o9)
Rektor Jørgen Freil (JF): ty-id-ru

Nedre Strandvej 55, 95oo Hobro (tlf. (o8) 52 5o 74)
Cand. Henrik Strange Hansen (SH) hi-ru (årsvikar)
mag. V.Altan 41, 95oo Hobro (tlf. (o8) 52 44 79)

Adjunkt Jens Peter Hansen (JH) : fy-ma (ansat pr. 1.8.1982)
Dr.Holstvej 42, 823o Åbyhøj (tlf. (o6) 25 lo o4)

Adjunkt Kirsten Heide (He): ty-fo
Hejrebakken 29, 822o Brabrand (tlf. (o6) 25 82 32)

Cand. Vagn Wiemer Hendel (VH): hi-re-ol (årsvikar)
mag. Samsøgade 83, 8ooo Århus C (tlf. (06) 19 45 3o)
Adjunkt Agner Hessner (H) : fr

Jernbanegade 52, 95oo Hobro (tlf. (o8) 52 53 84)

Adjunkt Ove Haarup (OH): hi-sf
Finlandsvej 28, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 4o 68)

Lektor Elis Iversen (Iv) : ma 
Oxendalen, 955o Mariager (tlf. (08) 54 14 27)

Adjunkt Annette Kanstrup Jensen (KJ): fr-re
Ranunkelvej 73, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 39 99)

Adjunkt Kaare Stissing Jensen (Je): sf-id
Bellisvej 3, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 29 2o)
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Adjunkt Thor Bjørn Bach Jensen (TJ): ma-fy
Markedsgade 41, 956o Hadsund (tlf. (08) 57 16 48)

Adjunkt Knud Jørgensen (Jø): da-hi
Skovvej 24, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 52 73)

Cand. Birgit Koefoed (BK): id (årsvikar) 
mag. Ranunkelvej 83, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 38 38)
Cand. Jørgen Halskov Kristensen (Ha): en-mu (midlertidig vikar) 
mag. Nørreallé 2o, 8ooo Århus C (tlf. (06) 13 98 81)

Adjunkt Asger Landsfeldt (L): mu-da
Finlandsvej 16, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 23 57)

Adjunkt Ole Bent Larsen (La): da-re
Bøgevej 6, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 3o 62)

Adjunkt Henrik Ringbæk Madsen (RM): hi - studievejledning/gy
Kirkedalsallé 33, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 24 94)

Adjunkt Kirsten Madsen (KM): hi-ol-id 
Kirkedalsallé 33, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 24 94)

Adjunkt Ingrid Martinsen (Ma): ru-en 
Fuglevænget 5o,Klejtrup,95oo Hobro (tlf. (08) 54 66 72)

Cand. Tove Valsted Mogensen (TM): ps (ansat i kvotastilling pr.1.8.82 ) 
mag. Mågevej 33, 9ooo Ålborg (tlf. (08) 16 6o 49)

Time- Vagn Mortensen (Mo):id
lærer Brøndumvej 18, Øls, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 12 49)
Lektor Gert Mølgaard (GM) : ma-fy

Kirkegade 8A, 955o Mariager (tlf. (08) 54 12 19)

Time- Anne Lisbeth Møller (LM): mu (ansat i timelærerst. pr. 1.8.1982)
lærer Vestervang 37, 8ooo Århus (06) 19 2o 87

Cand. Svend Møller (SM): hi-ge (kvotastilling)
mag. Havrevej 24, 8564 Galten (tlf. (06) 94 62 57)
Lektor Jørgen Møller Nielsen (N) : ma-fy

Fjordgade 13, 89oo Randers (tlf. (06) 42 73 9o)

Adjunkt Rita Nielsen (RN) : da-id
"Soltoft",Fælledvej 8, 955o Mariager (tlf. (08) 54 lo 67)

Adjunkt Johannes Nilsson (JN): ty-la
Birkholmvej,Gi.Skørping,952o Skørping (tlf. (08) 39 19 72)

Adjunkt Kaj Nissen (KN): ge-bi
Beltoftsgade 2, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 25 26)

Adjunkt Aase Schjøtz-Chri stensen (S-C): hi-fr - studievejledning/gy 
Nordamvej 33, 9632 Møldrup (tlf. (06) 69 17 28)

Adjunkt Bent Selchau (BS) : ma-fy
Solbakken lo, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 34 76)

Lektor Erik Skjødsholm (Sk): da-re-ol
Amerikavej 8, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 18 72)

Lektor Vagn Sparle (Sp) : ma-fy
Hadsundvej 5o,Fladbjerg,955o Mariager (tlf. (08) 58 3o 81)

Studie- Ib Juhl Søndergaard (Sø): en-la-ol 
lektor Vibevej 19, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 o3 52)
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Lektor Henning Thomsen (T): ke-ma 
"Langdalsgård",Hedegårdsvej 6,956o Hadsund (tlf. (08) 56 62 94)

C and. Jørgen Wendelbo (JW): en-mu (midlertidig vikar)
mag. Ingerslev Boulevard 4, 8ooo Århus C

Adjunkt Jesper Vigh-Nielsen (JV) : en-ty
Fjordparken 7o, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 51 95)

Adjunkt Michael Wulff (Wu): bi
Svinget 4, 952o Skørping (tlf. (08) 39 16 72)

Pedel Harry Nielsen
Amerikavej 3, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 18 68)

Pedel- 
medhj.

Tage Jensen
Hodalsvej 19, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 19 48)

Sekre
tær

Else Gildsig
Sallingvej 25, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 08 37)

Sekre
tær

Benthe BudoIfsen
Finlandsvej 1, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 19 6o)

I skoleåret 1982/83 har 2 af skolens lærere - Inge Dinéss og 
Rita Nielsen - haft barselsorlov. Deres skematimer i dansk 
og formning er blevet læst af cand.mag. Poul Henning Grundal 
Jensen og enkelte idrætstimer af John Thomsen.

I efterårssemestret 1982 havde skolen følgende lærerkandidater:

cand.phil. Kirsten Fuglsang-Damgaard (ty) 
cand.mag. Mariann Nørring Larsen (da-fr) 
cand.scient. Poul Møller Sørensen (bi-ge)

I forårssemestret 1983 har skolen haft følgende lærerkandidater:

cand.scient. Johan Peder Hansen (ma) 
cand.mag. Jeanne Strunck (fr-da) 
cand.scient. Preben Emil Plith (ke-fy) 
cand.mag. Kaare Mosdal Madsen (hi-ge)

Følgende lærere forlod skolen i sommeren 1982:
Else Fynbo - for at tiltræde stilling som rektor i Tønder - 
Kirsten Hassing - for at tiltræde stilling på Grønland - 
Karin Dam Nielsen - for at tiltræde stilling på handelsskolen - 
Christine Ostenfeld - for at tiltræde stilling i Holstebro
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Lærerstaben på

HOBRO

GYMNASIUM og HF-KURSUS

Steen Bach Mette Bendixen 
dansk - geografi - studievejledning/gy

Bjarne Albrechtsen
engelsk - dansk

Jens Ove Birch 
geografi - idræt

fysik - matematik - studievejledning/HF

Wivian Borg
engelsk

Ole Carstensen 
biologi - idræt
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Henrik Damsgaard 
dansk - formning

Inge Dinéss 
engelsk - formning

Ellen Erbs 
engelsk - religion

Jørgen Freil 
tysk - idræt - russisk

Kaj Edlund 
fysik - kemi

Henrik Strange Hansen
historie - russisk

Jens Peter Hansen 
fysik - matematik

Kirsten Heide 
tysk - formning

Vagn Weimer Hendel 
historie - religion - oldtidskundskab
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Agner H essner 
fransk

Annette Kanstrup Jensen 
fransk - religion

Knud Jørgensen 
dansk - historie

Ove Haarup 
historie - samfundsfag

Kaare Stissing Jensen 
samfundsfag - idræt

Birgit Koefoed 
idræt

Elis Iversen 
matematik

Thor Bjørn Bach Jensen 
matematik - fysik

Jørgen Halskov Kristensen 
engelsk - musik
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Asger Landsfeldt
musik - dansk

Ole Bent Larsen 
dansk - religion

Henrik Ringbæk Madsen 
historie - studievejleder/gy

Kirsten Madsen 
historie - oldtidskundskab - idræt

Ingrid Martinsen 
russisk - engelsk

Gert Mølgaard 
matematik - fysik

dansk - psykologi

Vagn Mortensen
idræt

Anne Lisbeth Møller
musik
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Rita Nielsen 
dansk - idræt

Jørgen Møller Nielsen
matematik - fysik

Svend Møller 
historie - geografi

Kaj Nissen 
geografi - biologi

Åse Schjøtz-Christensen 
historie - fransk - studievejledning/gy

Johannes Nilsson
tysk - latin

Bent Selch au 
matematik - fysik dansk - religion - oldtidskundskab

Vagn Spar le 
matematik - fysik
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Ih Juhl Søndergård 
engelsk - latin - oldtidskundskab

Henning Thomsen 
kemi - matematik

Jørgen Wendelbo 
engelsk - musik

Jesper Vigh -Nielsen
engelsk - tysk

Michael Wulff
biologi
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TIL DE NYE ELEVER

For at besvare nogle af de mange spørgsmål, I har om skolens - og snart 
jeres - hverdag, og for at forebygge evt. problemer vil vi lave en intro
duktion af skolen for jer. I kan læse om forløbet af sidste års arrange
menter andet sted i årsskriftet (skolens dagbog).

