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SKOLEÅRET 1987-88

Så skal der igen gøres status, og Årsskriftet 1988 fokuserer da 
også i alt væsentligt på det forgangne skoleår.

En enkelt begivenhed skabte stor opmærksomhed om HOBRO GYMNASIUM 
og HF-KURSUS i foråret 1988: Sebastians musical SKATTEØEN i egen 
stor og festlig opsætning. Forestillingen blev spillet 5 gange og 
overværedes af mere end 2000 tilskuere. Alle skoler i området blev 
inviteret til at se musicalen, og glædeligt mange benyttede sig af 
dette tilbud.

Efter en enkelt sæson med seks 1g-klasser i skoleåret 1987-88 er 
det nye skoleår nu i gang med 2 sproglige og 3 matematiske 1g- 
klasser, der tager hul på en gymnasiereform, som der forhåbentligt 
også bliver råd til at sætte forsvarligt på skinner. HF-afdelingen 
ligger stabilt på de to spor, vi altid har haft, og der er fortsat 
fin søgning til denne 2-årige gymnasiale uddannelse i Hobro.

Bodil Brander Christensen, som i en årrække har varetaget undervis
ningen i psykologi og samfundsfag i hf-afdelingen, har fået fuld
tidsjob på AUC pr. 1.september 1988. Tak for en fin indsats, Bodil,
såvel undervisningsmæssigt som kollegialt!
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DIMITTENDER 1988

SPROGLIG LINJE (56):
a
Søren Adamsen
Hanne Merete Andersen 
Morten Thostrup Balling 
Pia Brandt
Charlotte Aag. Christiansen 
Janne Dalsgaard 
Marianne Hackenberg 
Anne-Mette Sand Højen 
Bente Flügel Jensen 
Danny Jensen 
Jeanette Uggerly Jensen 
Lene Abildgaard Jensen 
Lone Karlsen Jensen 
Anne Mette Mortensen 
Susanne Mortensen 
Tina Vesterbæk Mortensen

Ulla Ostergaard Møller 
Inger Marie Nielsen 
Mariann Gade Pedersen 
Trine Simonsen 
Hanne Ostergaard

b
Jens Brok
Kirsten Bæch
Bodil Aagaard Christiansen 
Dorthe Louise Christoffersen 
Lotte Iben Damgaard 
Ane Lindskov Hansen 
Mette Høgh 
Tina Hørbye 
Susie Møller Jacobsen

Jens Anders Jensen-Sønderup 
Lene Jensen
Marianne Bøgh Jensen 
Lene Buus Kristensen 
Marlene Sand Lauritsen 
Birgitte Lakmann Nielsen 
Steen Nielsen
Kirsten Olesen
Majbritt Schiønning Olsen 
Mikkel Friisholm Ottosen
Mette Risgaard Pedersen 
Helle Christina Rosenlind 
Anne-Kathrine Skouvig 
Ane Falck Sørensen 
Heidi Kløve Sørensen
Thomas Ugilt Ostergaard
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MATEMATISK LINJE (58):
x
Jeanne Norre Bak 
Rikke Barkmann 
Mette Dalgaard 
Tina Eliasen
Steen Mejlby Hansen 
Ulrik Ricco Hansen 
Jimmi Ringe Ibsen 
Inge Skaarup Jensen 
Lone Jensen 
Per Dalum Jensen 
Anders Feilberg Jørgensen 
Peter Jørgensen 
Søren Kahns 
Elsebeth Knudsen 
Brian Nielsen
Line Nørgaard 
Peter Ottosen 
Axel Præstmark 
Anne Birgitte Sørensen 
Kenneth Lars Bjarne Walbom 
Helle Ostergaard

y
Thomas Baarup
Brian Gordon Christensen
Lars Christensen
Britt Eklund
Klaus Henning Grønhøj 
Else Henriette L. Hansen 
Helle Norrig Hansen 
Lone Iversen
Pernille Hyrup Jensen
Susanne Jørgensen
Tina Nedergaard
Sidse Nielsen
Lotte K. Nørmølle-Andersen 
Charlotte Olesen
Torben Brødsgaard Olesen 
Jane Sørensen
Lene Sørensen

Tine Kau Andersen 
Lars Boesen 
Pernille Bundgaard 
Peter Henriksen 
Tina Kirk Hjortshøj 
Torben Jensen 
Inge Kjeldsen 
Lise-Lotte Kjøge 
Marianne Kristensen 
Thomas Abild Kruse 
Gitte Ostermann Larsen 
Tommy Larsen 
Claus Menne Nielsen 
Ane Teilberg Oddershede 
Søren Olsson 
John Skjørbæk 
Anne-Kirstine Sørensen 
Mogens Råkjær Thygesen 
Thorsten Nederg. Vammen 
Niels Christian Ostergaard
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HF-KURSISTER (41):
P
Sussi Vestergaard Borup
Helle Bøje Christensen
Lars Lendal Enøe
Jonna Rosenborg Eriksen
Anne Hansen
Mette Hansen
Anita Svejstrup Jensen
Lene Knudsen
Nils Lybæk
Lillian Haugaard Nielsen
Hanne Nysom
Keld Primdahl
Berit Janne Ryberg
Vibeke Schoop
Kis Hammer Sørensen
Tina Sørensen
Dorte Tandrup (gift Sørensen) 
Kirsten Irene Smed Thostrup 
Betina Hejbroch Thulstrup 
Henriette Veje
Kim Werner Vestergaard
Line Villadsen

