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Skoleåret 1986-87
Som det har været skik og brug hidtil, har også redaktionen af dette årsskrift forsøgt 
at samle nogle af de ting, som forekommer at være karakteristiske for skoleåret 1986- 
87 på HOBRO GYMNASIUM OG HF-KURSUS.
En del praktiske oplysninger hører endvidere hjemme i et årsskrift.
Endelig vender en enkelt artikel blikket fremad mod det kommende skoleår, hvor en ny 
gymnasiereform ser dagens lys.

Den altoverskyggende begivenhed i 1986 var skolens 25 års jubilæum, som virkelig blev 
fejret med manér med en temauge som optakt til festlighederne i week-enden 25.-26.sep
tember, hvor skolen stod på den anden ende.

Vi måtte med skoleårets udgang tage afsked med flere af skolens kendte ansigter:
Thor Bach Jensen valgte efter et års orlov helt at hellige sig det edb-firma i Hadsund, 
som i en del år har lagt beslag på en væsentlig del af fritiden.
Skolen må med beklagelse tage afsked med en af sine dygtige mat/fys-lærere - tilmed en 
af skolens markante profiler.
Vi takker dig for 7 års godt arbejde på Hobro Gymnasium og hf-kursus, Thor, og ønsker 
dig held og lykke i det private erhvervsliv!
Også Knud og Kirsten Christensen, pedel og kantineleder, valgte at søge nye græsgange, 
idet Knud fik job som lærer på Teknisk Skole i Hjørring.
Også jer, Knud og Kirsten, siger vi tak for en fin indsats på Hobro Gymnasium og hf- 
kursus, selvom samarbejdet kun kom til at vare i 4 år!

Vi dimitterede en af de mindre årgange i juni 1987: 4 store gymnasieklasser (1 1/2 + 
2 1/2) og 2 små hf-klasser, i alt 127 elever.
Til gengæld er der stor interesse for gymnasie- og hf-uddannelsen i den årgang, der 
startede den 1.august 1987: 6 gymnasieklasser (2 1/2 + 3 1/2) og 2 hf-klasser, 
i alt 195 elever.
Alene i Hobro Kommune var ansøgerfrekvensen på knap 40% (med en frekvens i Nordjyllands 
Amt under ét på godt 26%).

Det er glædeligt at konstatere, at der virkelig er behov for den udvidelse af Hobro 
Gymnasiums kapacitet, der skete med om- og tilbygningen i 1983-84.

JØRGEN FREIL
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Jubilæumsugen
At give en samlet og dækkende beskrivelse af, hvad der foregik på gymnasiet i dagene 
22.-25.september 1986, er næsten umuligt. Når dertil kommer, at det helst ikke må væ
re for kedeligt og opremsende samtidig med, at det ikke må være for langt, er det li
ge før, man giver op..........

........ Jeg prøver al 1 i gevel!
Kort fortalt: Det var den mindeværdige uge, hvor der var jubilæumsfest fredag og lør
dag med fire forudgående temadage om (næsten) alt muligt mellem himmel og jord, og 
hvor der blev arbejdet (mere eller mindre) på mange forskellige måder - i de fleste 
tilfælde helt anderledes, end man plejer.

En kort systematisk redegørelse er nødvendig: De 4 temadage var organiseret i to afde
linger: 1.afdeling bestod i, at lærere og elever på tværs af klasserne arbejdede i 
grupper med emner, de selv havde valgt. For at give et indtryk af variationen i emner
ne og for ikke at blive beskyldt for at fremhæve nogle frem for andre nævnes de her i 
alfabetisk rækkefølge: A-kraft, Alkohol, Apartheid, Cabarét, Dans, Fredsår, Fremtiden, 
Genetik, Humor, Kinesisk kultur, Kost og sundhed, Musik, Nationaløkonomi, Naturople
velser, Nedrustning, Nordiske guder. Pressegruppe, Psykiske lidelser, Revygruppe, 
Sport, Sydamerika, Terapier og Tøj-mode.
2.afdeling af temadagene bestod i, at man klassevis forberedte et eller andet praktisk 
indslag i jubilæumsfesten. Her var der lagt et overordnet tema ind som styrende for 
aktiviteterne: MIDDELALDEREN.
Hvis man kort skal systematisere de "produkter", der kom ud af denne afdeling, og som 
kunne opleves fredag og lørdag, falder de i 3 hovedgrupper:

- de kulinariske (diverse mad og drikke i forskellige barer og 
restauranter,

- de musikalske og underholdende: Revy og Cabarét,
- de historisk-kulturel 1e: Boder og udstillinger i fællesområdet.

Dermed er vi fremme ved ugens to sidste dage, som på mange måder var styrende for, hvad 
der skete mandag til torsdag.
Fredag den 26. var der om formiddagen først officiel jubilæumssamling i salen med mange 
taler og gaveoverrækkelser (i formel korrekt rækkefølge) fra systemets mænd og kvinder. 
Derefter jubilæumsfrokost. Fredag eftermiddag var der åbent hus med udstillinger og un
derholdning .

Om lørdagen var der midt på dagen ligeledes åbent hus, og om aftenen kom så kulminati
onen: Jubilæumsfesten, hvor huset var fuldt af sang, musik, underholdning, mad og 
drikke, og hvor mange mennesker med nuværende og forhenværende tilknytning til skolen 
mødtes og festede. Det kan ikke beskrives nærmere. Det var bare for meget!!!!

Afslutning og konklusion: Det var en uge, som ikke glemmes af de personer, der deltog. 
Det lykkedes med en god kombination af demokrati og styring at få et fornuftigt og in
spirerende indhold i temadagene. De var på godt og ondt præget (og presset) af jubilæ
et. Vi havde for lidt tid til aktiviteterne. På den anden side havde vi "pisken over 
nakken" - noget at arbejde hen imod.

Det lykkedes også grundigt at få slået fast udadtil, at vi fyldte 25 år, og foruden vi 
selv var der en masse mennesker, der fik fornøjelse af det.

OVE HAARUP
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Adjunkt
Henrik Damsgaard (Da) 
dansk og formning 
Kirkedalsalle 52, Hobro 
08 52 15 75

Adjunkt
Berit Dinesen (BD) 
musik og historie 
Skovvej 18, Hobro 
08 52 50 31

Adjunkt
Inge Dinéss (ID) 
engelsk og formning
Randersvej 130, Handest, 
Fårup
06 45 24 61

Adjunkt
Esben Frederiksen (EF) 
matematik og datalogi 
Langelandsgade 1, Aalborg 
08 16 54 89

Adjunkt
Kaj Edlund (KE) 
fysik og kemi 
Ranunkelvej 77, Hobro 
08 52 46 25

Adjunkt
Ellen Erbs (EE) 
engelsk og religion 
Teglgårdsvej 20, Hersom 
Hobro
06 69 00 09

Rektor
Jørgen Freil (JF) 
tysk, idræt og russisk 
Nedre Strandvej 55, Hobro 
08 52 50 74

Adjunkt
Henrik Strange Hansen (SH) 
historie og russisk 
Sdr. Alle 18,1. sal, Hobro 
08 52 44 79

Adjunkt
Jens Peter Hansen (JH) 
fysik og matematik 
Enebærvej 23, Hobro 
08 52 58 86
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Adjunkt
Vagn Wiemer Hendel (VH) 
historie, religion og old.
Solvej 5, Hobro
08 52 22 57

Lektor
Agner Hessner(H) 
fransk
Stoldal 50, Hobro
08 52 53 84

Adjunkt
Steen J. Høgh (SJ) 
idræt
Porthusvej 12, Buderup
Støvring
08 37 36 39

Adjunkt
Ove Haarup (OH) 
historie og samfundsfag 
Finlandsvej 28, Hobro 
08 52 40 68

Adjunkt
Kaare Stissing Jensen (Je) 
samfundsfag og idræt
Bellisvej 3, Hobro 
08 52 29 20

Adjunkt
Knud Jørgensen (Jø) 
dansk og historie 
studievejl. for gymn. 
Skovvej 24, Hobro 
08 52 52 73

Lektor
Ole Bent Larsen (La) 
dansk og religion 
Rosenparken 9, Hobro 
08 51 02 62