Introduktionsarrangementerne strækker sig i år over de to første skole
dage, som i slutningen af august og begyndelsen af september vil blive 
fulgt op af en to-dages hyttetur for hver klasse til "Krogen" og "Knol
den" ved Valsgård.

Programmet for de to første skoledage:

Mandag den 8.august kl. o9.3o: De nye elever møder i samlingssalen.
Ved indgangen skal I have en liste 
med navnene på jeres klassekammera
ter og faglærere.

I0.00: Samvær med klasselærer og tutorer
i et klasseværelse. (Tutorer er æl
dre elever, der meget gerne stiller 
deres erfaring med gymnasiet til 
rådighed.)

Her vil I få dikteret skema, blive 
præsenteret for hinanden, få lej
lighed til at stille spørgsmål og 
endelig spise jeres medbragte mad 
sammen.

12.00: Rundgang på skolen med jeres tuto
rer .

Tirsdag - 9.august kl. 08.00-
08.45:

"Tutortime".
I denne og senere tutortimer kan I 
snakke elev til elev om skolens 
hverdag.

08.55-
13.3o:

"Sociale aktiviteter".
Det lyder teknisk, men er blot en 
mindre højtidelig måde at ryste 
jer sammen på. Vi har givet hver 
klasse en aktivitet, hvor I skal 
lave noget fysisk sammen - bold
spil, folkedans - samt en aktivi
tet, hvor I skal lægge jeres fanta1 
si sammen og få noget ud af det 
(f.eks. lave en collage).

GOD FORNØJELSE!!

Jesper Vigh~Nielsen
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MUS IKUNDE R VISNINGEN
I gymnasieafdelingen er faget obliga
torisk i 1.gymnasieklasse, hvorefter 
eleverne kan vælge mellem formning og 
musik i 2.og 3.gymnasieklasse.

Den første del af undervisningen går 
væsentligst på at skabe et ganske ele
mentært grundlag som en nødvendig for
udsætning for det videre arbejde. De 
enkelte discipliner i faget er sang 
(Enstemmigt,flerstemmigt),sammenspil 
(gymnasiet råder efterhånden over en 
del musikinstrumenter),gennemgang af 
musikeksempler (plader og bånd)svaren
de til tekstanalyser i sprogfagene 

samt oversigt over musikkens udvikling (stilhistorie etc.). Den mest nødvendige musik
teori gennemgås, herunder et vist nodekendskab.

Det øvrige forløb i 1.gymnasieklasse vil derefter kunne ske ud fra elevernes forudsæt
ninger r og der vil være mulighed for at tilrettelægge undervisningsforløb omkring em
ner, perioder o.s.v..

For HF-kursisterne kan faget vælges på fællesfagsniveau i de to første semestre, deref
ter som tilvalgsfag med dertil hørende eksamen.

Udenfor skoletiden har der været undervisning i forskellige frivillige aktiviteter i 
årets løb. Den 2o.april afholdtes skolens forårskoncert, hvor såvel elever som lærere 
medvirkede med musik af yderst forskellig art. Se programmet for denne koncert andet
steds i bladet. Asger

FORMNING

I formningstimerne arbejdes der både med ældre og nyere billedkunst og med 
af egne billeder.

Værkstedsarbejdet er tidskrævende og derfor undervises der i dobbelttimer.
2.g-hold har en dobbelttime om ugen. I 3.g er der kun formning om efteråret. I 2.HF 
tilbydes formning som tilvalgsfag med 4 timer om ugen.

Landsfeldt

fremstil 1 ing

1 .HF-

A11e hold gennemgår grafisk trykning, maleri, lerskulptur, keramik og billedanalyse.

Enhver form for billedfremstilling bygger på et selvstændigt tegnearbejde. Derfor bruger 
vi især i starten meget tid på frihåndstegning.

Ofte udnyttes de tekniske 
har et hold f.eks.lavet 
portrætter og masker i 
gips og ler og et andet 
hold har lavet grafiske 
tryk med gade-motiver.

Med mellemrum påtager et 
hold sig udsmykningsop
gaver:! cykel kæl deren, i 
videolokalet,i matematik 
og på trappeafsatsen ned 
til formningslokalerne 
hænger der således store 
farverige malerier, der 
er udført af formnings
hold.

Der er frivillig form
ning for alle gymnasie
elever og HF-kursister 
hver onsdag eftermiddag.

færdigheder til belysning af et fælles motiv. I dette skoleår

Henrik Damsgaard,Inge Dinéss,Kirsten Heide
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IDRÆT

Faget idræt optræder på skemaet med to timer om ugen i såvel gymnasiet 
som i l.HF. I 2.HF er der mulighed for at vælge idræt som tilvalgsfag, 
hvor man har fire timer hver uge - heraf bruges de to til idrætsteori.

Undervisningen i idræt omfatter mange forskellige discipliner. I uden- 
dørssæsonen er der således mulighed for at dyrke atletik, fodbold,hånd
bold samt orienterings- og terrænløb. Resten af året er der muligheder 
for at beskæftige sig med mange former for indendørsdiscipliner - bl.a. 
takket være de gode faciliteter, vi råder over. Udover gymnasiets egne 
to gymnastiksale kan vi nemlig benytte det nye idrætscenter i en række 
timer. Aktiviteterne i indendørssæsonen omfatter badminton, basketball, 
fodbold, gymnastik (rytme-redskab), håndbold, svømning (2.g og HF) og 
volleyball. Undervisningen omfatter også styrketrænings- og konditions
programmer og i korte perioder indslag som bl.a. folkedans, Lanciers og
arbejdsteknik (løfte- og bæreteknik).

Udover denne obligatoriske idrætsun
dervisning er der lige efter skole
tid mulighed for at deltage i den 
frivillige idræt. Efter den forelø
bige plan ser tilbuddene for skole
året 1983/84 sådan ud:

Mandag: Badminton - muskeltræning, 
(i motionscentret)

Tirsdag:Svømning.
Fredag: Basketball - volleyball.

Alle disse idrætstilbud foregår i 
idrætscentret.

I årets løb arrangeres der en række stævner og turneringer, hvor der 
bl.a. er mulighed for at dyste med andre gymnasier i forskellige disci
pliner. Af stævneaktiviteter kan nævnes: Gymnasieskolernes landsturne
ringer i badminton, basketball, håndbold og volleyball, fodboldturne
ring mellem Grene, Randers A og Hobro samt den lokale DDGU-volleyball- 
turnering (Himmerlandsturneringen).

Udover disse stævner arrangeres der interne klasseturneringer i både 
basketball, fodbold og volleyball, hvor man spiller om skolemesterskabét.

Rita Nielsen

Fritagelse for idrætsundervisning.

Elever kan - efter skriftlig anmodning - fritages helt eller delvis for 
een uge ad gangen, dog højest i 4 sammenhængende uger. Fritagelse ud o- 
ver 4 uger kan kun opnås efter fremlæggelse af lægeattest på en af skof 
len udleveret blanket. Attesten sendes af udstedende læge til skolens 
kontor: Udgiften til lægeattesten afholdes af hjemmet.

For elever, der er fritaget for deltagelse i legemsøvelser, gælder som 
almindelig regel, at de skal overvære timerne. Ved fritagelse ud over 
4 uger træffer skolen - eventuelt efter forhandling med elevens hjem - 
bestemmelse om, hvordan timerne skal anvendes.
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ELEVAKTIVITETER

ELEVRÅDET

Hobro Gymnasium og HF-kursus har ligesom de fleste andre gymnasier et 
elevråd, der skal varetage elevernes interesser overfor lærerne og sko
lens ledelse. En af elevrådets fornemste opgaver er derfor at formidle 
elevernes ideer og initiativer omkring skolens dagligdag og så vidt mu
ligt sørge for, at disse føres ud i livet. Det er dog nok de færreste 
elevrådsrepræsentanter, der vil påstå, at vi har brugt mange ressourcer 
på denne opgave, og elevrådet er snart reduceret til et organ, der ude
lukkende formidler lærernes initiativer til eleverne. Der er hovedsage
lig to årsager til denne udvikling, og den ene er den totale mangel på 
initiativer fra elevside, hvilket kan begrundes i elevrådets manglende 
forståelse for - og evne til - at informere eleverne om de muligheder, 
der er i et elevråd. Den anden årsag er, at det er en meget- tidskræven
de proces at få en' sag kørt igennem hele beslutningssystemet, og det 
afskrækker mange fra at tage et initiativ.

Ser man på det år, der er gået, så har der dog været en positiv udvik
ling, for det hele startede mildt sagt i kaos. Det er efterhånden ved 
at være tradition, at man kører træt efter et år som elevrådsrepræsen- 
tant, og det betyder, at der er 2o nye, der skal sættes ind i arbejdet, 
hvilket også var tilfældet i år. Da den information, vi fik fra det fo
regående elevråd, var yderst sparsom, og elevrådsprotokollen samtidig 
var forsvundet i løbet af sommerferien, måtte vi begynde på helt bar 
bund.