q
Mai Bøgh
Mette Christensen
Pia Foldager
Zenia Neumann Hansen
Mette Horslev
Sisse Vibeke Julin
Anne Havbak Madsen
Mandy Marie Madsen 
Bente Winther Nielsen
Charlotte Kastrup Pedersen 
Vibeke Scheving Pedersen 
Søren Petersen
Tina Poulsen
Anne Mette Ramsgaard
Annemarie Vestergård Sørensen 
Linda Møller Sørensen
Margit Dahl Sørensen 
Annette Underbjerg 
Helle Zimmerlund
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3a
Susan Mark Andersen
Anna Mischa Sloth Carlsen 
Kirsten Hvitfeldt Gade 
Asger Højland Jensen 
Dorthe Jensen
Gitte Erikslev Jensen
Lise Jensen
Helle Stenkær Johnsen
Inge Kjær
Mette Knobelauch
Anni Bach Kristensen
Karen Dorthe GI. Kristensen 
Mette Murmann Kristensen 
Uffe Kristensen
Lonnie Nielsen
Martin Axel Nielsen
Mette Mahon Nielsen
Sidel Maria Nielsen 
Lonny Holt Petersen 
Thomas Munkholt Sørensen 
Lone Thorsgaard
Heidi Trap

3b
Lene Overgaard Bruun
Lone Bøgh
Ida Helene Mygind Flohr 
Winnie Borup Jensen 
Susanne Kaalø Johansen 
Helle Vindfeldt Jørgensen 
Jette Kristensen
Helle Wulff le Fevre
Dorthe Lybæk
Mette Mikkelsen
Tine Hansen Mortensen 
Britt Rose Nielsen 
Merete Nielsen
Ulla Holm Nielsen
Inge Lise Rasmussen
Tina Sander Rasmussen
Heidi Schefe
Mette Schmidt
Rikke Falck Sørensen 
Connie Arnth Vestergaard
Peter Wigard

3x
Cathrine S. Bonnerup 
Susanne Braad
Palle Thulsted Christensen 
Per Christensen
Peter Christiansen
Jakob Hansen
Hans Kristian M. Helgesen 
Kurt Henriksen
Lotte Hestbæk
Ann Nygård Jensen
Casper Bugge Jensen 
Klaus Jensen
Dorte Kjær Jespersen

Skolens elever
Thomas Knudsen
Jesper Kappel Larsen 
Lisa Nørgaard Lauritsen 
Vivi Nielsen
Hanne Ovesen
Carsten Pedersen
Torben Møller Pedersen 
Peter Helge H. Rasmussen 
Maj Sørensen
Vibeke Margrethe Nyv. Sørensen 
Ulrik Ullum

3y
Torben Lyngholm Andersen 
Annette Bruhn
Brian Falk Byrgesen 
Jesper Dammand 
Jacob Foldager
Lone Grønhøj Barup Frandsen 
Mette Møller Jensen
Claus Juul
Henriette Marie Krogh 
Che Mark Miller 
Gillian Just Moos
Anette Myong Moth Pedersen 
Marlene Østerg. Pedersen 
Steen Rønde Pedersen 
Jeannett Petersen 
Jens Skjellerup
Steen Dalsgaard Sørensen 
Susanne Holst Sørensen

3z
Helle Andersen
Michael Munch Bertelsen 
Kim Bilskov Christensen 
Lasse Bugge Christensen 
Jette Christoffersen 
Lone Bragh Frederiksen 
Dorthe Libak Hansen 
Carsten Sass Husum 
Pernille Moos Iversen 
Christina Spåbæk Jakobsen 
Thorkil Jansen 
Dorthe Bach Jensen 
Liselotte Sønderg. Knudsen 
Kasper Elmstrøm Larsen 
Michael Larsen
Karin Meyer-Christensen 
Pernille Bech Nielsen 
Pia Grünewald Nielsen 
Martin Schuster Pedersen 
Sanne Højen Simonsen 
Torben Wiborg

2a
Rie Treumer Andersen 
Anja Winther Christensen 
Lise Schmidt Christensen 
Pernille Christensen

Dorthe Majgren Hansen 
Gitte Fodgård Højgård 
Pia Søndergaard Jensen 
Britta Jørgensen 
Randi Landsfeldt
Rikke Buus Larsen 
Dorthe Sevelst. Mikkelsen 
Frederikke Østerg. Nielsen 
Marlene Sand Nørgaard 
Lise Otte
Elisa Haugaard Pedersen 
Pia Bach Pedersen
Mikkel Thybo Pors 
Flemming Toft 
Marianne Zandersen