Adjunkt
Annette Kanstrup-Jensen (KJ) 
fransk og religion 
Ranunkelvej 73, Hobro 
08 52 53 99

Asger Landsfeldt (L) 
musik og dansk 
Finlandsvej 16, Hobro 
08 52 23 57
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Adjunkt
Kirsten Lüthje (KL) 
tysk og formning 
Tranevænget 5, Hobro 
08 52 25 03

Lektor
Henrik Ringbæk Madsen (RM) 
historie 
studievejl. for gymn.
Mågevej 19, Hobro 
08 52 26 55

Adjunkt
Kirsten Madsen (KiM) 
spansk og etnologi 
Gunderupvej 401, Ellidshøj
Svenstrup
08 38 43 23

Lektor
Kirsten Madsen (KM) 
historie, oltidsk., idræt 
Kirkedalsalle 33, Hobro 
08 52 24 94

Lektor
Ingrid Martinsen (Ma) 
russisk og engelsk
Fuglevænget 50, Klejtrup 
Hobro 
08 54 66 62

Adjunkt
Lone R. Mærsk-Møller (LM) 
dansk og idræt
Bellisvej 10, Hobro
08 52 59 39

Lektor
Gert Mølgaard (GM) 
matematik og fysik 
Kirkegade 8A, Mariager 
08 54 21 28

Lektor
Jørgen Møller Nielsen (MN) 
matematik og fysik 
Fjordgade 13, Randers 
06 42 73 90

Adjunkt
Rita Nielsen 
dansk og idræt 
»Soltoft«, Fælledvej 8 
Mariager 
08 54 10 47
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Adjunkt
Kaj Nissen (KN) 
biologi og geografi 
Beltoftsgade 2, Hobro 
08 52 52 26

Adjunkt
Johannes Nilsson (JN) 
tysk, latin og oldtidsk. 
Birkholmvej, GI. Skørping 
Skørping 
08 39 19 12

Lektor
Erik Skjødsholm (Sk) 
dansk, religion og old. 
Amerikavej 8, Hobro 
08 52 18 72

Adjunkt
Bent Selchau (BS) 
matematik og fysik 
Solbakken 10, Hobro 
08 52 34 76

Adjunkt
Susanne Stubberup (SS) 
tysk
Chr. Købgesgade 10, Arhus C
06 19 42 84

Studielektor
Ib Juhl Søndergaard (SØ) 
engelsk, latin og old.
Vibevej 19, Hobro 
08 52 03 52

Adjunkt
Aase Schjøtz-Christensen 
(S-C) historie og fransk 
studievejl. for gymn 
Mågevej 19, Hobro 
08 52 26 55

Lektor
Vagn Sparle (Sp) 
matematik og fysik 
Hadsundvej 50, Fladbjerg
Mariager 
08 58 30 81

Lektor
Henning Thomsen (T) 
kemi og matematik 
Morbærvej 6, Hobro 
08 52 59 04
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Adjunkt
Peter Thorsen (PT) 
fysik og matematik 
Godthåbsvej 19, Randers 
06 43 81 77

Adjunkt
Jesper Vigh-Nielsen (JV) 
engelsk og tysk 
Hostrupvej 11, Hobro 
08 52 59 67

Adjunkt
Per Vilsbøl (PV) 
musik
Skelagervej 32D, Arhus N
06 10 91 04

Lektor
Michael Wulff (Wu) 
biologi
Svinget 4, Skørping 
08 39 16 72

Adjunkt
Anders Ørberg (AØ) 
musik og fransk 
Skovvej 18, Hobro 
08 52 50 31
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TEKNISK-ADMINISTRATIVT PERSONALE (TAP)

Sekretær
Benthe Budolfsen
Finlandsvej 1, Hobro 
08 52 19 60

Sekrætær
Else Gildsig 
Sallingvej 25, Hobro 
08 52 08 37

Kantinebestyrer 
Karen Jensen 
Amerikavej 3, Hobro 
08 52 19 48

Pedel
Tage Jensen
Amerikavej 3, Hobro 
08 52 19 48

Medhjælp i kantinen 
Karen Johansen 
Røgelknolden 4, Andrup, 
Hobro 
08 55 50 56

Medhjælp i lærerkøkkenet 
Ingrid Schack
Ørnedalsvej 29, Hobro 
08 52 37 80

Som midlertidigt ansatte har skolen i øjeblikket

John Hosbond 
medhjælp for pedellen

Rigmor Trap 
medhjælp i biblioteket, 
på pæd. værksted m.m..

Inger-Lise Mikkelsen 
Scwoboda
Vikar for Kirsten Lüthje
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Praktiske oplysninger
MORGENSAMLING
Morgensamlingen er mødested for alle elever og lærere.
Her udveksles der to gange om ugen i et formiddagsfrikvarter oplysninger mellem ele
verne, rektor og lærerne.

Mindst én gang om ugen er der andre indslag - f.eks. fællessang, musik og sangnumre 
med elever og lærere, sketches og anden sceneoptræden, beretninger fra skolerejser og 
andre elevaktiviteter.

Morgensamlingen præges altså først og fremmest af elevernes indsats; det er klasser
nes medvirken på scenen og talerstolen, der gør samlingssalen til mere end et sted, 
hvor man får praktiske oplysninger.

Morgensaml ingsudval get
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KANYLE- med to år på bagen
- Nej, det er ikke stiknarkomanernes slidte éngangssprøjter, der her hentydes til, 
men derimod det lokale gymnasiums elevblad, FREDAGS-KANYLEN, der 1.november 1987 mar
kerede sit to års jubilæum med et stort fødselsdagsnummer på 52 sider.

Denne udgivelse, der var nummer 12 i rækken, indeholder et rigt varieret udbud af ak
tuelle informative nyheder spændende lige fra omtaler af interne arrangementer, stu
dierejser, ekskursioner og sportsbegivenheder i gymnasieregi over boganmeldelser, 
trafikråd og redegørelser fra diverse organisationer og græsrodsbevægelser til mindre 
seriøse indslag i den humoristiske genre.

I dette skoleår, hvor bladets redaktion er blevet fordoblet, er der som følge heraf 
kommet en lang række nye og spændende impulser, der således har ændret det redaktio
nelle stof til også at omfatte mere dybdeborende artikler og reportager under rubrik
ken "Tæt på".

- Ikke alle de mange nye ideer, der er kommet frem på redaktionsmøderne i første del 
af dette skoleår, har vi endnu fået realiseret, men personligt glæder jeg mig meget 
til at føre nogle af de nye projekter ud i livet, udtaler et af de nye redaktionsmed
lemmer, Anne Birgitte Sørensen, der tilføjer, at hun gruer for bladets fremtid, ef
tersom kun ét redaktionsmedlem ikke forlader gymnasiet til sommerferien.

I forbindelse med jubilæet udToddede FREDAGS-KANYLEN en stribe sweat-shirts, som kunne 
erhverves gennem deltagelse i en spændende læserkonkurrence.
Trøjerne var naturligvis forsynet med bladets smarte logo.

Bladet startede i november 1985 
og er siden da vokset støt i så
vel kvalitet som størrelse. 
Således er sideantallet vokset 
med 550% og oplaget med 900%

- Men dette er ikke nok!
Vi benytter os stadig af enhver 
given lejlighed til at udvide 
yderligere, forsikrer den ene 
af bladets redaktører,
Ulrik Hansen, der har været med 
lige fra starten.
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Gymnasiets adresse er AMERIKAVEJ 5, 9500 HOBRO med følgende telefonnumre:
Skolen - (08) 52 08 55
lærerværelset - (08) 52 05 98
elevtelefon (08) 52 06 87

REKTOR Jørgen Freil - træffes normalt hver
skoledag. Tlf.-træffetid: kl. 12-13.