Det første egentlige initiativ, der blev taget, drejede sig om et kon
tor til elevrådet, HEUS og Parentesen. Det var elevrådet i 1981-82, der 
startede denne sag, men i løbet af sommerferien forsvandt sagens akter, 
og vi måtte starte forfra. Den er nu efterhånden ved at være færdigbe
handlet, og det er mit håb, at det første, det nye elevråd går i gang 
med, er at indrette et kontor og siden benytte det flittigt.

Midt i november arrangerede elevrådet en fællestime, hvor Danske gymna
sieelevers Sammen siutning, Gymnasieelevernes Landsorganisation samt 
Landssammenslutningen af Kursusstuderende informerede eleverne om, hvad 
disse organisationer står for.

Det sidste og mest vidtgående initiativ blev taget omkring Bertel Haar
ders cirkulære om forhøjelse af klassekvotienterne og holdstørrelserne. 
Det resulterede i, at en meget stor del af eleverne valgte at holde et 
møde i undervisningstiden, og her diskuterede man bl.a. konsekvenserne 
af c i rku1 æret.

Der udover har vi selvfølgelig arbejdet i alle de udvalg, hvor eleverne 
er repræsenteret, og mit samlede indtryk er, at der - omstændighederne 
taget i betragtning - er gjort gode fremskridt i forhold til de foregå
ende år.

Denne udvikling er dog langt fra tilstrækkelig, og jeg håber, at man 
når videre i det nyere skoleår. Det kan nok kun gøres ved at "oplære" 
de nye repræsentanter langt bedre, end det er sket tidligere, og man må 
også satse mere på oplysningsarbejdet ud til eleverne.

GOD ARBEJDSLYST i det nye skoleår med forhåbning om mange strålende i n i - 
tiativer! Lars Henriksen,3z
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A: Pavilion(geografi)
B: Idræt
C: Video og bordtennis.
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RAMPE TIL
CYKELKÆLOER

B

HOBRO GYMNASIUM 
OG HF-KURSUS
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PARENTESEN

Parentesen er en elevforening, der står for afholdelsen af forskellige 
arrangementer udenfor skoletiden. Dette drejer sig først og fremmest om 
fester, som mærkeligt nok kaldes PARENTESFESTER.

Udover festerne afholdes alternative ()-fester - fester med kage, kon
kurrence, folkedans, hygge, hggge og meget mere. Dertil kommer koncerter.

Parentesens bestyrelse består 
år, således at der hele tiden 
alt, hvad der foregår omkring 
praktiske og det planmæssige.

af lo medlemmer. Der vælges 5 hvert halve 
vil være lo medlemmer. Disse lo står for 
de forskellige arrangementer, såsom det

Parentesfester:
()-festerne er for alle nuværende og tidligere elever. Til disse fester 
er der altid levende musik, leveret af mere eller mindre kendte bands. 
Udover bandet er der også altid en pladevender. 01 og vand bliver solgt 
til rimelige priser. Klasserne har umiddelbart før festerne mulighed for 
at få tildelt et klasselokale til fælles spisning, hvilket giver mulig
hed for en virkelig god "opvarmning". Festerne plejer altid at være ram
me om mange sjove ting, så alle opfordres til at deltage i dem, fordi 
man her kan møde hinanden på en anden og mere hyggelig måde end til hver
dag.

Koncert:
Parentesen har fulgt sidste års store succes, GNAGS-koncerten, op med 
en mindst lige så stor succes, nemlig koncerten den 25.april med den dan
ske topgruppe SNEAKERS. Med to så succesrige koncerter er der forhåbnin
ger om, at Parentesen arrangerer lignende arrangementer næste skoleår.

Udover disse aktiviteter har Parentesen også arrangeret busture, og i år 
blev det således til en tur i foråret til Århus - til en stor koncert - 
"Rock mod atomkraft".

Selv om dette er mange forskellige aktiviteter, vil Parentesen i det næste skoleår prø
ve at lave flere aktiviteter, bl.a. foredrag. Hvis du har forslag til, hvad der mere 
kunne foregå på skolen, bør du henvende dig til Parentesens bestyrelse, som i øjeblik
ket består af følgende medlemmer:

Peter Iversen, Ix, Christian Domino, Ix, Henrik Flohr, lx,
Mette Risberg, 2a, Morten Kold Larsen, 2x, Anders Kjærsgaard, 2x, 
Kathrine Malthe Nielsen, 2y, Anders Hvirvelkær, lp, Ivan Jør
gensen, lp og Thomas Le th Rasmussen, lp.

Ivan Jørgensen
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HEUS

HEUS er elevernes blad. Det udkommer ca. 6 gange ein året og er normalt på 32-36 sider. 
Det er ucensureret, hvilket vil sige, at det indeholder alt, hvad eleverne kommer med 
af indlæg. Foruden den side, der kan fyldes med dette, fylder redaktionen selv resten 
af siderne ned et væld af noveller, digte, vittigheder, tegninger, artikler cm alt og 
intet, oplysninger cm elevrådsarbejde, om fællesudvalget og meget, neget mere.

HEUS er nok et af de mest positive foretagender her på institutionen.

Redaktionen bestod i skoleåret 1982/83 af ca. 1o frivillige medlerrmer, og vi havde 
nogle super-redaktionsmøder. Der er mange positive ting ved at være med til at lave 
HEUS. Man lærer at lave et blad - hvilket er en oplevelse, sesn nok vil sidde i de fle
ste af redaktionsmedlemmerne meget længere end matematikformler og fransk-gloser. Man 
må være tolerant - nogle arbejder hårdt, andre morer sig på den nærmeste kro, nogle 
sover og nogle snakker. Alle laver, hvad de har inspiration og overskud til. Normalt 
er der en høj stemning til møderne. Vi ankommer ved 18-tiden, køber en masse mad, spi
ser aftensmad og går i gang ned arbejdet sådan ca. kl. 23.oo.

Det meste af redaktionen i 1982/83 har været 3.g'ere, der forlader institutionen her 
til sommer, så vi opfordrer alle nye l.g'ere og alle andre elever- der har lyst til 
at være med i redaktionen - til at være med. I VIL IKKE FORTRYDE DET!

Den fantastiske redaktion, der ikke kan roses med for mange superlativer for dens ind
sats, bestod i 1982/83 af:

Kate Andreasen, Søren Bertelsen, Gitte Christensen, Henrik 
Høegh, Themas Jønler, Morten Kold Larsen, Bo Jørgensen, 
Jens Henningsen, Nette Simonsen, Tove Thorrassen, Ole Ørskov 
og Jens Lunden.

HEUS's redaktion

Hvert år udgiver afgangsklasserne den 
BLÅ BOG, hvori de beskriver sig selv og 
kammeraterne på festlig vis. Enkelte læ
rere får også "en lille hilsen” i bogen.



PRAKTISKE OPLYSNINGER
MØDEPLIGT OG FORSØMMELSER

Der er mødepligt i gymnasiet og HF, og skolen har pligt til at føre nøje regnskab över 
elevernes forsømmelser.

Lærerne fører regnskab over forsøranelser i hver enkelt af klassens timer. Ved udgangen 
af hver måned opgøres de samlede forsømmelser for hver enkelt elev samt evt. forsøme- 
lighed med aflevering af skriftlige opgaver.

Mødepligten er indført og fastholdt for at sikre, at alle deltagere i undervisningen 
kan få mest muligt ud af den.

Såfremt eleven/kursisten deltager i undervisningen indenfor mødepligtens ramner,regnes 
en del af eksamenspensum for afløst af deltagelsen, og der er derfor i de fleste fag 
et stærkt reduceret eksamenspensum. Denne forudsætning brister, hvis fraværet bliver 
for stort.

Mødepligten er altså i lige så høj grad en møderet, idet den sikrer eleverne retten 
til at gå til eksamen med nedsat pensum - for gymnasieelevernes vedkommende tilmed i 
et begrænset antal fag.

Forsømmelsessedler til angivelse af årsagen til evt.fravær er fremlagt i forkontoret.

I tilfælde af sygdcm af længere varighed er skolen neget interesseret i at modtage 
meddelelse herom, og det tilrådes, at man afleverer lægeattest, erklæring fra hospita
let o.lign..

Der er grund til at understrege, at forsømmelser i blot et enkelt fag kan medføre, at 
eleven slet ikke vil kunne indstilles til eksamen eller i samtlige fag må gå til eksa
men på særlige vilkår (gymnasieelever) eller soti selvstuderende (HF-kursister).

Overhold mødepligten - for din egen skyld! Det fører til det bedste skoleforløb.

Ministeriets bestemmelser vedr. mødepligt og forsømmelser findes for gymnasiets vedkom
mende i et cirkulære om evaluering og meddelelser til hjemmene af 1.2.198o og for HF's 
vedkommende i meddelelse angående mødepligt af 5.8.1974.

Uddrag af cirkulære af 1-2-1980 (gymnasiet):
''Skolen skal føre regnskab med elevernes forsømmelser (herunder manglende udførelse af 
arbejdsopgaver, der indgår i undervisningen). Dersom en elevs forsømmelser antager et 
sådant omfang, at rektor nærer betænkelighed over for elevens mulighed for fortsat at 
følge undervisningen, skal rektor underrette eleven herom. Fortsætter en elevs forsøm
melser herefter, skal rektor skriftligt underrette eleven og forældremyndighedens inde
haver om, at der kan blive tale om at tage forbehold ved elevens tilmelding til eksa
men ved skoleårets slutning.