2b
Eva Naur Andersen 
Tina Andresen 
Jeanette Christensen 
Mads Møller Christensen 
Tinna Ladef. Christensen 
Pernille Ditlevsen 
Anemette Hansen
Lisbet Skjerbæk Jacobsen 
Eva Fynbo Jensen
Mette Lise Engel. Knudsen 
Sarah-Marie Maltha 
Rikke Lundum Matthäi 
Jeanette Møller 
Else Katrine Nielsen 
Sanne Aarup Nielsen 
Kristina Weise Olesen 
Karen Schmidt Poulsen 
Gitte Prang 
Merete Sørensen
Anette Bundg. Thomasen 
Jeanette Hejbr. Thulstrup 
Jørn Koch Uhrenholt 
Gurli Vad

2cu
Charlotte V. Christensen 
Ralf Dahl 
Anne Haarsløv 
Kenneth Jakobsen 
Henrik Jensen-Sønderup 
Pernille Folke Larsen 
Mette Lundsgaard 
Peter Friche Madsen 
Anna Britt Hj. Mathiassen 
Ann Birgitte Nielsen 
Pernille Schellerup 
Henrik Ejlif G. Andersen 
Betina Horsbøl Iversen 
Peter Hallstrøm Jensen 
Kim Keller Johnsen 
Kim Kristoffersen 
Jette Nielsen
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Marianne Pallesen 
Kai Sørensen
Kristian Wulf-Andersen

2x
Anne Mette Andersen 
Sussie Davidsen 
Morten Petri Jensen 
Flemming Rotb. Johannesen 
Liselotte Kahns 
Dorthe Lund
Jan Vraa Mikkelsen 
Rasmus Münster 
Peter Borresen Møller 
Jesper Nielsen 
Rikke Gry Nielsen 
Betina Bække Olesen 
Anni Holland Rasmussen 
Thomas Rix
Lauge Luchau Rosendahl 
Karsten Goul Saugstrup 
Martin Melchior Schwab 
Allan Stensballe
Kim Yung Thomsen 
Susanne Vangsted

2y
Charlotte Juhl Andersen 
Morten Andersen 
Carsten Christiansen 
Claus Dethlefsen 
Lotte Hansen 
Solveig Henriksen 
Tom Iversen
Peter Hammer Jensen 
Camilla Charlotte Kristensen 
Simon Kvindal
Morten Mathiasen 
Rikke Moltzen
Anette Borre Nielsen 
Birgitte Nielsen
Carsten Duedahl Olesen 
Peter Buus Pedersen 
Anne Goul Rømsgaard 
Hanna-Liz Ritt Sørensen 
Mads Øbo Sørensen 
Bo Kaasing Uder 
Hanne Würtz 
Lars Ostergaard

2z
Mette Agergaard 
Mads Raal Andersen
Claes Borup
Per Køller Bregendahl 
Sonny Steve W. Bruhn 
Jacob Frey Hansen 
Jette Egelund Holgaard 
Tina Heltborg Jacobsen 
Henrik Jakobsen

Bente Søgaard Jensen 
Lisa Jensen
Maica Markussen Jensen 
Søren Toft Jensen
Tiina Jensen
Lars Kühnel
Mia Charlotte Madsen 
Dorte Marie Nielsen 
Randi Høgenhav Pedersen 
Jakob Schouboe
Jesper Thygesen 
Kenneth Vinter 
Anne Marie Østergård

1a
Charlotte Bruhn 
Esben Gorm Dige 
Eva Dixen
Nina Frimodt-Møller
Birgitte Nellemann Hansen 
Henriette Breum Hansen 
Veronika Holt
Vibeke Hvid Jensen 
Gritt Holm Johansen 
Pernille Johansen 
Mariann Albin Larsen 
Dorte Vestergaard Madsen 
Vibeke Møller
Bettina Neergaard-Petersen 
Jens Peter Fæster Nielsen 
Lotte Glargaard Nielsen 
Puk Menne Nielsen 
Morten Olesen
Line Olsson
Susie Roland Pedersen 
Kamilla Skalkhøj Pedersen 
Anja Lønberg Posorski 
Dorthe Rasmussen 
Rasmus Mehl Rasmussen 
Christopher Bjørn Sietner 
Anne Mie Soelberg

1b
Tina Grusgaard Andersen 
Pia Anette Christensen 
Uffe Nørris Christensen 
Nanna de Courcy Gumbs 
Anette Hansen
Anja Albrecktsen Hansen 
Anne Birgitte Holm 
Lone Horslev
Rkke Linette Jensen 
Jeanette Madsen 
Malene Koustrup Madsen 
Thomas Guldberg Madsen 
Lars Delfs Mortensen 
Anne Julie Friish. Ottosen 
Heidi Anita Pedersen 
Astrid Krieger Røyen 
Pia-Äse Schmidt