ADMINISTRATIV INSPEKTOR og 
REKTORS STEDFORTRÆDER
PEDEL
STUDIEVEJLEDERE FOR GYMNASIET

STUDIEVEJLEDER FOR HF

Ib Juhl Søndergaard

Tage Jensen (08) 52 19 48
Knud Jørgensen
Henrik Ringbæk Madsen 
Aase Schjøtz-Christensen
Steen Bach

LÆRERRÅDSFORMAND
BOGINSPEKTOR
BIBLIOTEKAR

Kaare Stissing Jensen
Ove Haarup
Johannes Nilsson

STIPENDIENÆVNET
Stipendienævnet varetager kontakten mellem skolens elever og Statens Uddannelsesstøt
te (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 (1g og 
1hf) og ved skoleårets slutning (hærværende elever). Efter denne tid kan ansøgnings
skemaer fås ved henvendelse på sekretærkontoret.
Betingelsen for at søge støtte fra SU er, at man er fyldt 18 år eller fylder 18 år in 
denfor skoleåret. Tildeling af støtte kan finde sted måneden efter, at man er fyldt 
18 år. BEMÆRK - at afhængigheden af forældres indtægt er nedsat fra 22 til 20 år.
Indsendelse af ansøgninger i løbet af året samt indsendelse af ændringsansøgninger - 
(der skal indsendes ændringsansøgning, hvis man flytter hjemme fra eller hvis ens øko
nomiske forhold ændres væsentligt) - SKAL altid ske gennem skolens sti pendienævn. An
søgningerne skal anbringes i den postkasse, der er anbragt lige under SU-opslagstavlen 
i central garderoben.
Efter indsendelse til Statens Uddannelsesstøtte skal man regne med ca. 6 ugers ekspe
ditionstid .
Stipendienævnet består i øjeblikket af følgende lærere: Bjarne Albrechtsen, Kirsten 
Lu'thje og Aase Schjøtz-Christensen.
Udover lærerne består nævnet af 3 elever, der vælges hvert år.
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LOKALEPLAN 
for

HOBRO GYMNASIUM OG HF-KURSUS
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1. INDGANG
2. ADMINISTRATION
3. LÆREROMRÅDE
4. LÆREROMRÅDE
5. LÆREROMRÅDE
6. PÆDAGOGISK VÆRKSTED
7. NEDGANG TIL FORMNING
8. MATEMATIK 3
9. EDB

10. MATEMATIK 2
11. MATEMATIK 1
12. DEPOT
13. GEOGRAFI 1
14. DEPOT
15. SAMFUNDSFAG

16. GEOGRAFI 2
17. FRANSK 1
18. RUSSISK
19. FRANSK 2
20. SPROGLABORATORIU
21. TOILETTER
22. KANTINEKØKKEN
23. ELEVOPHOLD
24. BIBLIOTEK
25. DEPOT
26. TOILETTER
27. RENGØRING
28. LANTIN/OLDTIDSKU
29. DEPOT
30. TYSK 1



- 23 -

r
29

30

ud TIL IDRÆTSHAL

ENGELSK 1 
HJÆLPERUM

35.
36.

cykel kæl - 
deren

37. FORBEREDELSESKURSUS
38. STUDIEVEJLEDNING
39. PEDEL
40. NEDGANG TIL BOGDEPOT

;ab

41.
42.
43.
44.

GARDEROBE 
SAMLINGSSAL 
MUSIK 
TOILETTER

45. ATRIUMGÅRD
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NYBYGNINGEN

OVERETAGEN
46. RELIGION
47. DANSK 1
48. HJÆLPERUM
49. DANSK 2
50. HISTORIE 1
51. HISTORIE 2
52. HANDICAPTOILET
53. ELEVATOR
54. ELEVOPHOLD
55. NEDGANG TIL NATURFAG

UNDERETAGEN
56. BIOLOGI
57. FÆLLESLABORATORIUM
58. DEPOT
59. FYSIK 1
60. FYSIK 2
61. KEMI
62. OPTISK LABORATORIUM
63. TOILET
64. ELEVATOR
65. SAMLING OG PRÆPARATION

Nedre etage
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STUDIEVEJLEDNING
Studievejlederne deltager i modtagelsen af de nye elever med det formål at gøre et u- 
kendt sted og ukendte personer til noget forholdsvist kendt og ufarligt.
Det vil sige at lette overgangen fra folkeskolen til gymnasiet/hf.
I 1g- og 1hf-klasserne omfatter studievejledningen en indføring i arbejdsmetoder - stu
dieteknik, en orientering om grenvalgsmuligheder ved hjælp af faglærere, dels i skole
tiden dels på et aftenmøde, hvortil forældrene inviteres.
Hf-klasserne orienteres om tilvalgsfag.
I 2. og 3.gymnasieklasse samt 2hf-klasse lægges hovedvægten på oplysninger om de vide
regående uddannelsesmuligheder og erhvervstilbud. Til det formål har skolen haft besøg 
af studerende og vejledere fra en lang række uddannelsesinstitutioner.
I januar 1987 satte Hobro Gymnasium og hf-kursus - sammen med 3 andre nordjyske gymna
sier, AUC og Nordjyllands Amts ligestillingskonsulent - focus specielt på pigerne og 
deres valg af uddannelse og job. (Se artiklen herom andet sted i årsskriftet.)
Endelig er afgangseleverne blevet orienteret om den koordinerede tilmelding.
For samtlige elever er der til enhver tid tilbud om individuel rådgivning hvad angår 
skolearbejdet. Endvidere samtale om personlige problemer eller spørgsmål, der angår er
hvervs- eller uddannelsesvalg.

SKOLERAD/SKOLE-HJEMSAMRÅD

STEEN BACH 
KNUD JØRGENSEN 

HENRIK RINGBÆK MADSEN 
AASE SCHJØTZ-CHRISTENSEN

I Nordjyllands Amt er skolerådet som fri amtsforsøg i en 3-års periode afløst af et sko- 
le-hjemsamråd, hvis hovedopgave det er at fremme kontakten mellem skolen og hjemmene.
Rådet består på Hobro Gymnasium og hf-kursus for tiden af 12 forældrerepræsentanter, 
13 elevrepræsentanter, 2 lærere, en TAP'er, rektor og et amtsrådsmedlem - i alt 30 med- 
1 emmer.

HOBRO GYMNASIUMS VENNER er en støtteforening, hvis formål det er "at støtte HOBRO GYM- 
NASIUM OG HF-KURSUS på områder, hvortil der ikke på anden måde kan tilvejebringes mid
ler, herunder f.eks. tilskud til skolerejser, støtte til kulturelle formål samt andre 

■formål efter bestyrelsens bestemmelse."
Bestyrelsen bestod i skoleåret 1986-87 af Jens Jensen-Sønderup, Anni Østergaard, 
■Poul Flohr og Inga Jespersen som forældrerepræsentanter, Agner Hessner som lærerrepræ
sentant og rektor Jørgen Freil.
Kontingentet er 50 kr. om året, og foreningen har for tiden ca. 300 medlemmer.
I forbindelse med Hobro Gymnasiums 25 års jubilæum skænkede foreningen 10.000 kr. til 
elevrådet til indretning af elevlokaler i den gamle pedelbolig.
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DET NY GYMNASIUM - en bygning vi rejser...........

BYGGESJUSK eller GEDIGENT HÅNDVÆRK?
I skrivende stund kender hverken Knud eller hvermand (m/k) alle tegningerne til det ny 
gymnasium; men der er skabt nogenlunde klarhed over de bærende konstruktioner.
Jeg vil i det følgende forenklet redegøre for nogle aspekter ved gymnasiereformen, der 
får gyldighed for alle, der optages i gymnasiet i det kommende skoleår (1988/89).

Optagelseskrav:
Optagelseskravene til gymnasiet forbliver uændrede. (Bortset fra at man som ansøger 
kan have fransk i stedet for tysk som andet sprog fra folkeskolen.)

Linjeopdel ing:
Som ansøger til gymnasiet skal man fortsat vælge mellem en sproglig og en matematisk 
linje. Linjeopdelingen opblødes fagligt ved, at sproglige skal have et to-årigt natur
fag (en kombination af matematik/kemi/fysik). De nuværende sproglige har "kun" matema
tik. Matematikere skal have engelsk i to år (mod tidligere et år).