Umiddelbart før endelig tilmelding til eksamen den 2o.marts drøftes på et lærerforsam
lingsmøde forholdene for de elever, der har modtaget skriftlig advarsel. Såfremt lærer
forsamlingen finder, at der for en af disse elever i ét eller flere fag på grund af e- 
levens forsømmelser vil være betænkelighed ved at tilmelde eleven til eksamen, skal 
rektor i henhold til §7 i undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12.marts 1973 om 
eksamensordningen m.v. indsende en erklæring, som giver oplysning om disse forhold, og 
direktoratet afgør da, om eleven kan deltage i eksamen ved skoleårets slutning.

En elev, der ikke har fået di rektoratets tilladelse til at deltage i eksamen efter 1. 
og 2.gymnasieklasse, kan ikke fortsætte i næste klasse. Dersom der er enighed om, at en 
elev bør fortsætte i næste klasse, drøfter lærerforsamlingen, hvilke råd der skal gives 
den pågældende elev.

Rektor skal skriftligt over for eleven, eller, hvis denne er under 18 år, over for for
ældremyndighedens indehaver, referere det eller de standpunkter, der er kommet til ud
tryk under drøftelsen.

Afgørelsen af, om eleven fortsætter i næste klasse træffes af eleven eller, hvis denne 
er under 18 år, af forældremyndighedens indehaver. ......
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Elever, der ikke har fået direktoratets tilladelse til at deltage i eksamen efter 3. 
gymnasieklasse kan ikke deltage i eksamen på normale vilkår. Direktoratet afgør, om 
disse elever

1) kan deltage i eksamen på særlige vilkår -
2) ikke kan deltage i eksamen.

En elev, der skal til eksamen på særlige vilkår, får ikke årskarakterer og skal til 
prøve i hele det læste pensum i samtlige fag, der afsluttes i 3.gymnasieklasse.

Eksamenskarakterer og overførte årskarakterer fra 1. og 2.gymnasieklasse bevares til 
eksamen.

Ønsker eleven ikke at gå til eksamen på særlige vilkår på egen skole med egne lærere 
som eksaminatorer, kan direktoratet efter rektors indstilling tildele eleven ret til 
at aflægge den mundtlige del af eksamen på en af de skoler/kurser, der afholder eksa
men for privatister.

Ved vurderingen af, hvilke konsekvenser en elevs forsømmelser bør få med hensyn til 
indstillingen til eksamen, skal skolen tage hensyn til baggrunden for forsømmelserne 
(sygdom, familieproblemer, økonomiske vanskeligheder m.v.) og til elevens bestræbel
ser for trods forsømmelser at være rimeligt forberedt. "

Uddrag af meddelelse af 5.8.1974 (HF-kursister):
"Der er mødepligt til undervisningen ved HF-kurserne.

Overholder kursisterne ikke betingelserne for at gå på kursus, skal der ske indstil
ling til direktoratet om bortvisning og eventuel overførelse til selvstuderende sta
tus.

Kursisterne skal orienteres om mødepligten og om, hvilke forholdsregler kursus og di
rektoratet agter at benytte, hvis den ikke overholdes. Det er rektors pligt at sørge 
for mødepligtens opretholdelse. Der føres omhyggelig kontrol med kursisternes fremmø
de, såvel generelt som i de enkelte fag.

Rektor drager omsorg for, at kurserne har en løbende oversigt over hver enkelt kur
sists samlede forsømmelse og forsømmelser i enkelte timer.

Forsømmelighed med aflevering af skriftlige opgaver, stile, rapporter, m.m. sidestil
les principielt med dage- eller timeforsømmelser.

Der er ikke fastsat nogen fast mødeprocent, men skønner kursus, at en kursist ved 
fortsat fravær i løbet af kursusforløbet vil komme op på et fravær, der kan begrunde 
bortvisning, skal rektor give kursisten en mundtlig advarsel. Studievejlederen bør 
samtidig gennem en samtale med kursisten forsøge at motivere ham(hende) til at møde 
til undervisningen.

Fortsætter fraværet trods den mundtlige advarsel, skal kursisten have en skriftlig 
advarsel i et anbefalet brev.

Hvis heller ikke den skriftlige advarsel har den ønskede effekt, skal der almindelig
vis ske indberetning til direktoratet. Forinden bør faglærerne og studievejlederen 
have haft lejlighed til at udtale sig og kursisten til at fremme med en redegørelse.

For stort fravær eller manglende aflevering af skriftlige arbejder blot i et enkelt 
fag kan medføre bortvisning fra kursus.

Det understreges, at mødepligtsadministrationen i modsætning til tidligere omfatter 
kursusforløbet som helhed. Mundtlig og/eller skriftlig advarsel givet i slutningen 
af 1.kursusår har således virkning også for det(de) følgende kursusår.

Indberetningen til direktoratet kan have 3 former:

1. Selvstudium.
2. Selvstudium med ret til at følge undervisningen.
3. Fortsættelse på kursus med henblik på forbedring 

af fremmødet.
Il
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STUDIEVEJLEDNING

Studievejledning i 1 .gymnasieklasse og 1 .HF-klasse er et tilbud cm indføring i studie
teknik, en orientering om forholdene på skolen, cm grenvalgsmuligheder og for HF-klas- 
sernes vedkcmmende cm tilvalgsfag.

For samtlige klasser gælder tilbuddet cm individuel rådgivning; endvidere rådgivning 
cm personlige og familiemæssige problemer eller spørgsmål vedrørende erhvervs- eller 
uddannelsesvalg.

Den 1 o.marts afholdtes et møde for 1 .g-klasserne og deres forældre om grenvalget, der 
skulle være foretaget senest den 21 .marts.

I 2. og 3.gymnasieklasse samt 2.HF-klasse lægges hovedvægten på orientering om videre 
studieforløb og erhvervslivet. I den forbindelse har vi haft besøg af studerende og 
erhvervsvejledere fra en række uddannelsesinstitutioner. Eleverne har - af repræsen
tanter fra arbejdsformidlingen - fået orientering om arbejdsmarkedsforhold og arbejds
formidling. Endelig er afgangseleverne blevet orienteret cm den koordinerede tilmel
ding til videregående uddannelser.

Igen i år har gymnasiet kørt forsøg ned erhvervspraktik af en uges varighed for 3.g- 
klasseme. Denne gang havde vi lagt praktikugeme i slutningen af september for de 
matematiske klasser og lige før efterårsferien for de sproglige. Tidspunkterne var 
valgt dels for at eleverne kunne følge undervisningen ved de længerevarende uddannel
ser fra begyndelsen og dels at praktikugen mindst muligt kolliderede ned folkeskoler
nes erhvervspraktik.

Resultatet var, at eleverne i høj grad fik deres ønske opfyldt med hensyn til praktik
sted, at eleverne fik stort udbytte, og at praktikperioden har kunnet give’ et godt 
grundlag for elevernes erhvervs- og uddannelsesvalg.

Studievej ledernes træffetider vil blive meddelt ved det nye skoleårs begyndelse.

Steen Bach
Mette Bendixen
Henrik Ringbæk Madsen
Äase Schjøtz-Christensen

SKOLEBØGER OG LOMMEREGNERE

Straks efterSkolen stiller bøger og lommeregnere til rådighed som lån.
modtagelsen skal eleven skrive navn og klasse

Bog inspektor i arbejde

på indersiden i bindet laf 
bogen og notere sig num
meret på lommeregneren.

Bøgerne skal forsynes med 
omslag. Der må ikke ind
lægges notesbøger i dem, 
og det er ikke tilladt at 
tegne eller skrive i dem.
Bortkomne eller beskadi
gede bøger og lommeregnere 
erstattes af eleven.

Når eleven går ud af sko
len, skal alle bøger af
leveres. Omslag, papir
lapper o.lign, skal være 
fjernet inden afleveringen
NB: Ved afleveringen skal 
vedlægges en liste over 
bøgerne, forsynet med 
elevens navn.

Ove Haarup
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REEKSAMINATION

REEKSAMINATION (gymnasiet):

1. a. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1.eller 2.gymnasieklasse har 
opnået årskarakteren 5 eller derover, og som ved den afsluttende prøve til stu
dentereksamen i faget ved udgangen af 1. eller 2.gymnasieklasse har fået karak
teren 00, 03, kan forlange at blive underkastet ny prøve i faget i august/sep- 
tember.

b. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1.eller 2.gymnasieklasse, 
hvor undervisningen i faget afsluttes, har fået årskarakteren 00 eller 03, kan, 
hvis faget ikke er udtaget til prøve til studentereksamen, forlange at blive 
underkastet prøve i faget i august/september.

2. For en elev, der ønsker sig underkastet ny prøve, er eksamenskarakteren den ved 
reeksaminationen opnåede. For en elev, der i henhold til pkt. 1b ønsker sig prø
vet, medtæller prøven i faget blandt de ti prøver, der kræves aflagt for at man 
kan bestå studentereksamen.

3. Elever, der ved sygeeksamen bliver berettiget til den under pkt. 1a nævnte prø
ve eller som af sygdom forhindres i at aflægge den prøve i august/september, 
som de i henhold til 1a eller 1b var berettiget til, kan underkastes prøve i fa
get ved den efterfølgende maj/juni eksamenstermin.