Samuel Spalding
Karin Storm
Lone Sørensen
Manja Johnsen Sørensen 
Pia Damgaard Sørensen 
Helle Juul Vilslev

1x
Casper Vissing Andersen 
Niels Peder Raj Andersen 
Klara Tenna Bjerrum 
Christian Braad
Annette Christensen
Hans Henrik Danielsen
Brian Danmark
Rikke Engeil
Lasse Eskildsen
Søren Overgaard Gildsig
Jesper Palm Hansen
Bjarke Jansen
Claus Christian Johansen
Steffen Kjær Johansen 
Thomas Stenkær Johnsen
Vibeke Jørgensen
Christian Riise Laursen
Finn Mogensen
Anette Vinther Mortensen
Klaus Wie Nielsen
Lone Rosborg Nielsen 
Michael Ravn Nielsen 
Gitte Lindberg Pe.'dersen 
Ebbe Sand
Peter Sand
Dan Selchau
Mia Stadsgaard
Mikkel Juhl SønCergaard

iy
Carsten Vraa Andersen
Jesper Andersen
Rikke Dahl Bundgaard
Niels Damsgaard
Pia Nørholt Godskesen
Per Granat
Morten Grathe
Anders Albrecktsen Hansen
Søren Hymøller
Pernille Spåbæk Jakobsen
Anette Nyborg Jensen 
Mette Verner Jer sen 
Kristian Johansen 
Torben Krogh Jo lansen
Leif Kaptain
Kalle Kronholm
Martin Kryger Larsen
Jesper Laubjerg
Lene Rosenberg Laursen 
Kim Lundorff Madsen
Casper Hollerup Mikkelsen 
Poul Bildsøe Møller
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Morten Olesen
Søren Pedersen 
Anne Skovrider 
Inge Rolin Smed 
Peter Sondergaard 
Karsten Hald Sørensen

1z
Martin Andersen
Troels Andersen
Helle Dalsgaard
Henrik Dalsgaard
Britt Hansen
Charlotte Brandt Iversen 
Jens Rytter Jensen 
Mette Jensen
Tue Borgbjerg Jensen
Thomas Kjeldsen
Palle Ladet. Kristiansen 
Kirsten Svoldg. Lausten 
Kim Løfkvist
Jakob Nielsen
Line Nielsen
Nicolaj B. Helledie Nielsen 
Mette K. Nørmølle-Andersen 
Brian Faurskov Pedersen 
Lise Pedersen 
Anne Mette Petersen 
Jesper Ravnborg Rask 
Lars Bredahl Rasmussen 
Peter Rasmussen 
Leif Skaarup 
Pia Hald Sørensen 
Camilla Thomsen 
Leif Bols Østergaard

2p
Ann Andersen
Eva Husbond Andersen 
Lene Revsbech Andersen 
Mette Andersen
Dorte Bruun
Heidi Holt
Jette Højgård
Jesper Heltborg Jacobsen
Monica Jensen
Carl Kjeldgaard
Karl Anders L. Koefoed
Pia Larsen
Karin Naujokat
Else Wie Nielsen
Pia Bjerregaard Nielsen
Heidi Pedersen
Thomas Horsøe Pedersen
Janne Redder
Jørgen Skov Rosenkilde 
Henrik Sauer
Gitte Sørensen
Inger Sørensen
Trine Helene von der Hude

2q
Lone Skov Andersen 
Pia Christensen 
Jeanette Eintsen 
Winnie Beranek Frandsen 
Lene Kold Hansen
Pia Skjødt Hansen 
Heidi Både Jensen 
Troels Jens Otto Jensen 
Mette Koch
Dorthe Katrine L. Kristensen 
Tina Marcher
Bodil Marie Møller Nielsen 
Jan Ole Nielsen
Jens Erik Østerg. Nielsen
Rikke Degn Nielsen
Lene Nyborg Nysom
Jane Spanggård Olesen
Niels Ingvard Gräs Olesen 
Helle Overgaard
Birgit Nedergård Pedersen
Inger Pilgaard
Kirsten Sondrup
Annemette Sørensen

1P
Jesper Andersen
Mette Andersen
Tina Bay
Tine Bruun
Anja Spalding Christensen 
Jens Dalum
Marianne Beranek Frandsen 
Susie Hansen 
Ulla Hansen
Anna Christina Wasehus Ibsen 
Dorte Iversen
Tina Knudsen
Lisbeth Hvid Kristiansen
Jann Søholm Larsen 
Susanne Larsen 
Jane Brixen Lassen

Flemming Madsen 
Mogens Bruhn Madsen 
Heidi Melgaard 
Hanne Mikkelsen 
Karin Præstiin Nielsen 
Peter Vilslev Olsen 
Mona Svejstrup Pedersen 
Rikke Hovmann Søborger 
Christina Hørning Sørensen 
Rigmor Trap
Rikke Thostrup Østergaard