Obligatoriske fag/valgfag på to niveauer:

Undervisningen består af obligatoriske fag og valgfag.
Det vil sige, at opdelingen i grene er afskaffet til fordel for elevens individuelle 
sammensætning af valgfag - dog med en del bindinger.
Hele første undervisningsår består af obligatoriske fag. Blandt disse skal man dog 
vælge mellem forskellige sprog.
Andet undervisningsår består også næsten udelukkende af obligatoriske fag, men her er 
fem af ugens undervisningstimer dog sat af til et valgfag.
I tredie gymnasieår bliver der flere individuelle valgmuligheder, idet femten ugentli
ge undervisningstimer medgår til valgfag (tre valgfag).
Man kan altså først tale om et egentligt valggymnasium i 3g.
Valgfagene vil blive på to niveauer. Man kalder det højt niveau og mellemniveau.

Blandt mellemniveaufagene er der åbnet mulighed for at indføre en del faglige nyskabel
ser f.eks. dramatik, film/tv-kundskab, datalogi, erhvervsøkonomi, teknikfag, filosofi 
o.a.. Alle elever skal vælge to fag på højt niveau (hos de sproglige skal ét af dem væ
re et sprogfag). Via de individuelle valgmuligheder er der altså yderligere mulighed 
for at opbløde linjeopdelingen mellem sproglige og matematikere. Muligheden for at spe
cialisere sig endnu mere i sproglig eller matematisk retning er selvfølgelig også til 
stede.
Alle elever får en eller to undervisningstimer mere om ugen end hidtil - i alt 31 eller 
32 timer - afhængigt af valgfagenes sammensætning.

Det faglige:
Alle fagbekendtgørelser omskrives, således at - som det siges - fagenes kerneområder 
præciseres. Det betyder i praksis, at der i mange fag bliver mere obligatorisk stof og 
mindre indflydelse for eleverne og lærerne ved valget af undervisningsemner.
Alle pointerer desuden, at en studentereksamens faglige niveau vil være uændret høj (!) 
Efter sigende skulle elevernes arbejdsbyrde også være uændret, selv om det fremgår, at 
der bliver lidt mere skriftligt arbejde, men det er meningen, at noget af dette arbejde 
skal placeres i undervisningstimerne.
En vigtig nyskabelse (hentet fra hf-strukturen) er en større skriftlig eksamensopgave 
i 3g. Eleverne får en uge til at udfærdige opgaven i. En uge, hvor normal undervisning 
er suspenderet. Opgavetypen trænes i dansk og historie i 1g og 2g.

Karakterg i vni ng/eksamen:
Karaktergivningssystemet bibeholdes i sin nuværende form.
Det vil sige, at gymnasieelever karakterbedømmes løbende (2-3 gange pr. skoleår). En 
studentereksamen består fortsat af årskarakterer (det daglige arbejde) og eksamenska
rakterer (med censur fra andre skoler). .....................
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Alle fag er fortsat lige vigtige, idet studentereksamensresultatet er karaktergennem
snittet af alle fag. Antallet af mundti ige/skrifti ige eksaminer er ligeledes uændret 
- (bortset fra den større skriftlige opgave!).

Gymnasiets sociale liv:
Gymnasierne har fortsat mulighed for at tilbyde eleverne musik, sport og formningsun
dervisning efter skoletid. Fællestimeinstitutionen med foredrag, musik o.a. bibeholdes 
ligeledes. Der bliver desuden en større forpligtelse til "ud-af-huset-arrangementer".

????????

De bærende konstruktioner er altså nogenlunde klarlagte. MEN MEN MEN, der er sta
dig væk en del uafklarede forhold. Jeg vil afslutningsvis kort skitsere nogle af disse.

Hvad betyder den individuelle valgfagssammensætning for ugens skema?
Der vil blive nogle mellemtimer for eleverne (og lærerne), men hvor mange er det umu
ligt at sige noget om. Som et typisk oplandsgymnasium, der dækker et stort geografisk 
område med en del transporttid for eleverne til følge, håber vi selvfølgelig på, at 
mellemtimeantallet kan holdes meget lavt.

Hvordan bliver den reelle arbejdsbyrde for eleverne?
Den bliver i hvert fald ikke mindre, end den er i dag.

Vil 3g på grund af de individuelle fagkombinationer blive fagligt usammenhængende, el
ler måske netop endnu mere personligt motiverende på grund af større mulighed for kla
re interesse-valg?

Vil den nye struktur betyde et tilbagefald for kvindernes indmarch i de naturvidenska
belige fag?
Eller måske netop at flere drenge (unge mænd) får solidere sprogkundskaber?
Hvilke valgfag vil den enkelte skole faktisk tilbyde eleverne?
Her er der anledning til diskussioner (skænderier?) i skolernes lærergruppe.
Rektor og amtet har den formelle kompetence.
Set fra lærerside er der en del uafklarede bevillingsmæssige, faglige og ansættelses-) 
mæssige problemstillinger.
Vi mener for eksempel ikke, at reformen kan holdes udgiftsneutral.

Hvordan vil de aftagende uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet forholde sig til de 
forskellige valgfagskombinationer? Hvordan bliver kompetencerne?
Der vil blive tale om forøgede problemer ved skoleskift, idet der formodentlig vil bli
ve større forskel på de enkelte gymnasieskoler. Hvordan løses disse problemer?
o.s.v. - o.s.v. - o.s.v. -
Der er altså nok af spørgsmål at stille vedr. den nye bygning, og på nuværende tids
punkt knap så mange svar at få.
Spørgsmålet om byggesjusk eller gedigent håndværk er det for tidligt at besvare. Men 
byggestadigheden gør i hvert fald, at vi næppe undgår de sædvanlige problemer med u- 
kendte (men dog næppe giftige) materialer eller ældre (forældede?) materialer, som 
bygningens arkitekt har en vis forkærlighed for.

Men forandring fryder vel trods alt.
De nye eller blot anderledes rammer vil formodentlig virke inspirerende på lærernes 
"små grå". Lidt afstøvning i ny og næ er ikke at foragte. Der er vel ingen, der tager 
skade af at blive rusket lidt i, selv om bygherren og arkitekten ved KNUD ikke har 
rådført sig ret meget med bygningens daglige brugere.
VEL MØDT TIL REJSEGILDET!

KNUD JØRGENSEN
- ex-murerarbejdsmand -

- p.t.gymnasielærer -
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"STUDENT/HF'er - OG HVA' SÅ?" - (Især for piger!)
Som omtalt i SKOLENS DAGBOG havde Hobro 
Gymnasium og hf-kursus den 3.februar 1987 
besøg af Bente Schwartz, som holdt sit 
lysbilledforedrag "F1inkeskolen lukker".

På gymnasiet var dette arrangement egentlig 
det første af sin art i større målestok, og 
det prægede vores planlægning. - 
Orienteringen skulle være bred.

Vi kaldte emnet "Pigers uddannelsesvalg" 
og indsatte det i forårets generelle stu
die- og erhvervsorientering som første 
punkt og henvendte os således til 2. + 3g 
samt 1.+ 2hf - både drenge og piger.

Opstarten bestod af et spørgeskema, der 
havde det formål at undersøge uddannelses
valg, forhåndsviden herom, forestillinger/ 
ønsker for det fremtidige job og liv (løn, 
karriere, ambitioner, fritidsinteresser, 
familie) hos henholdsvis piger og drenge.
I hvor høj grad var der sammenfald mellem andre tilsvarende undersøgelser og vore ele 
vers svar? Uddannelsesønskerne var hovedsageligt typiske for piger og drenge. Hvad de 
øvrige forhold angår var billedet mere blakket.

I en opvarmningstime i de nævnte klasser debatterede vi på grundlag af statistikker og 
pro-et-contra-synspunkter de udsagn om pigers uddannelses- og jobsituaion, der er frem
me i tidens diskussioner.
Emnerne optog klasserne meget, og der var gode debatter.

Spørgeskema og opvarmningstime var forberedelser til hovedarrangementet den 3.februar 
i 5.-7.time. Også denne dag var "bredden" karakteristisk for forløbet. Først en times 
fællesarrangement for alle skolens elever med Bente Schwartz og hendes multimedieshow 
"Flinkeskolen lukker". I stærk ironisk stil beskriver Bente Schwartz sin opfattelse af 
pigeopdragelse som en oplæring i selvundertrykkelse og skyldfølelse og skolen, der på 
nydeligste vis fortsætter denne linie.