REEKSAMINATION (HF):

Man kan indstille sig til eksamen i samme fag tre gange. Det kan ske efter følgende 
regler:

1. Hvis man har fået karakteren 00 eller 03 ved en prøve ved udgangen af 1.kursus
år, kan man indstille sig til reeksamination i den førstkommende sygeeksamens
termin. Der gøres opmærksom på, at i matematik fællesfag er det den samlede ka
rakter, der gælder. Hvis man f.eks. har fået 00 i skriftlig matematik og 6 i 
mundtlig matematik ved udgangen af 1.HF, kan man f.eks. nøjes med at gå op igen 
i den skriftlige prøve.

Hvis man går op i begge prøver, kan man kombinere karakterer - opnået ved den 
ordinære eksamen og dem - man har opnået ved reeksamination.

2. Hvis man har aflagt prøve i alle fag, som HF omfatter for en, og ikke bestået 
eksamen, kan man indstille sig til ny prøve i et eller flere fag i den først
kommende sygeeksamenstermin.

Der gøres opmærksom på, at i engelsk fællesfag, tysk tilvalgsfag, biologi til
valgsfag, idræt tilvalgsfag og fysik tilvalgsfag, er det den samlede karakter, 
der gælder. Her foreligger de samme muligheder som ved matematik fællesfag.

3. I andre tilfælde kan man først gå op til ny prøve ved den næste ordinære eksa
menstermin.

Der gøres opmærksom på, at alle prøver bliver regnet som en af de tre gange, 
man kan indstille sig til eksamen.
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BEFORDRINGSGODTGØRELSE

Befordringsgodtgørelse kan ydes til elever, der forbereder sig til en 
studentereksamen og højere forberedelseseksamen. Det er normalt en for
udsætning for at opnå befordringsgodtgørelse, at eleven har valgt nær
meste skole eller kursus. Såfremt eleven af det offentlige er blevet 
henvist eller "fordelt" til en anden skole end den nærmeste, har eleven 
adgang til befordringsgodtgørelse, hvis betingelserne herfor i øvrigt 
er opfyldt.

Nye elever vil - sammen med meddelelse om optagelse på HOBRO GYMNASIUM 
og HF-KURSUS - få tilsendt ansøgningsskema. Nuværende elever får skema 
udleveret her på skolen. Alle elever skal omgående udfylde disse skema
er tydeligt og nøjagtigt og returnere dem til skolens kontor. Sker der 
adresseændringer efter skemaets aflevering, skal dette omgående medde
les skolens kontor.

Befordringsgodtgørelse ydes, hvor elevens samlede direkte (nærmeste) 
skolevej - beregnet fra bopæl til uddannelsessted - er 9 km eller dero
ver. (Om dette kilometerantal hedder 11 næste skoleår, kan der på nuvæ
rende tidspunkt ikke siges noget sikkert.)

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

Eget befordringsmiddel kan med amtsrådets forudgående godkendelse und
tagelsesvis benyttes, såfremt befordring med offentligt befordringsmid
del medfører urimelig ulempe eller ventetid, samt i tilfælde af sygdom 
eller invaliditet. Nærmere redegørelse herfor må gives i særskilt ansøg
ning, der udleveres på skolen (kursus).

Skal såvel offentlige transportmidler som eget befordringsmiddel benyt
tes, udfyldes et ansøgningsskema for hvert transportmiddel. Yderligere 
ansøgningsskemaer fås ved henvendelse til skolens kontor.
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ST I PEND IENÆVNET

Stipendienævnet varetager kontakten mellem de uddannelsessøgende og Statens Uddannel
sesstøtte (SU).

Nævnet sørger for fordeling af ansøgningsskemaer vedrørende SU, ligesom alle spørgs
mål til SU skal gå over Stipendienævnet. Nævnet kommer rundt til klasserne med ansøg
ningsskemaer ved skoleårets start og ved skoleårets slutning. Efter denne tid kan an
søgningsskemaer 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 bopæls
kommunen.

Indsendelse af ansøgninger i løbet af året samt indsendelse af ændringsansøgninger - 
(der skal indsendes ændringsansøgning, hvis man flytter hjemme fra eller ens økonomi
ske forhold ændres væsentligt) - kan kun ske én gang om måneden. Den 15. 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 følgende lærere: Kirsten Heide, Mette Bendixen 
og Henrik Ringbæk Madsen. Ud over lærerne består det af 3 elever, der vælges hvert år.

ØVRIGE STØTTEMIDLER

Skolen disponerer over nedennævnte rentebeløb, der årligt fordeles af lærerrådet. An
søgninger må være rektor i hænde senest lo.juni.

Stipendierne tildeles fortrinsvis elever, der forlader skolen efter bestået eksamen.

HOBRO BANKS PRÆMIEFOND ................................................ kr. 3.5oo,oo
ANONYM GIVERS FOND......................................................... - 1.000,00
FORENINGEN AF ARBEJDSGIVERE PÅ HOBRO HAVN ... - 300,00
HOBRO BANKS HUMØRLEGAT................................................ - 500,00

Endelig skal det nævnes, at da foreningen "HOBRO GYMNASIUMS VENNER" i 1978 havde hen
lagt en formue (nominelt) på kr. 2o.ooo, ophævedes foreningen og formuen blev til 
"HOBRO GYMNASIUMS VENNERS FOND". Denne skal af rektor og to af lærerrådet udpegede 
lærere - for øjeblikket Vagn Sparle og 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 FLIDSPRÆMIER, TILSKUD TIL SKOLEREJSER SAMT ANDRE 
FORMÅL EFTER BESTYRELSENS BESTEMMELSE. "
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FERIER OG FRIDAGE:
For skoleåret 1983-84 er der fastsat følgende ferier og fridage (de 
nævnte dage medregnes):

1 983:
Efterårsferie: Mandag 

fredag
den 17.oktober til 

21.oktober.

Juleferie:

1984 :

Fredag 
mandag

den 23.december til 
2.januar 1984.

Vinterferie: Mandag 
fredag

den 13.februar til 
17. februar.

Påskeferie: Mandag 
mandag

den 16.april til 
23.april.

Sommerferie: Mandag 
fredag

den 25.juni til 
1 o.august.

Det nye skoleår (1983/84) begynder mandag den 8.august.

RINGETIDER:
l. time: 08.00 - o8.45
2. — : o8.55 - o9.4o
3. — : o9.5o - 10.35
4. — : 1o.4o - 11.25
5. — : 11 .55 - 12.40
6. — : 12.45 - 13.30
7. — : 13.35 - 14.20
8. — : 14.25 - 15.10

KARAKTERSKALA:
HOBRO GYMNASIUM OG HF-KURSUS benytter satrme karakterskala sat folkeskolen - 13-skalaen.

FLYTNING:
Hvis du flytter - husk da straks at meddele din nye adresse på kontoret. Kontoret ihar 
udfærdiget blanketter til dette brug; dem vil du kunne finde i forkontoret.

OPRINGNINGER TIL SKOLEN:
Da skolens kontor ikke så sjældent bliver bedt cm at viderebringe meddelelser til ele
verne, er der grund til at understrege, at dette kun bør ske i ganske særlige tilfælde 
(sygdom o.lign.).

UDMELDELSE:
Udmeldelse må ske skriftligt.

VÆRDIGENSTANDE:
Penge og andre værdigenstande bør ikke efterlades i overtøj, tasker o.lign, i cen
tralgarderoben .
Skolen har ikke en tyveriforsikring, der dækker.

STUDIEKORT:
Skolen indførte fra nytår 1983 STUDIEKORT til interesserede elever. Kortene kan be
nyttes til forskellige former for rabat, f.eks. ungdomsrejser, teaterbilletter m.m..
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MORGENSAMLING
Hver tirsdag og fredag i 1.frikvarter er der 
morgensamling for alle skolens elever og læ
rere.

Et morgensamlingsudvalg står for styringen 
af morgensamlingerne.

Om tirsdagen synger vi i reglen sammen, led
saget af musikinstrumenter. Det lykkedes i 
år Bent Selchau at støve forbløffende mange 
musikalske talenter op blandt eleverne.

fra elever og lærere.I øvrigt får vi om tirsdagen meddelelser af enhver art

Om fredagen gjorde udvalget 
sidste år de enkelte klasser 
på skift ansvarlige for mor
gensamlingerne .
I år har vi forsøgt at skabe 
underholdning ved forskelli
ge indslag. Det var ikke no
gen ubetinget succes, men vi 
fik alligevel mange fine fre
dagsindslag i løbet af året - 
godt hjulpet af vore stamgæ
ster fra 3a - Jeppe og Finn.

Deltagelse i morgensamlinger
ne er ikke obligatorisk, men 
der er stor tilslutning til 
samlingerne, og erfaringsmæs
sigt ved de elever, der ikke 
deltager, for lidt om, hvad 
der sker på skolen.
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KUNST
I skoleåret 1982/83 er vores samlingssal blevet udsmykket med 3 store 
Kaj Führer billeder. Ligesom Tom Krøyers "New-York"-billede har skolen 
fået overdraget disse bil-leder af Hobro Kommunes Kunstsamling som per
manente lån. Führer har bygget sine malerier op af nogle farvestrålen
de geometriske figurer. Deres stærke dekorative virkning giver en god 
modvægt til Krøyers store billede.

I lighed med de seneste år har skolens medlemsskab af "Skolernes Kunst
forening i Randers-området" medført, at vi i løbet af dette skoleår har 
haft 8 forskellige udstillinger, hovedsagelig af billedkunst. De fleste 
vil dog måske tydeligst huske udstillingen af nogle sjove ståltråds f i'gu- 
rer af Pia Petersen.