•q
Janne Mette Andreasen 
Peter Mikal Arke 
Inge-Marie Krøier Bak 
Dorte Kofoed Bisgaard 
Gitte Linde Bisgaard 
Janni Elbækgaard Brandt 
Karina Cantzler Christensen 
Maibritt Christensen 
Thomas Bo Christensen 
Anne Christiansen
Jacob Bjørn Weber Gundersen 
Karina Dalsgaard Johannsen 
Bjarke Enevold Jørgensen 
Ellen Marie Jørgensen 
Lillian Faber Jørgensen 
Bjarne Dalgaard Larsen 
Lone Larsen 
Christina Carøe Molbo 
Rikke Møller
Anja Mørk Nielsen 
Bo Nielsen
Heidi Kjærsgaard Nielsen 
Maja Munkhaus Olsen 
Janni Petri Pedersen 
Kristina Klitg. Sørensen 
Tina Østergaard Thomsen 
Rasmus Thygesen 
Kirsten Velling
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Elevernes fordeling på klassetrin, hjemstavnskommuner og amter pr. 31. december 1987.

NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE ÅRHUS AMTSKOMMUNE VIBORG AMTSKOMMUNE

3.gymnasieklasse:
Arden Kommune 13 Mariager Kommune 12 Møldrup Kommune 4
Hadsund - 31 Tjele - 1
Hobro - 39
Nørager - 2

Ålestrup - 3

2.gymnasieklasse:
Arden Kommune 14 Mariager Kommune 15 Tjele Kommune 2
Hadsund - 30
Hobro - 45
Nørager - 4

Ålestrup - 1

1 .gymnasieklasse:
Arden Kommune 24
Hadsund - 30
Hobro - 76
Nørager - 5

Mariager Kommune 8 Ålestrup Kommune 1

2.hf-klasse:
Arden Kommune 6 Mariager Kommune 4 Møldrup Kommune 1
Hadsund - 9
Hobro - 12
Nørager - 6
Skørping - 1
Støvring - 1

Ålestrup - 5

1.hf-klasse:
Arden Kommune 6
Hadsund - 11
Hobro - 12
Nørager - 10
Ars - 1

Mariager Kommune 5 Ålestrup Kommune 2

I alt 388 44 20

SAMTLIGE ELEVERS FORDELING PÅ HJEMSTAVNSKOMMUNER OG AMTSKOMMUNER:

NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE:
Arden Kommune .......................... .................................... 63 elever
Hadsund - .......................... ................................. 111
Hobro - .......................... ................................. 184 -
Nørager - .......................... .................................... 27 —
Skørping - .......................... ...................................... 1
Støvring - .......................... ...................................... 1
Ars - .......................... ...................................... 1

ÅRHUS AMTSKOMMUNE:
Mariager Kommune ...................

VIBORG AMTSKOMMUNE:
Møldrup Kommune ..................... ...................................... 5 elever
Tjele - ..................... ...................................... 3 —
Ål estrup - ....-............ .................................... 12 i alt 452 elever

Desuden har en amerikansk 
1987/88.

student fulgt undervisningen i hele skoleåret
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SKOLENS PERSONALE

Studielektor
Bjarne Albrechtsen (A) 
engelskog dansk 
Lerbakkevej 11, Hobro 
08 52 31 06

Lektor
Steen Bach (Ba) 
fysik og matematik 
studievejl. for hf 
Kirkedalsallé 23, Hobro 
08 52 06 80

Lektor
Mette Bendixen (B) 
dansk og geografi 
Magnolievej 33, Hobro 
08 52 11 98

Adjunkt
Lisbeth Basballe (LB) 
fransk og samfundsfag
Farvervænget 3, Hobro 
08 52 42 40

Adjunkt
Wivian Borg (WB) 
engelsk og kunsthistorie 
Lerbakkevej 11, Hobro 
08 52 31 06

Adjunkt
Henrik Damsgaard (Da) 
dansk og formning 
Kirkedalsallé 52, Hobro 
08 52 15 75

Adjunkt
Jens Ove Birch (Bi) 
geografi og idræt 
Skovvej 18, Hobro 
08 52 52 24

Adjunkt
Ole Carstensen (C) 
biologi og idræt 
Kirkedalsallé 37, Hobro 
08 52 26 18

Adjunkt
Axel Gunni Busck (AB) 
geografi og musik 
Sølandingen 4, Sjørring 
Hobro 
08 54 42 01
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Adjunkt
Berit Dinesen (BD) 
musik og historie
Skovvej 18, I, Hobro 
08 52 50 31

Adjunkt
Inge Dinéss (ID) 
engelsk og formning
Højbovej 5, Handest, 
Fårup 
06 45 24 61

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

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

Adjunkt
Henrik Strange Hansen (SH) 
historie og russisk 
Ranunkelvej 53B, Hobro 
08 52 44 79