Drengene blev stærkt provokeret, følte sig anklaget, ville have forklaring og gik til 
"modangreb". Pigerne holdt sig i baggrunden.

Foredraget var godt, 
andre lige så vrede.

Det gav genlyd i flere dage. Nogle var meget begejstret -

De følgende to timer var forbeholdt interesserede piger, der havde meldt sig på for
hånd. To tredjedele af pigerne i de berørte klasser deltog, og det var betydeligt fle
re, end vi på forhånd havde ventet. En række kvinder i utypiske job og uddannelser var 
blevet indbudt til sammen med vore piger i grupper på ca. 25 på baggrund af det behand
lede materiale, Bente Schwartz' oplæg og deres egen situation at diskutere "Piger på 
uddannelses- og jobmarkedet".
Også i denne runde var der stor tilfredshed både hos indbudte og hos eleverne.

Studievejlederne 
AASE SCHJØTZ-CHRISTENSEN
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AUGUST SEPTEMBER

Alle 1.klasser på hyttetur til Kølhøjhus. 
Turenes formål er at styrke det sociale 
samvær i klasserne, og derfor er der ikke 
nogen egentlige faglige opgaver på en så
dan tur; men der arbejdes dog med at plan
lægge forældreaftenen. Der er også indlagt 
orienteringsløb m.m.. Turene i år blev i- 
gen en succes. Vejret var godt, der blev 
sunget mange sange og bagt snobrød ved bå
let. Jeg tror, man kan sige, at målet blev 
nået. (A)

D.26.: 3sS på ekskursion til Aalborg med 
Wivi an Borg.
Ekskursionen gik til Aalborg Kunstmuseum 
for at se en udstilling udlånt af 
The Heard Museum Phoenix, 
Arizona, om amerikansk
indianske malere, centreret 
om den unge maler R.Lee Whi
te, som i sine billeder prø
ver at forene prærieindia
nernes gamle kultur med den 
hvide mands. Besøget var af
slutning på temalæsning om 
indianere i vores engelskun
dervisning. Da vi også havde 
læst nogle barske beretnin
ger om Mc Donald-kæden, 
sluttede vi dagen med et be
søg på deres burgerbar. Det 
var meget amerikansk! (WB) 

D.27: Fællestime med Hvidov
re Teater, der spillede 
"Undskyld, vi banker på" 
i anledning af Flygtning 
i ndsamlingen.

CAKE TEATRET 
presents 
a Terra Nova production

D.1 .-5.: 3mN på ekskursion til Livø med 
Kaj Nissen.
Ekskursionen foregik som en biologi lejr
skole. Der arbejdedes i grupper med 
feltbiologiske undersøgelser i øens meget 
varierede natur.
Svampes, fugles og algers biologi samt 
økosystemerne skov, hede, mose og sø blev 
studeret. (KN)

D.10.: Fællestime med Caféteatret, der 
spillede "Wosa Albert";

IsCArølNAVIAN TOUR’ 86. SCANBINAVTAN'I

AK»*,
BLACK SATIRE from SOUTH AFRICA!!!
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D. 15.: Introduktionsaften for l.klasser-
ne og deres forældre - startende med 
fællessamling i salen og derefter samvær 
i de enkelte klasser.

D.19.: 3abNS på ekskursion med Kirsten
Lüthje og Johannes Nilsson.
Det var en éndagsekskursion til Noldemu- 
seet i Seeb'ull lige syd for den danske

D.17.: Skolens kor på hyttetur med Berit 
Dinesen og Anders Ørberg.

grænse ved Tønder. Klasserne havde forin
den læst uddrag af Siegfried Lenz's 
Deutschstunde og beskæftiget sig med eks

D.18.: 1a på historieekskursion med Vagn
pressionistisk kunst, især Emil Noldes

Hendel.
billeder. Under 2.verdenskrig blev Noldes

Målet var 
dels den 
middelal
derlige 
bortjrui n 
Bratting- 
borg ved 
Klejtrup 
Sø, dels 
jernalder
bop 1 adsen 
Borremose. 
Trods det 
morgenvåde 
græs ind
toges borg
anlæggene i 
højt humør. 
I efterhån
den bagende 
sol blev 
borgenes 
opbygning 
og plan un
dersøgt til 
mindste de
talje. (VH)

billeder af 
nazisterne 
forbudt som 
degenererende. 
Mere eller 
mindre skjult 
indgår flere 
af Noldes bil
leder i Lenz's 
roman, der 
netop foregår 
i det nord- 
vestli ge Tysk- 
1 and.
Vi fandt under 
læsningen, at 
det kunne være 
spændende og 
værdifuldt at 
se nogle af 
billederne i 
virkeli gheden 
og at se det 
landskab, ro
manen foregår 
i. (KL og JN)

D.26.: Hobro Gymnasium og hf-kursus fejrer 
sit 25 års jubilæum.
Den officielle del med indbudte gæster 
blev afholdt fredag formiddag.
Om eftermiddagen var der åbent-hus-arrangement.
D.27.: Jubilæumsfest for skolens gamle og 
nuværende elever og lærere.
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den anden 
HOBRO — Festlighederne i middag, og skolen stod nær
anledning af Hobro Gymna- mest på gloende pæle. I "vagt- 
siuma 25-års jubilæum i dag lokalet-, hvor en gruppe lærere 
har fået en festlig optakt i den forsøgte at koordinere anstren- 
forlobne uge. Den «I—:-J “ > gelseme. myldrede det ud og 
w>— ‘ ind med elever:

— Vi har lånt et komfur i 2 y. 
men vi ved ikke, hvordan vi 
skal få det herned. Er der no
gen. som har en rummelig bil. 
vi kan låne?
— Hvor må vi

*« w
■ °« På st,,- . "“•

ende
d°

SOta en ^elS • d?* nOk d-! 1>

^^g,^ ^^n^detil r^des

------" V> r,k tU ^ob

pi t'»rs ,f ki^^e emner 
omkri' ^ ‘'®-ar- 

°« forbered else ‘̂r^'^en

ved at tage form. Boder med 
hjemmelavede varer, musikun- 
derholning, gabestok og meget 
mere fik sidste afpudsning in
den det store rykind.
— Det har været en spænden
de uge. og jeg tror, langt de 
fleste har fået noget godt ud af 
det. Selvfølgelig er der altid 1 
nogen, som bruger sådan en > 
skema-fri uge som en slags ek
stra fridag, og nogle få har kla- —af middelalder- 
get over for lidt lærer-styring. projektet og de øvrige aktivite- 
men langt de fleste er blevet ter kan ses i dag mellem kl. 
-bidt- af projektet på en eller 14-30 og 17.30. hvor der er 
anden måde, fortæller ,\ksel åbent hus for alle interessere- 
Præstmark. som er elev på de. og der vil være rig mulig- 

gymnasiet og medlem af en til bed for at få stillet •••'• 
lejligheden oprettet presso- tørst — • 
gruppe.

?• son> har har. .
""W- er Hls/ut-
gere' °« i den 50 del^ 

emnet .p*den e"de Ug.
^e deltag,,,.., "*"“«»«>•. m,5

’«r. og ; . , us “anse- 
>„ . S“’ W*.