Erik Skjødsholm forærede sidste år skolen sin samling af ældre og nyere 
Louisiana-plaka ter. De skifterammer, der er ophængt i sproggangen, har i 
det forløbne skoleår vist et udpluk af denne samling plakater.

De andre skifterammer - på gangen ved hi stor ieloka lerne - har været an
vendt til udstillinger af forskellige tryk, som vi har lånt' fra den gra- 
siske samling på Hobro Bibliotek.

I efteråret havde vi en større udstilling af Henry Lundgren, der både ar
bejder med jernskulpturer og malerier.

Kunstudvalget har i år købt litografier af Carl Henning Pedersen. Denne 
"H.C.Andersen-suite " er en slags illustration til forskellige H.C.Ander- 
sen-eventyr, men Carl Henning Pedersens fabulerende stil gør det ikke u- 
middeIbart muligt at sætte det enkelte billede i forbindelse med et be
stemt eventyr. Hans billeder virker først og fremmest ved deres farve og 
liniespil, der får én til - hele tiden - at opdage nye figurer. Billeder
ne er blevet anbragt på væggen ud for 1 a tin loka let.

I år er der desuden blevet indkøbt 3 mindre plakater af Ole Kortzau og en 
større collage af Bo Bendixen. Billederne er trykt i enkle, stærke farver 
og virker også med den blå indramning meget oplivende i det ny indrettede 
elevopholdsrum i kælderen.

Kirsten Heide
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BIBLIOTEKET
Biblioteksudvalget bestod i skoleåret 1982-83 af Wivian Borg, Henrik 
Damsgaard og undertegnede.

Biblioteket, der er åbent for alle fra skoletids begyndelse til kl. ca. 
16.00, har i det forløbne skoleår været benyttet flittigt, bl.a.som ar
bejdsrum for elever, lærerkandidater og lærere, og der har ofte været 
behov for flere arbejdspladser.

Hjemlån fra biblioteket er i princippet ikke muligt for eleverne. I sær
lige tilfælde, f.eks. i forbindelse med større skriftlige opgaver, kan 
der dog gives tilladelse hertil af bibliotekaren i samråd med faglære
ren, men kun i en kortere periode.

Da alle bibliotekets bøger er registreret efter decimalklassesystemet, 
titel og forfatter, kan en bog findes ud fra forskellige oplysninger.
I det forløbne skoleår har interesserede lærere fået biblioteksoriente
ring, og en del lærere har orienteret deres klasser i brugen af biblio
teket.

En meget stor del af biblioteksarbejdet i det forløbne skoleår har be
stået i at registrere bøger fra fagdepoterne. Arbejdet er nu langt frem
me, idet hovedparten af de store fagdepoter er færdigregistreret.

De store opslagstavler ved biblioteket har været flittigt benyttet,bl. 
a.til ophængning af plakater fra museer og teatre, til udstilling af e- 
levarbejder fra formningstimerne og til orientering om arrangementer, 
feriejobs o.lign.. Opslagstavlerne bliver dagligt flittigt studeret af 
elever og lærere.

Johannes Nilsson



SNIT I NYT ELEVOPHOLDSOMRADE



- 41 -

AF SKOLENS DAGBOG
AUGUST:
Den 9: Det nye skoleår starter.

For de fleste l.g'ere og l.HF'ere er det en stor forandring at komme på gymnasiet. 
Først og fremmest oplever de en stor forøgelse af arbejdsbyrden, da kravene er me
get store, og fagene for de flestes vedkommende er meget eksamensrettede. De nye 
elever kommer i høj grad til at arbejde sig igennem dette problem på egen hånd. 
For at lette denne proces forsøger vi igennem nogle introduktionsarrangementer at 
fjerne andre, måske helt unødvendige problemer ved overgangen til gymnasiet, pro
blemer af mere social art. Det vil sige at vænne sig til de nye lokaler, at få en 
god start på det kammeratlige sammenhold, at undgå at føle sig trykket af den nye 
situation m.m..

Til formålet indledte vi skoleåret 1982-83 med to dages introduktion for de nye e-
lever. Den første dag var der - foruden en indledning i salen - en gruppevis rund
gang på skolen med små opgaver, der skulle få eleverne til at snakke sammen.

Dagen efter var der først en tutor-time, hvor ældre elever tegnede et billede af 
skolens hverdag set med elevernes øjne (personligt kunne jeg tænke mig denne funk
tion udbygget). Resten af dagen var der sociale aktiviteter af forskellig art, så 
som folkedans, orienteringsløb, ekskursioner m.m..

Den 2o: ()-fest.

Den 23-27: 3mN på ekskursion til LIVØ 
ned Ole Carstensen og Kaj Nissen. Eks
kursionen var en biologisk ekskursion, 
hvor formålet var at udføre økologisk 
feltarbejde ned studier af forskellige 
økosystener, rådyr, fugle m.m..

Den 27: Hytteturene for alle 1.-klasser 
begynder.

Jesper Vigh-Nielsen

Den 25.-27: 3mS på ekskursion til KØ-
BENHAVN ned Ove Haarup. Man besøgte 
Politikens Hus, Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd, Industrihuset, National
banken og Folketinget (hvor man havde 
møde med Bjørn Elmquist). Til besøge
ne de forskellige steder havde klassen 
forberedt forskellige spørgsmål til 
belysning af de enkelte steders ar
bejdsforhold og holdninger til det 
øvrige samfund.

Ca. en måned efter skoleårets start sendte vi - i forlængelse af introduktionsdagene - 
de enkelte klasser på godt ét døgns ophold i spejderhytten KROGEN. Det er andet år, vi 
laver disse hytteture og begge gange under stor begejstring hos eleverne. Klasserne 
synes at blive rystet vældig godt sammen, fordi de får lejlighed til at fungere sammen 

i en masse situationer, hvor 
de ellers ikke ville lære 
hinanden at kende:
De skulle selv sørge for mad, 
indkøb, rengøring, plan for 
aktiviteter o.s.v..
Det er en prisbillig måde for 
dem at komme lidt væk fra ræ
set, der allerede er startet 
og det kan måske give ideer 
om at følge turen op med lig
nende arrangementer på egen 
hånd.

Jesper Vigh-Nielsen
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SEPTEMBER:
Den 1: 3 lærerkandidater påbegynder pæda
gogikum.

Den 1: Fællestime med cperaensenblet fra 
Aalborg, der opfører Pergolesis' koniske 
opera "Gartnerpigen som primadonna".

Den 6: Orienteringsmøde om skolerådsvalg. 
Efter mødet blev det nye skoleråd valgt.

Den 14: Besøg i 3sS, 2mS og 2sS af er
hvervsvejleder Else Christensen fra Ar
bejdsformidlingen i Aalborg.

Den 15: Besøg fra Arbejdstilsynet ved in
geniør W.Frank.

Den 2o: Introduktionsaften for alle 1-g- 
klasser og 1.HF-klasser ned forældre. Af
tenen blev en stor succes ned meget stor 
deltagelse af både elever og forældre.

Den 3o:
2a paa ekskursion med Henrik 
Pamsgaarh. Ekskursionen hiev 
foretaget i forbindelse med 
gennemgang af gt.5t.Blichers 
forfatterskab.
Klassen hesoegte herregaarden 
AUNSBJERG, hvor Blicher faer- 
dedes som dreng, E BIND^WUffi- 
museei i Egsgaard og VIUIH 
kirke, hvor faderen - Niels 
Blicher - var sognepraest 
samt Blicher-egnens museum i 
EHøRNING.

Den 21: Valg af nyt elevråd.

Den 23: 2sS på ekskursion med Kaj Nissen 
og Poul Sørensen. Ekskursionen foregik 
ned bus gennem HIMMERLAND for at se på 
landskaber og bebyggelse. Bl.a. besøgte 
man Lille Vildmose, Rebild Bakker og 
Store Blåkilde.

Den 24: Fællestime med Dan Ar Bras 
(fransk guitarist og folkesanger).

Den 27.september - l.oktcber:
3.gymnasieklasse - matematisk linje - i 
erhvervspraktik.
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OKTOBER:
Den 7: Fodboldstævne for piger og drenge 
- irellem Grenå, Randers og Hobro.

Den 8: ()-fest.

Den 11.-16: 3.gymnasieklasse - sproglig 
linje - i erhvervspraktik

ten 27: 2.HF og 1-HF 
- formningsholdene - 
på ekskursion til 
NORDJYLLANDS KUNST
MUSEUM i Aalborg med 
Kirsten Heide og Hen
rik Damsgaard. Man 
besøgte særudstillin
gen "Kunst og Fidus". 
Udstillingen viste 
et stort antal serie
producerede oliemale
rier. Det var udstil
lingens hensigt at 
afsløre de forretnings
mæssige "fiduset" bag 
billederne.
Her var et godt ud
gangspunkt for dis
kussion om kunstbe
grebet.

NOVEMBER:
Den 1: I BIO vises "Hvem ringer klokker
ne for?"