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

Adjunkt
Jens Peter Hansen (JH) 
fysik og matematik 
Enebærvej 23, Hobro 
08 52 58 86

Adjunkt
Vagn Wiemer Hendel (VH) 
historie, religion og oldtidsk. 
Solvej 5, Hobro 
08 52 22 57

Lektor
Agner Hessner (H) 
fransk
Stoldal 50, Hobro
08 52 53 84
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Lektor
Kirsten Huusom (KH) 
historie, oldtidsk., idræt 
Kirkedalsallé 33, Hobro 
08 52 24 94

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

Adjunkt
Birgit Hyldahl Jensen (BH) 
historie og psykologi
Mester Eriksvej 90, Aalborg 
08 18 54 46

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

Adjunkt
Knud Jørgensen (Jø) 
dansk og historie 
studievejleder for gymnasiet 
Skovvej 24, Hobro 
08 52 52 73

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

Lektor
Asger Landsfeldt (L) 
musik og dansk 
Finlandsvej 16, Hobro 
08 52 23 57

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

Adjunkt
Kirsten Lüthje (KL) 
tysk og formning 
Tranevænget 5, Hobro 
08 52 25 03
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Lektor
Henrik Ringbæk Madsen (RM) 
historie 
studievejleder for gymnasiet
Vibevej 17, Hobro
08 52 26 55

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

Lektor
Ingrid Martinsen (IM) 
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 (RN) 
dansk og idræt 
»Soltoft«, Fælledvej 8
Mariager
08 54 10 47

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
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Lektor
Dan Petersen (DP) 
fysik, matematik og datalogi 
Oxendalen 22, Mariager 
08 54 10 47

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

Adjunkt
Aase Schjøtz-Christensen 
(S-C) historie og fransk 
studievejleder for gymnasiet
Vibevej 17, Hobro
08 52 26 55

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

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

Adjunkt
Susanne Stubberup (SS) 
tysk
Chr. Købkesgade 10, st.th., 
Arhus 
06 19 42 84

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

Lektor
Henning Thomsen (HT) 
kemi og matematik 
Morbærvej 6, Hobro 
08 52 59 04

Adjunkt
Peter T. Thorsen (TT) 
fysik og matematik 
Grønvang 10,1, Randers
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Adjunkt
Jesper Vigh-Nielsen (JV) 
engelsk og tysk
Hostrupvej 11, st.tv., Hobro 
08 52 59 67

Adjunkt
Per Vilsbøl (PV) 
musik og filosofi
Mejlbyvej 130, Mejlby, Arden
08 65 11 15

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

Adjunkt
Anders Ørberg (A0) 
musik og fransk 
Skovvej 18.1, Hobro 
08 52 50 31
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TEKNISK-ADMINISTRATIVT PERSONALE (TAP)

Sekrætær
Else Gildsig
Sallingvej 25, Hobro 
08 52 08 37

Kantinebestyrer 
Karen Jensen 
Amerikavej 3, Hobro 
08 52 19 48

Sekretær
Benthe Budolfsen
Finlandsvej 1, Hobro 
08 52 19 60

Pedel
Tage Jensen
Amerikavej 3, Hobro 
08 52 19 48

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

Pedelmedhjælper
Poul Pedersen
Th. Hoffmansvej 8, Skørping 
08 39 15 01

Medhjælp i lærerkøkkenet
Ingrid Schack 
Ørnedalsvej 29, Hobro 
08 52 37 80
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Stipendienævn
På skolen findes et STIPENDIENÆVN, hvis opgave det er at varetage kontak
ten mellem eleverne og STATENS UDDANNELSESSTØTTE (SU). Lærerne i stipen- 
dienævnet er i øjeblikket: Bjarne Albrechtsen, Kirsten Lüthje og Aase 
Schjøtz-Christensen. Desuden er der tre elever, der vælges hvert år. Op
lysninger om SU-regler m.m. fås ved henvendelse til stipendienævnet.

SU søges for ét år ad gangen. Man kan ikke søge SU, før man er startet 
med undervisningen på skolen. Alle 1.-klasserne får udleveret ansøgnings
skema den første skoledag. I maj måned modtager skolen ansøgningsskemaer 
for det kommende skoleår. Disse skemaer vil - af stipendienævnet - blive 
udleveret i alle klasser, således at man kan indsende ansøgning om støtte 
for det kommende skoleår, inden man holder sommerferie. Alle skemaer ska! 
indsendes gennem stipendienævnet, og alle spørgsmål til Statens Uddannel
sesstøtte skal gå over stipendienævnet.

Er der i løbet af skoleåret brug for at få udleveret ansøgningsskemaer 
(aim. ansøgningsskemaer, ændringsansøgninger m.m.), kan de fås ved hen
vendelse på sekretærkontoret. Indsendelse af ansøgninger m.m. sker hver 
fredag. Fra indsendelsesdatoen til modtagelse af støttemeddelelse skal 
man regne med ca. 6 ugers ekspeditionstid.