^ld« l «n,ppÄ h- « 
W «-I,- £ ™ “l*

over kul-

san°dK 
dcr fest lor sk , m°rgen blive, 

'»ellem 1200 S der ven- 
ster. og 1300

f __Jubi-ugp-'-^x^^ 
samlede eleverne i Fest og undervisning blandet på Hobro Gymnasium

HOBRO: Det er sværi «.(inde rundt på Hobro Gym- : 1^JSS nasium og HF-kursus på | i 

Amerikavej i denne uge.r,S&ajSS Straks ved indgangen mo- ■■

ÆigUjjjs des de gæster, der vil besøge 
gymnasiet i anledning af dets 25 års jubilæum, af en skov af Hf

CT<98agi& skilte. De er nødvendige. Sko-
-^B lens e,ever s‘dder nemlig ik- 

ke som vanligt stille og pænt 
rundt °m i fag-lokalerne.men har taget hele skolen i bB

Sg^BBt besiddelse. Den normale un- jgBESK dervisning er droppet til for- del for en tema-uge, hvor de ^B
^KjEsSt? eleverne kommer langt om- |H•jS?“ kring ■ både på skolen og |B

indenfor rækken af emner. B 
Der videofilmes. skuespil- ■ 

« les. danses, synges og kokke- K 
\ • reres. Bøgerne er dog ikke ■ 

? gemt helt væk. og det ses B 
, tydeligt, at eleverne er vant ■ 

til at meddele sig skriftligt ■ 
For eksempel på de mange I 

he-udstiilinger. Og det II
ligt, om man vil gribe til 
blyanten, idet der skal afleve- 
res et skriftligt produkt - for 

eksempel

ster. som rykker ind i mor- 
P'>rinden var der opstil-

Jamaica-rytmer varmede I salen med de ellers så kolde vægge, 

idhed. psykiske medlemmer af koret sig igen- < 
aode gennem ti- nem flere reggae-numre. Og 
unktur, zone-te- tilskuerne røbede deres aner- ster, so». •J. jetik. Derfor har kendelse ved at rokke med

gen. Forinden var oer ennem været en skuldrene og vrikke med
let en markedsplads i aulaen. times iæ.,v--samling i festsa- tæerne. Et hold danse-piger i
Her kunne der købes suppe og len. Her har eleverne under- tætsiddende dragter plus en
is. Et andet sted solgtes avisen holdt hinanden med blandt enkelt af hankøn fik stort 
•Presse-véer«. andet folkedans, «00. musik, stort bifald allerede, inden de

Som bekendt er det ikke teater samt vid< -lukkede frem bag tæppet
alle produkter, der kan sæl- get hos de fors] "—nummer. Se

ges på el marked. 1 hvert fald grupper.I ikke, når emne-kredsen er så I går Bob

Eksotiske

bred som sundhed, p»,.._lidelser, tøj-mode gennem ti- nem uu> derne, akupunktur, zone-te- tilskuerne røbede aere» «... rapi og (gen)etik. Derfor har kendelse ved at rokke med 
der ugen igennem været en skuldrene og vrikke med 
times fælles-samling i festsa- tæerne. Et hold danse-piger i 

ner har eleverne under- tætsiddende dragter plus en 
loldt hinaiiuc.i med blandt enkelt af hankøn fik stort 
andet folkedans, sang, musik, stort bifald allerede, inden de 
teater samt video-film opta- dukkede frem bag tæppet 
get hos de forskellige emne- med deres disco-nummer. Se-
—•"ner. nere var der cabaret, ligesom

a Marley’ede de 75 eleverne morede sig højlydt
med deres।

over video-hol«^, ^ter på 
.a de mange ejever-skolen. Sådan forta d
ne hinanden Ue fandt 
£«ao i»«1'“X sJ «5 
«"jg’E “a«» m 

»«»«»'« 
'Deie.Holk deriUkeved 

forklar« «l °\ (orvejen. 
noget om det

•4

Ss^i

"ia/,. *
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lykkeru!

Etjy Rensø

den pædagog /■

fungerende bo.

kulturudvalg, Hanne Thygesen. Holmgår
de. fastslog, at der altid må være plads til

Undervisningsdirektør Bent Carsadal. 
Undervisningsministeriet, udtrykte håbet 
om, at der også i fremtiden må være plads 
til engagement og fornyelse i Hobro Gym-

Thi - skolen summet af Jubilæum så kry, 
og den var omdannet til middelalderby. 
Jeg gik rundt • kunne ej få nok. 
og så en lærer sat i gabestok.
I den gamle smedie så jeg kullenes brand, 
gik videre og nød et krus af »nonnens vand«. 
Købte kandis, honnigkager og »afladsbrev«, 
utroligt hvad de unge deri skrev. 
Middelalderens sækkeklædte unge med iver, 
gik rundt og solgte æbleskiver.
Plancher gav besked om alt det gamle, 
... tænk! at de unge kan det samle.
Gammelt »middelaldertoj« var sirligt hængt op. 
så det gnv anledning til langvarigt stop.
Men. ih • tiden var faktisk alt for knap, 
revyen skul' nås - uha. den var skrap. 
Arrangement »Jubel-uge« var tilløbsstykke, 
med jubilæet • her ■ ønskes tillykke.

ikke lige er skræddersyet, til det. man træ 
ditionelt forbinder med et gymnasium.
— Og det er vigtigt, vi ikke glemmer det 
kreative og musiske sagde, Hanne thyge
sen, som iøvrigt trygt overlod det til læ
rerne — og ikke politikerne — at lægge

Jubilæum på Hobro 
Gymnasium på vers 
Som afveksling på din daglige »tummerum«.
tog jeg bussen til Hobro Gymnasium.
Fra bussen kunne jeg på afstand se.' 
den hyggeligste danske flagallé.
Varm om hjertet gik jeg til »åbent hus«,

og gaver i lange baner, da Hobro Gymna
sium fredag officielt markerede 25 års 
dagen for.gymnasiets start. En forrygen
de cocktail med afvekslende underhold
ning og alvorsord prægede den officielle 
del af programmet om formiddagen, der 
var spisning for elever, lærere og indbudte 
gæster i umiddelbar forlængelse heraf, og 
dagen gik videre med »åbent hus« for alle 
interesserede. Et effektfuldt punktum 
sættes I aften, når omkring11200 gamle 
elever m.v. samles til en rigtig jubi-fest på 
det populære uddannelsessted.
Kontant fik gymnasiet også meget ud af

••Hobro gymnasiums Venner« overrakte 
formanden, redaktør Jens Jensen-Sønde-- 
rup en check på 10.000 kr. til indretning af 
elevrådslokale i den gamle pedelbolig, og 
med pengegaver fra bl.a. byens pengein
stitutter blev der oprettet en kunstfond 
med henblik på at købe et større kunst
værk til at pryde gymnasiet.
Med rektor Jørgen Freil som en veloplagt 
konferencier blev der i en fyldt festsal 
sagt mange smukke ord om Hobro Gym-

Fest, stemning, taler 
og gaver til 
populær jubilar



- 34 - 
OKTOBER

Fodboldstævne i Randers for piger og 
drenge. Pigerne klarede sig helt godt, 
medens drengene må vente på en revanche.

D.10.: Fællestime med Bob Rockwell, Bo 
Stief, Marilyn Mazur og Alex Riel, som 
spillede moderne jazz.

D.15.-17.: 3xyzS var sammen med Ove Haa- 
rup i København.
I Arbejderbevægelsens Erhvervsråd disku
teredes Danmarks aktuelle økonomiske 
problemer. I Idrættens Hus mødtes man med 
Torben Hertz i konsulentafdelingen.
Danmarks økonomiske problemer blev lige
ledes diskuteret i Industrirådet.
I Politikens Hus viste Lone Merete Ander
sen rundt, og der var mulighed fpr debat 
med en sportsjournalist. Den sidste dag 
besøgtes Folketinget, hvor der var drøf
telser med to partiers idrætspolitiske 
ordførere, nemlig Ingerlise Koefoed fra 
SF og Flemming Jensen fra Det Konserva
tive Folkeparti. (OH)

D.14.-17.: 3abNS rejste sammen med Bjarne 
Albrechtsen og Kaare Stissing Jensen til 
København.
De nysproglige besøgte Brede-udstillingen 
om Brasilien, så teaterstykket "Hamlet" 
på Mermaid-teatret og fik demonstreret 
Engelsk-instituttet på Københavns Univer
sitet.
De samfundssproglige var på besøg hos PLp 
(Den Palæstinensiske Befrielsesfront), på 
Politiken, i Industrirådet og i Folketin
get.
Fælles for alle var filmen "Farven Lilla".