Den 2: 3b på ekskursion til AALBORG med 
Erik Skjødsholm, hvor man besøgte udstil
lingen "Kunst og Fidus" på Nordjyllands 
Kunstmuseum, og man så Dario Fo's "Kid
napningen" på Jcmfru Ane-teatret. ten 9: Fællestime for HF-klasserne ned

Landsforeningen af kursusstuderende (LAK).

ten 11: Fællestime for gymnasiet ned e- 
levorganisationerne GLO og DGS.

ten 12: Alternativ ()-fest.



- 44 -

Den 6: Fællestime cm Tanzania med Bergit 
Forchhammer og Nicholas Bangu fra Tanza
nia.

Den 13.-17: U-landsudstilling i forbindel
se med elev/forældrekonsultationeme.

Den 14: 2.g-drenge til basketballstævne i 
RANDERS.

Den 14: Forældre/elevkonsultationer for 
klasserne 1a, 1y og 1z.

Den 15: 3a på ekskursion til ARHUS med 
Knud Jørgensen. På Kunstmuseet så man 
raderinger og plakater af Korst Jensen, 
malerier, skulpturer og relieffer i 
plastic af Kirsten Lockenmitz samt Den 
permanente udstilling. På Naturhistorisk 
museum besøgte man særudstillingen cm 
sammenhænge mellem naturens former/far- 
ver og kunstneriske udtryk. Cm aftenen 
besøgte man Arhus Tteaters Store Scene 
og overværede forestillingen "Bagvaskel
sens skole" af Richard B.Sheridan.

Rast på turen til AKROPOLIS

Den 15.-22: 2b på stu
dierejse til GRÆKENLAND 
med Johannes Nilsson. 
Som supplement til old
tidskundskabsundervis
ningen havde 2b og Jo
hannes Nilsson arrange
ret en studietur til 
GRÆKENLAND, primært til 
ATHEN. Man så Akropolis 
med de berømte templer, 
det gamle torv Agora og 
det gamle begravelsesom
råde Kerameikos - og ik
ke mindst museerne méd 
de kostbare og karakte
ristiske fund fra den 
græske oldtid. Naturlig

vis måtte man spørge oraklet i Delfi til råds og dyste i løb på Del fis stadion.

Klassen havde endvidere i religion (med Erik Skjødsholm) og i historie (med Ove Haa- 
rup) fået en viden, som var med til at øge udbyttet af turen. Hjemmefra var der - 
gennem den græske ambassade - arrangeret et skolebesøg i Athen, og i det hele taget 
havde klassen forberedt rejsen så godt, at man virkelig oplevede det moderne Grækenland.

Den 15: I BIO vises "Kundskabens træ".

Den 16: Forældre/elevkonsultationer for 
klasserne 1b, 1x og 1u.

Den 16-19: Terminsprøver for 3.gymnasie
klasse.

Den 17: Basketballstævne for 1. og 3.g- 
drenge.

Den 18: Amtets undervisnings- og kultur
udvalg holder møde på gymnasiet.

Den 3o: Badmintonstævne for drenge og 
piger i Randers.

DECEMBER:
Den 3.-10: 2.HF'eme skriver 2.årsopgave.

Den 6: Besøg af ca.loo elever fra Hcbro- 
skolernes 9.klasser.

Den 22: Idrætsformiddag for samtlige ele
ver og lærere. I arrangementet indgik 
volleyball, basketball, fodbold, svømning, 
styrketræning og folkedans.

Idrætsformiddagen sluttede kl. 11.3o, 
hvorefter filmen "Hair" blev vist i sko
lens samlingssal.

Den 23: Julehygge i klasserne i 1.time - 
derefter fælles juleafslutning i sam
lingssalen.
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1984:
JANUAR:
Den 12: Fællestilæ ræd gruppen "Tøbrud".

Den 17.-21: 14 elever fra Nordre skoles 
1o.klasse følger undervisningen i 1.gym
nasieklasse og 1.HF-klasse.

Den 19: Volleyballstævne/drenge i Paderup.

FEBRUAR:
Den 1: Bjarne Albrechtsen udnævnes til 
studielektor.

Den 1: Jørgen Halskov Kristensen ansættes 
til at undervise i musik i klasserne 1b, 
1z og 1u.

Den 4: Volleyballstævne for piger.

Den 4: 1.g-drenge til volleyballstævne i 
Nørresundby.

Den 8: Dobbelt fællestime med journalist 
Samuel Rachlin, son holdt foredrag over 
titlen: "Den sovjetiske borger, hans so
ciale og økonomiske forhold".
Efter foredraget besvarede Samuel Rachlin 
spørgsmål fra eleverne.

Den 8: 3mF på ekskursion til KØBENHAVN 
med Steen Bach og Jørgen Møller Nielsen. 
Den første dag besøgtes Herlev sygehus, 
hvor Mogens Bak holdt foredrag om kli- 
nisk-fysiologisk og radio-fysiologisk 
afdeling.
Derefter besøgtes H.C.Ørsted-instituttet, 
hvor Finn Berg Rasmussen holdt foredrag 
og foretog rundvisning.
Anden dag besøgte man Danmarks tekniske 
højskole og Niels Bohr-instituttet.
På hjemrejsen gjorde man ophold i Frede
ricia, hvor Skærbækværket besøgtes. Her 
holdt Lis Jørgensen foredrag og foretog 
rundvisning.
Til sidst besøgtes ELSAM, hvor Birte Rose 
og P.F.Bach viste dias og holdt foredrag.

Den 11: Vinterferie.

Den 22: Dansklærerne viser filmen "Hose
kræmmeren" i Hobro BIO.

Den 21: På amtsgården i Ålborg afholdes 
licitation over cm- og tilbygningen af 
gymnasiet.

Den 25: Orienteringsmøde om optagelse i 
1.gymnasieklasse og 1.HF.

Den 27: Fire lærerkandidater starter pæ
dagogikum.

MARTS:
Den 2: Orientering cm korterevarende vide
regående uddannelser for 3.g, 2.HF og 1.HF.

Den 3: 2.g-piger deltager i basketball
stævne.

Den 3: Generalprøve på skolekomedien 
"Den gamle Dame besøger byen".
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SKOLEKOMEDIE

Sidste års store opbakning om skolekomedien gav Henning og mig lyst til 
endnu en gang at være instruktører.

Allerede i november indkaldte vi til det første møde; men traditionen 
tro kom vi også i år i tidsnød, fordi vi først midt i januar - efter at 
have læst ca.15 andre tekster - kunne blive enige om Friedrich Dürren
matts tragikomedie "Den gamle Dame besøger byen".

Fordelen ved denne tekst var, at røsten alle, der havde meldt sig til at 
deltage i skolekomedien, kunne få en rolle. Stykket havde ca.4o medvir
kende .

Da vi skulle øve - og de sidste 14 dage var det hver eneste eftermiddag 
- måtte vi dog indse, at det store skuespi 11er.antal alligevel ikke altid 
var en fordel. Det var svært for alle at afse tilstrækkelig tid. Gene
ralprøven blev derfor en rigtig generalprøve, idet det var første gang, 
vi kunne spille hele stykket igennem.

Friedrich Durrenmatt har hygget sit stykke meget praecist ag lagisk ap.
Han lader Claire Zachanassian hesnege sin fnedeby far at haevne sig paa 
sin ungdomsven, ACFRED ICC. Claire maahte snm 17-aarig flygte fra byen, 
forbi Alfred ikke ville indroemme, at han var far til hendes barn. Nu 
kraever Claire retfaerdigheb, og det betyder, at hun vil have Ill myr
det. gom betaling for mordet, vil hun give 1 milliard.
Personerne i stykket, der ikke er skildret som mennesker, men som typer 
- laegen? praesten o.s.v. - lader sig mere og mere aabenlyst styre af 
de materielle goder. Kun Alfred Ill gennemgaar en egentlig udvikling. 
Han erkender sin "skyld" og accepterer herfor at skulle myrdes.
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Pä grund af Dürrenmatts meget stramme ordvalg og skiftet mellem det tra
giske og komiske stiller stykket store krav til skuespillerne. Alle 4o 
ydede en enorm indsats. Vi har haft rigtig mange gode timer sammen og 
mener udfra kommentarerne efter opførelserne også, at stykket "lykkedes" 
for os.

Kun ét kort øjeblik under prøverne tænkte vi på helt at opgive. Det var 
2 dage før general prøven, da Charlotte Riis Kristensen, som spillede 
Claire, meddelte, at hun havde influenza. Heldigvis havde Tove Hauer 
Larsen mod til at påtage sig rollen, som hun klarede imponerende godt 
til genera 1 prøven, mens Charlotte blev rask nok til at spille den kræ
vende rolle de to følgende aftener.

Kirsten Heide

Den 4: 1b på ekskursion til HINNERUP med 
Kaj Nissen. Ekskursionen var en geografi
ekskursion til bofællesskabet "Overdre
vet" ved Hinnerup. Man hørte dels om bo
fællesskabets tilblivelse, målsætning og 
dagligdag, dels cm bofællesskabets ener
gisystem, bestående af solfangere og en 
vindmølle, der snurrede for fuld kraft 
under besøget.

Den 4: Premiere på skolekomedien.

Den 5: Festforestilling og skolefest.