Betingelsen for at søge støtte fra SU er, at man er fyldt 18 år, og tilde
lingen af støtte kan finde sted måneden efter, at man er fyldt 18 år. Ef
ter det fyldte 19.år er støtte uafhængig af forældreindtægt. Søger du 
støtte som 18-årig og bliver 19 år i det skoleår, du har søgt for, sker 
regulering automatisk.

Ansøgninger lægges i den postkasse, der er anbragt i centralgarderoben. 
BEMÆRK i øvrigt opslagstavlen med meddelelser fra og om SU.

HUSK: Der skal indsendes ændringsansøgning, hvis man flytter hjemmefra, 
eller hvis ens økonomiske forhold ændres væsentligt.

Morgensamling
Morgensamling foregår to gange om ugen i et frikvarter og bliver tilrette
lagt af et lille udvalg bestående af tre lærere og tre elever. Morgensam
lingerne er ikke blot til meddelelser, men også til underholdning og andre 
indslag. Vi forsøger at gøre indslagene alsidige - det vil sige alle gen
rer inden for musik, klassesketches samt mere seriøse og kulturelt oply
sende indlæg. Vi bestræber os på at gøre samlingerne til ELEVERNES samlin
ger.

Derfor har vi lavet en rundspørge blandt eleverne om deres holdning til 
morgensamlingerne og eventuelle forslag til forbedringer. Morgensaml incs- 
udvalget efterlyser for øjeblikket indslag fra mindre elevgrupper og med
virken fra lærerside. Som noget helt nyt kunne det være spændende, hvis 
folk læste egne digte op eller præsenterede og spillede deres yndlingsmu- 
sik.

Pernille Schellerup, 2b 
medlem af morgensamlingsudvalget
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Studievejledning i gymnasiet
Der er tre studievejledere for gymnasieelever på Hobro Gymnasium og hf- 
kursus, som fordeler klasserne mellem sig om muligt således, at studie
vejlederen også er faglærer i klassen.

Studievejlederne deltager i tilrettelæggelsen af elevernes første dage 
på skolen med det formål at lette overgangen fra folkeskolen til gymna
siet.

Næste skridt er en indføring i skolens måde at arbejde på. Der gives ti
mer i studieteknik, d.v.s. om kravene i gymnasiet, om arbejdsmetoder, om 
hvordan der arbejdes med størst udbytte derhjemme og på klassen, om ar
bejdsklimaets betydning for den enkelte.

Midt i 1.semester indbydes eleverne til en individuel samtale om det at 
gå i gymnasiet.

Et nyt element, som vi i år skal lave for første gang for Ig'erne, er 
vejledning i valg af fag i 2. og 3g. Grengymnasiet er med 1988-årgangen 
erstattet af tilvalgsgymnasiet, hvor der skal vælges flere små pakker, 
det vil sige fag, fremfor én stor pakke for 2. og 3g - nemlig grenen.

Der gives kollektiv vejledning og orientering om uddannelses- og arbejds
mulighederne efter 3g, d.v.s. om adgangsbegrænsningssystemet og om hvor
dan man får flere oplysninger om sidste nyt på uddannelsesmarkedet. Der 
kommer repræsentanter fra en række uddannelser og job og orienterer på 
skolen, ligesom vi selv indkalder folk.

For samtlige elever er der til enhver tid tilbud om individuel rådgiv
ning,hvad angår skolearbejdet, mere personlige emner eller erhvervs-/ 
uddannelsesvalg.

Knud Jørgensen 
Henrik Ringbæk Madsen 

Aase Schjøtz-Christensen 
studievejledere for gymnasiet
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Valg af fag i 2. og 3. g.

Grengymnasiet er afskaffet, og det ny gymnasium er indført med den årgang, 
der nu går i 1g. Vi har stadig de to linier, den sproglige og den matema
tiske. Men de elever, der nu går i 1g skal i løbet af foråret foretage 
nogle valg. De skal afgøre, hvilke fag de vil arbejde med i 2. og 3g. 
Valgprocessen er ikke helt enkel, men vi vil forklare den trin for trin.

Fagene opdeles nu i obligatoriske fag og valgfag. I 1g er alle fag obli
gatoriske, men i 2g og 3g er der både obligatoriske fag og valgfag: i 2g 
er der ét valgfag, der optager 4 eller 5 timer af ugens skema, og i 3g 
dækker valgfagene 14 eller 15 timer af skemaet. Disse valgfag opdeles i 2 
grupper - højniveaufag med normalt 5 ugentlige timer og mellemniveaufag 
med 4 ugentlige timer.