(.lej
D.15.: 2mNS på geografiekskursion til 
Midtjylland med Jens Birch og Kaj Nissen. 
Turens formål var at se danske landskabs- 
og bybebyggelser. (Bi og KN)

D.-14.-16.: 3xyzF, Kaj Edlund og Bent Selchau var ligeledes 
i København. En del af eleverne besøgte Herlev sygehus, og 
andre besøgte Risø. Endvidere aflagdes besøg på Danmarks 
Tekniske Højskole, Tuborg og August Krogh Instituttet (idæts
fysiologi). (KE)
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D.29.: 2PQ-formning på ekskursion med 
Henrik Damsgaard.
Ekskursionen gjaldt Nordjyllands Kunstmu
seum, hvor man gennemgik en udstilling 
af abstrakte malerier og tegninger, der 
var udlånt fra den parisiske galleriejer 
Maeght's privatsamling. Der var værker 
af Matisse, Miro, Chagall og Braque - og 
ikke mindst en flot samling bøger med 
originalgrafik. Museets faste samling af 
nutidskunst blev der også tid til at se 
og diskutere. (Da)

NOVEMBER
D.5.: Håndboldstævne i Paderup.

D.6.: Ca. 70 elever fra gymnasiet delta
ger i Operation Dagsværk.

D.10.: 3bx har sammen med Vagn Hendel be
søg af pastor Poul Arnbak fra Oue.

D.12.: Elever fra 3y var sammen med Aase 
Schjøtz-Christensen på besøg i byretten, 
hvor man som et led i undervisningen i 
samfundsfag overværede en retssag for at 
illustrere emnet sanktioner og kriminali
tet.

D.18.: 2mS på ekskursion til Bjerringbro 
med Kaare Stissing Jensen.
Ekskursionen gjaldt virksomhedsbesøg på 
Grundfoss, hvor en dygtigt gennemført 
rundvisning og orientering virkelig gav 
alle et godt indblik i en del af dansk er
hvervsliv. Alle fik her et meget værdi
fuldt supplement til den teoretiske under
visning på skolen. (Je)

DECEMBER
D.1.-8.: 2hf skriver 2.års-opgave.

D.10.: Forældre/elevkonsultationer for 2g 
og 3g.

D.17.: Basketbal 1 stævne for 1g, 2g og 3g- 
drenge og 3g-piger.

D.22.: Fællestime med fotomodellen Lotte 
Heise, som meget levende og entusiastisk 
fortalte om det at være fotomodel.

D.23.: Juleafslutning.
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JANUAR
D.13.: Forældre-Zelevmøde for la, 1x og 1z.

D.14.: 2g pä ekskursion til Nordjyllands 
Kunstmuseum sammen med Lisbeth Basballe og 
Kirsten Lüthje.
Ekskursionen blev planlagt allerede lige 
efter sommerferien, således at man kunne 
kombinere de to fag formning og fransk, i- 
det den udstilling, man besøgte - Maeght- 
udsti11 ingen,indeholder næsten alle de 
kunstretninger, der har været i det 20.år
hundrede, og eleverne kunne samtidig læse 
nogle kunstbiografier på fransk. Eleverne 
oplevede lysbi 1 ledforedrag af henholdsvis 
skolekonsulent Joan Hauch og museumsinspek
tør Karsten Orth og studerede derefter de 
enkelte kunstværker på egen hånd.

D.15.: Forældre-/elevmøde for 1b og 1y.

D.21.: Fællestime om kriminalitet med po
litimester Roum Svend Svendsen og Klaus 
Allan Bonnez fra Kriminalpolitisk Fore
ning i Århus. K.A.Bonnez redegjorde for 
foreningens mening om det bestående rets
system udfra gældende praksis. Efter de 
to indlæg havde eleverne lejlighed til at 
stille spørgsmål.

D.21.: Orienteringsmøde vedr. optagelse i 
1g og 1 hf.

D.23.: Gymnasieskolernes vol 1eybal1turne- 
ring/drenge i Støvring.
Hobro deltog med et 1g-hold og et 2g+1hf- 
hold. Ig'erne blev nr. 2, 2g+1hf'erne 
vandt over Års, Støvring, Dronninglund 
og Fjerritslev og gik dermed videre til 
semifinalen.

FEBRUAR

D.2.: Volleybal 1 stævne i Paderup.

D.3.: Studieorientering i 5.-7.time om 
"Piger".
Dagen blev indledt med lysbi 11 edforedrag 
af Bente Schwartz: "Flinkeskolen lukker". 
Heri deltog alle skolens elever, hvorimod 
kun interesserede piger fra 3g, 2g, 2hf 
og 1hf deltog i de to sidste timer.

D.4.: 2PQ-formning på ekskursion til Kø
benhavn sammen med Henrik Damsgaard.
Der blev aflagt besøg på Statens Museum 
for Kunst, Glyptoteket og Louisiana. På 
sidstnævnte blev der lejlighed til at se 
den store særudstilling med Emil Noldes 
værker. På Kunstakademiet viste en tidli
gere elev fra Hobro Gymnasium og hf-kurJ 
sus - Bo Krank - rundt og fortalte om ste
dets kunstliv. I samme forbindelse så man 
kunstnergruppen Grønningens udstilling på 
Charlottenborg. Byvandring, strøgtur, 
værtshusbesøg og andet pjank blev der og
så tid til, ligesom der blev tid til en 
spændende aften på Det Kongelige Teater, 
hvor Peter Langdals dristige og skægge ny
fortolkning af Drachmanns "Der var engang" 
var på programmet. (Då)

D.6.-13.: Vinterferie.

D.18.: 3z har besøg af Andrezej Siess fra 
Polen.
Andrezej Siess, der er lærer og guide, 
fortalte om den almindelige polaks daglig
dag og om samfundsforhold i Polen.

D.24.: Fællestime med Hobro Musikskoles 
lærere.

D.26.: Basketbal 1 stævne i Randers under 
ledelse af Jørgen Freil.

D.27.: Semifinale i gymnasiernes volley
bal 1 turneri ng blev afviklet i Hobro Idræts
center .
2g+1hf fra Hobro Gymnasium og hf-kursus 
blev henvist til tredjepladsen. Alligevfel 
en god præstation.



MARTS

D.3.: 2mS foretager sammen med Kaare Stis- 
sing Jensen en spørgeskemaundersøgelse 
blandt eleverne på handelsskolen og gymna
siet om disses holdning til regeringens 
miljøplan, om deres syn på hvem der skyld 
i forureningen og om, hvad samfundet skal 
gøre for at bekampe forureningen.
I alt 280 elever deltog i undersøgelsen.

D.4.: 2smM på ekskursion til Århus med 
Anders Ørberg.
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D.4.: Generalprøve på skolekomedien 
"Jord i ho'det".
Stykket er skrevet af Henrik Damsgaard, 
som ironiserer over folkekomedien, som 
den kendes fra Morten-Korch-fiImene. 
Instruktionen blev foretaget af en anden 
af skolens lærere - Ole Bent Larsen.

D.5.: Studieorienterende møde for 2g og 
3g, 1 hf og 2hf.

D.6.: 2a på ekskursion til Århus med 
Johannes Nilsson.
Besøget gjaldt Antiksamlingen under Insti
tut for Klassisk Arkæologi. Der blev for
talt og gennemgået statuer, relieffer, va
ser og tempel- og teatergrundplaner. (JN)

D.6.: Premiere på skolekomedien.

D.7.: Skolefest med opførelse af skolekomedien 
og efterfølgende spisning og dans.
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0.12.: Grenvalgsmøde for 1g med forældre.

D.20.-29.: Studierejseuge for samtlige elever i 2.gymnasieklasse.