Forberedelser til skolefesten!
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SKOLEFESTEN 1983:

Også i 1983 har vi fulgt traditio
nen op med en skolefest, der efter
hånden har fået en fast plads i be
gyndelsen af marts måned - i øvrigt 
en god placering, synes jeg - da fe
sten herved også tjener som et nød
vendigt pusterum, før terminsprøver 
og eksamen sætter ind. Endvidere 
trænger både lærere og elever til 
FEST med F på det tidspunkt, efter 
at vi har siddet i måneder og ydet 
og vel er kommet til at tænke på 
skolen og hinanden på en lidt énspo
ret måde. Specielt kan festen have 
sådanne positive funktioner, hvis 
den er en succes.

Hermed mener jeg ikke bare, at ar
rangementerne skal forløbe planmæs
sigt, men at elever og lærere bak
ker festen op ved at deltage (der 
skal lige mindes om, at det er ved 
denne lejlighed, at vi håber at se 
mange forældre, søskende og gamle 
elever).

Da skolefesten netop på den måde 
har været en succes de sidste flere 
år, har det været en virkelig for
nøjelse at være med til at arrange
re den.

Af arrangementerne i år skal omta
les vore forskellige musiktilbud: 
FESSORS BIG CITY BAND, der for an
det år i træk fungerede som fint 

danseorkester i samlingssalen - i år afløst i pauserne af det lokale MONTANA BAND, 
som var ønsket af mange elever. Igen i år havde vi HOBRO SPILLEMÆNDENE i spisesalen, 
som hele aftenen blev godt besøgt af folkedansere. Der er helt klart flere og flere, 
der foretrækker folkedansen. Derfor havde vi i år skaffet mere plads hertil ved at 
flytte en anden af festens faste bestanddele - kaffebaren - til latingangen.

I central garderoben havde elevforeningen - PARENTESEN - hele aftenen nok at gøre med 
at lange vin, øl og vand over disken i deres til lejligheden indrettede bar.

Men for mange er højdepunktet spisningen i klasserne, hvor klasserne selv sørger for 
maden, og hvortil de ofte har inviteret mange forældre og lærere.
(3a slog denne gang alle rekorder ved at kunne præstere en forsamling på 75.)

Jeg håber, at der vil blive ved med at være elever og lærere, som vil påtage sig ar
bejdet med skolefesten. Uden at binde os til nogen bestemt form, synes jeg, at det er 
en god idé, om vi bevarer denne ene store fællesfest.

Jesper vigh-Nielsen
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Den 7: Orientering cm de lange videregå
ende uddannelser for 3.g,2.g og 2.HF.

Den 1o: Grenvalgsmøde for elever i 1.g 
med forældre.

Den 8: Cand.mag.Jørgen WendeIbo ansættes 
til at varetage musikundervisningen i 1z.

Den lo: Fællestime, hvor Fønix-teatret 
opfører "Spillerum".

Den 11.-18: 2a,2x,2y og 2z på studierej
se til FRANKRIG med Henrik Ringbæk Madsen 
Aase Schjøtz-Christensen, Knud Jørgensen, 
Annette Kanstrup Jensen, Vagn Hendel og 
Agner Hessner.

PROVENCETUREN 1983:
Den 11.marts drog 4 2.gymnasie-klasser og 6 lærere -i alt 98 personer - til AVIGNON 
i Sydfrankrig for at tilbringe en uge i PROVENCE. Det var første gang, så mange ele
ver tog af sted sammen, og der blev gjort et stort forarbejde - både af elever og læ
rere. Grundene til at vælge AVIGNON var mange. Byen er middelstor, let at orientere 
sig i. Der er gode muligheder for at komme i kontakt med de lokale, den har et beha
geligt klima, og den er rig på "kultur".

Nogle arrangementer var fælles for alle klasser. - Således messe i en katolsk kirke 
og besøg på det gamle pavepalads. Vi brugte en hel dag til at se på romerske bygnings
værker , som denne egn er fyldt med. Vi kørte til PONT du GÅRD - de imponerende vand
ledninger. Dernæst så vi arenaerne, der stadig bruges i NIMES og ARLES, hvor også det 
romerske amfiteater er bevaret. Vi så saltinddæmningsområderne i RHONE-deltaet, og 
der blev tid til at køre igennem det enorme naturreservat - CAMARGUE.

Kammeratligt samvær i Sydfrankrig

Fælles for alle var også en tur rundt i det vinindustrialiserede RHONE-delta. Vi så 
en film om havneanlægget FOS sur MER, der i løbet af 2o år er blevet Europas største. 
Langs med olieraffinaderier og pipelines gik turen videre til MARSEILLES, Frankrigs 
næststørste by. Efter at have studeret bylivet her, endte dagen med en dukkert i Mid
delhavets Blokhus - CASSIS.
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De to øvrige dage tilbragte klasserne og deres lærere individuelt. Alt efter interes
ser, forarbejde og praktiske muligheder brugtes dagene til besøg på gymnasier, gårde, 
mejerier, rådhuse, vinkældre, til interviews med lokalbefolkningen, til udflugter og 
indkøb.

Vi kørte 4.46o km og prisen var 1.4o5,~ kr. for transport, ophold, morgen- og aftens
mad. Der var bred enighed om, at ugen var pengene værd. Udbyttet var stort - såvel 
fagligt som socialt. . .Annette Kanstrup Jensen

Den 15: terminsprøver for 3.gymnasie
klasse begynder.

Den 17. og 18: "terminsprøver" for 2.HF.

Den 21: Besøg af Inga Jensen fra Arbejds
formidlingen, som orienterer 3.gymnasie
klasserne og 2.HF.

Den 24: Basketballtævne for 1.g-piger.

Den 25: Det første spadestik til gymna
siets tilbygning foretages af formanden 
for amtets kulturudvalg - Else Orbesen 
- elevrepræsentant Minna E.Nielsen og 
rektor Jørgen Freil.

APRIL:
Den 2o: Forårskoncert.(Se program s.51)

Den 2o: På grund af undervisningsminister 
Bertel Haarders spareforslag holder en 
del af eleverne fagligt møde.

Den 24: 2ax på visit i TV-studiet i 
Svenstrup. Besøget blev foretaget i for
bindelse med en gennemgang af emnet "Lyd
indspilningsteknik" . Man besluttede, at 
en praktisk forståelse af emæt var på 
sin plads og derfor lejede man sig ind 
på TV-studiet, hvor 6 timer blev brugt 
til at indspille Anæ Linæts "Brev til 
en veninde". Resultatet opførtes ved den 
efterfølgende morgensamling den 28.april 
under ledelse af Jørgen Halskov.

Den 25: Elevforeningen PARENTESEN afhol
der koncert med SNEAKERS.

Den 28: Sidste skoledag for 2.HF.

MAJ:
Den 2: Skriftlig HF-eksamen begynder.

Den 4: Sidste skoledag for 3.gymnasiekl..

Den 9: Skriftlig studentereksamen be
gynder.

Den 16: Mundtlig eksamen i HF begynder.

Maj - fortsat
Den 18: Sidste skoledag for 1.og 2.gymna
sieklasse samt 1.HF.

Den 19: Skriftlige årsprøver for 1.g og 
2.g begynder.

Den 24: Mundtlig eksamen i 3.g og 1.HF 
begynder.

Sanne Salanonsen fra SNEAKERS
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FORÅRSKONCERT

HOBRO GYMNASIUM OG HF-KURSUS 
onsdag den 2o.april 1983 - k!.193o

MEDVIRKENDE: Elever og lærere ved HOBRO GYMNASIUM OG HF-KURSUS

1. Festpræludium (Carl Nielsen) ......... Asger Landsfeldt

2. Den danske sang 
(Carl Nielsen/Kai Hoffmann) .. Fællessang

3. Under bøgen (Gnags) .............................. Elever fra Iz
Boligblok A (TV 2) ................................ Tirsdagsgruppen v/Jørgen Wendelbo
I shot the sheriff (Bob Marley) .. Tirsdagsgruppen v/Jørgen Wendelbo

4. Fløjteduet:Sonate no. 1 ..................... 
Adagio. Bent Selchau og
Allegro ................................ Jørgen Halskov Kristensen

5. Saint Louis1 blues ................................  
Basin Street Blues ....................... "Hot Man Swingers and the
All of Me .................................................... Pjalter's"

6. "Diæt" (Benny Andersen/Dalsgård) . Elever fra la,lx og ly 
"Riding on a Mailtrain"(A.C.Alvad) v/Asger Landsfeldt

7. 3 irske folkemelodier ......................... Henrik Damsgaard, Jens Peter
Hansen og Bjarne Albrecht sen

PAUSE

8. Walze zu vier Händen no.l og 15 . .
Liebes-1ieder Walzer - 4 og 11 .. Anne Lisbeth Møller og 
Walze zu vier Händen - 2 (Brahms) Asger Landsfeldt

9. På stengrund ..............................................
(Rudolf Nielsen/Jørgen Halskov)
Det er ikke det, du siger ................
(Anne Linnet/Jan Giæsel)

Wanderlust (Poul McCarthy) ..............

Torsdagsgruppen og

Fredagsgruppen v/
A la Mode (lb Frost) Jørgen Halskov Kristensen

lo. 3 baroksatser Blokfløjteensemble v/
Bent Selchau

11. Coconut Woman (Trad.Calypso) ..........
Sangen om Britt (Trille) ..................
Sig noget til mig (Trille) ..............

12. I skovens dybe, stille ro ................
(Folkemelodi/Fritz Andersen)

Pigerne v/
Anne Lisbeth Møller

Acapella-gruppen: 
"A kalder mæ Pelle"
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