2a rejste sammen med Mette Bendixen og 
Aase Schjøtz-Christensen til Tunesien. 
Efter start fra Hobro søndag morgen d.
22.marts kl. 03.15 og med voldsomt sne
vejr til Billund var det en lise at 
lande i Monastir, hvor der var solskin 
og varme og friskhed lige efter regn. 
Og bortset fra lidt kølig vind en enkelt 
dag lå dagtemperaturen på ca. 25C resten 
af turen.
I løbet af ugen fik vi lejlighed til at 
studere den arabiske kultur i Medinaen i 
Sousse med dens handelsliv i Souk'en, 
den store Moské, den tyrkiske fæstning 
Ribat'en, de fremragende romerske mosa
ikker i Kashbah-museet samt den moderne 
europæiske del af Sousse - ikke mindst 
den moderne turistprægede. Endvidere var 
vi på nogle længere ture. Dels til lands
byen Krniss med dens hjemmevæveindustri, 
dels til den moderne havneby Mahdia (en 
kort periode Tunesiens hovedstad i 900- 
tallet) med et stort marked for omegnens 
bønder. Og sidst men ikke mindst til det 
sydlige Tunesien til ørkenbyen Gabés og 
hulebyen Matmata, hvor nogle fik lejlig
hed til en kamelridetur. Alt i alt en tur 
præget af klimachok og kulturchok. Ikke 
mindst tunesernes stærkt afslappede for
hold til begrebet tid, men absolut ikke 
afslappede forhold til den kønne, frimo
dige ungdom i 2a. (B)
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2b rejste til 
London sammen 
med Henrik Ring
bæk Madsen og 
Jesper Vigh- 
Nielsen.
Bølgerne gik 
højt, da 2b tog 
over vandet for 
at indtage Lon
don - på hjemtu
ren var søgangen 
i bogstaveligste 
forstand høj. 
Men humøret var 
også højt, .og 
med stor udhol
denhed gennem
førte vi et tem
meligt stramt 
program og nåede 
sikkert tilmed 
alle at få vort

helt private indtryk af London med 
hjem. På det obligatoriske program 
stod bl.a. et besøg på British Mu
seum, hvor vi begrænsede os til et 
indtryk af den romerske, den græ
ske og den ægyptiske samling. Sene
re var der endnu et museumsbesøg 
af historisk tilsnit: Science Muse
um, hvis samling illustrerer udvik
lingen fra den industrielle revolu
tion til vore dages højteknologiske 
verden.
Vi besøgte også det helt moderne 
London. På en vandring igennem Bar
bican så vi, hvordan et helt nyt 
kvarter i Londons centrum kombine
rer bolig, kulturfaciliteter og re
kreative områder. Blandt de andre 
ekskursionsmål skal nævnes en hel
dags bustur længere op ad Themsen 
til Hampton Court, Windsor Castle 
og Eton College. I Eton fik vi af 
stedlige guider et indtryk af dren
geskolens historie og hverdag.
Hele gruppen var også afsted og se 
den flotte opsætning af musicalen 
Chess. Men alle de andre indtryk 
vil sikkert blive hængende lige så 
længe: Forretningerne på Oxford 
Street, den lokale pub, natlige 
hændelser på hotellet, for nogle 
en tur med en forkert undergrunds
bane eller måske hjemturen og bur
geren på Fredericia Banegård efter 
den forblæste ventetid på kajen i 
Esbjerg. (JV) Selv en lærer kan blive træt af elever, når man 

vækkes klokken tre om morgenen.
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2x var sammen med Kirsten Lüthje og 
Ellen Erbs på studierejse til Athen. 
Klassen havde forberedt sig grundigt 
i oldtimerne, så de kunne holde fore
drag om de steder, vi så. Højdepunk
terne var naturligvis Akropolis og 
Delphi, men Afaiatemplet på Ægina, Na
tionalmuseet, Agora og Kerameikos im
ponerede os også. Vi overværede den 
store militærparade på nationaldagen, 

var på orthodox gudstjeneste om søndagen 
og på diskotek næsten hver aften. Athen 
var præget af interne politiske konflik
ter, som gjorde, at vi overværede demon
strationer og strejker; men det politiske 
højdepunkt kom, da lufthavnen blev lukket 
kort før, vi skulle hjem. Det græske mili
tær var i højeste alarmberedskab på grund 
af en akut krise med Tyrkiet. Selv om vi 
godt kunne have nydt en uge mere i Athen, 
var vi lettede, da krisen blev afværget 
og lufthavnen åbnet. (KL og EÉ)
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2y rejste til Rom sammen med Bjarne Al- 
brectsen og Ole Bent Larsen.
Rejsens tema var danske kunstneres ople
velse af Rom, og i denne forbindelse op
søgte vi de samme seværdigheder og mil
jøer. Desuden beskæftigede vi os med 
fascismens Rom (bl.a. EUR) og var en tur 
i Pompeii. (La) 

2z rejste ligeledes til Rom, og de blev 
ledsaget af Erik Skjødsholm, Anders Ørberg 
og Jørgen Frei 1.
Efter at have passeret de snedækkede alper 
mødte vi inden længe de første, grønne 
tegn på forår. Det gode vejr var med os 
hele vejen, så vi i solskin og i passende 
temperatur kunne se de monumenter fra old
tid og renæssance, som vi havde studeret 

hjemmefra. To traditionelle, 
italienske folkeforlystelser 
blev der også stiftet bekendt
skab med: Fodbold og opera 
(Don Carlos). Nævnes bør det 
også, at amfiteatret i Pompeii 
inspirerede til atletiske 
kraftpræstationer. (Sk)

D.23.-27.: Terminsprøver for 3g og 2hf 
og EDB-uge for samtlige 1g-klasser.

D.28.: Himmerlandsmesterskaber i volley
ball i Borremose.
Hobro Gymnasiums piger deltog med et hold 
i B-rækken og blev nummer 1.

D.31.: Det nyetablerede skole-hjemsamråd 
holder sit første møde.
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APRIL
D.2. - kl. 19.30: Koncert med The Lejrbåls.

D.9. - kl. 19.00: Forårskoncert.

D.23.: Fællestime: Maria Lexa spiller 
"Odysseus' rejse".

MAJ 

0.7. og 8.: 1p på ekskursion til Hirts
hals med Ole Carstensen.
Turen var en biologi-ekskursion med hoved
emnet "Dansk fiskeri i 1987", som blev 
studeret på Nordsømuseet, i fiskerihavnen 
samt på strandområderne syd for Hirtshals.

JUNI
D.1.: Lærerkollegiets volleyballteam spil
ler kl. 19.00 på banerne ved Søndre skole.
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PROGRAM 

for 
FORÅRSKONCERT og FORÅRSUDSTILLING - 1987 

på HOBRO GYMNASIUM OG HF-KURSUS

Fællessang: En vår er kommet .....................................  
"This is my life" (Kim Larsen) ............................................... 1a
"Zozolosa" (sydafrikansk folkesang) .....................................  
"Vollmond" (Nena) .......................................................................... 1b
"Banuwa" (liberiansk folkesang) .............................................  
"Forårssang" (Jacob F.Magnus) .................................................  
"Eight days a week" (Lennon/McCartney) .............. ................ 1x/1y

Russisk tranedans ..........................................................................
"People get ready" (Bob Marley) ............................................. Iz
"Comment" (amerikansk borgerretssang) .................................  
"Feuilles oh!" (haitisk folkesang) .......................................  
"Hilsen til forårssolen" (Benny Andersen) ......................... 
"Barndommens land" (Benny Andersen) ..................................... Koret
"Tyrkisk bad med variationer" -
"Faldende ølpriser" - (egne avantgardekompositioner) .. Flying Spirits 
"Bebabelula" (TV 2) ...................................................................... Onsdagsbandet

"Could you be loved" (Bob Marley) ......................................... The Kaminilds
"The funky way around uourself" ............................................. Knuf Snoissuf
"I shall be released" (Bob Dylan) ......................................... Dengserne
"Impromptu i AS-dur" (Schubert) ............................................. Jesper Dengsø
"Hinei Ma Tov" (israelsk folkesang) .....................................
"Det er morgen" (Bifrost) ................................................. . .....  1q
"Dong fang hong" (kinesisk sang) .......... ................................
"Run for home" (John Hull) .......................................................  2a/2x
"I know him so well" (Tim Rice) .............................................  
"The long black veil" (The Band) ...........................................
"Jovano" (jugoslavisk folkesang) ........................................... 2g'ere fra
"Danmark" (Gnags) .......................................................................... musiklinjen
"The long and winding road" - 
"Across the universe" - (Lennon/McCartney) ..................... 
"Don't get around much anymore" (Ellington) ..................... 
"The Darktown Strutters Ball" (Shelton Brooks) .............. Los Andrews
"Exactly like you" (Count Basie) ........................................... Koret

I pausen kunne man bese udstillede arbejder fra formningsholdene, 
2hf-tilvalgsholdet afslørede deres store fællesbillede, hvis emne 
er musik og 2g‘erne viste ved hjælp af fotos, akvareller, colla
ger indtryk fra deres studierejser.
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