Hvis eleven har valgt et fag på mellemniveau i 2g, afsluttes undervisnin
gen efter 2g. Vælges i 2g et fag på højt niveau, fortsætter undervisningen 
i 3g. I 3g kan mellemniveaufagene også vælges. Dernæst, når valget skal 
træffes, gælder der nogle regler - bl .a.: Mindst 2 af valgfagene skal være 
på højt niveau, og nogle fag hænger sammen, d.v.s. valg af ét fag trækker 
automatisk et andet med sig. Det betyder, at eleven reelt i slutningen af 
1g skal tage stilling til forskellige "fagpakker" eller bestemte kombina
tioner af fag, der også omfatter nogle af valgfagene i 3g.

HVILKE FAG ER DER AT VÆLGE IMELLEM?

Højniveaufagene er besluttet og består på Hobro Gymnasium af:

Begge linier: 2g 3g
Samfundsfag 5 timer 5 timer ugenti i gt
Musik 5 5 - -
Engel sk 5 -
Tysk 5 -
Fransk 5 - -
Spansk 5 -
Russisk 5 -

Kun sproglig linie:
Latin 5 5 -

Kun matematisk linie:
Matematik 5 -
Fysik 5 - -
Kemi 4 5 - -
Biologi 5 5 - -
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Tilbudene på mellemniveaufag vil ligge fast ved orienteringsmødet den 1. 
februar 1988, men bekendtgørelsen giver mulighed for denne fagrække, og 
som tidligere nævnt kan fagene vælges enten i 2g eller i 3g:

rigt alle gymnasier i landet.

Begge linier: 
Latin 4 timer ugentligt
Samfundsfag 4 -
Geografi 4 -
Biologi 4 -
Kemi 4 -
Datal ogi 4 -
Teknikfag 4 -
Erhvervsøkonomi 4 -
Filosofi 4 -
Dramatik 4 -
Musik 4 -
Idræt 4 -
Bi 11 edkunst 4 -
Film- og tv-kundskab 4 -

Kun sproglig linie: 
Matematik 4
Fysik 4 -

MEN ikke alle ønsker kan opfyldes, for Hobro Gymnasium vil helt bestemt
ikke have muligheder for at tilbyde samtlige valgfag. Dette gælder for øv-

ORIENTERING:
Eleverne vil få en grundig orientering om mulighederne. De vil få oplys
ning om fagenes indhold og om de uddannelses- og erhvervsmuligheder, for
skellige fagkombinationer sigter mod. Forældrene vil ligeledes modtage en 
indbydelse til orientering her på skolen.

Knud Jørgensen
Henrik Ringbæk Madsen

Aase Schjøtz-Christensen 
studievejledere for gymnasiet
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Studievejledning i hf

En hf-klasse omfatter kursister med forskellig baggrund. Nogle har netop 
forladt folkeskolen, og andre vender tilbage til skolesystemet efter en 
periode med arbejde. Derfor må studievejledningen i hf i høj grad blive 
en personlig vejledning. Denne begynder allerede inden kursusforløbet, 
idet de fleste hf-ansøgere indkaldes til et interview, hvor en første o- 
rientering med hensyn til økonomiske og studiemæssige forhold kan finde 
sted.

Under kursusforløbet omfatter den personlige vejledning forhold, som 
kursisterne selv ønsker diskuteret med studievejlederen. I praksis viser 
det sig at være en lige blanding af personlige, økonomiske og studiemæs
sige problemer, som kursisterne henvender sig med.

Udover den personlige samtale omfatter studievejledningen klasseundervis
ning i forskellige emner f.eks. praktiske forhold vedrørende hf-uddannel- 
sen, studieteknik samt en orientering om arbejdsmarkedsforhold og uddan
nelser, der bygger på en hf-eksamen.

Endelig er hf præget af et valg blandt 16 tilvalgsfag. Valget må foreta
ges efter en nøje overvejelse af egne interesser og de krav om tilvalg, 
som forskellige uddannelser stiller til en hf'er som betingelse for opta
gelse. Som hjælp for kursisterne afholdes et møde for hf-klassernes lære
re. Derefter kan den enkelte kursist ved samtale med sin studievejleder 
finde den kombination af tilvalgsfag, som stemmer bedst overens med for
udsætninger, interesser og ønske om videre uddannelse.

Steen Bach 
studievejleder for hf
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Hobro Gymnasiums Venner

HOBRO GYMNASIUMS VENNER er en støtteforening, hvis formål det er "at 
støtte HOBRO GYMNASIUM OG HF-KURSUS på områder, hvortil der ikke på anden 
måde kan tilvejebringes midler, herunder f.eks. tilskud til skolerejser, 
støtte til kulturelle formål samt andre formål efter bestyrelsens bestem
melse" .

Bestyrelsen bestod i skoleåret 1987-88 af Poul Flohr, Inga Jespersen, Else 
Kvindal og Svend Erik Ullum som forældrerepræsentanter, Dorte Kjær Jesper
sen som elevrepræsentant, Agner Hessner som lærerrepræsentant og rektor 
Jørgen Freil. Bestyrelsen har konstitueret sig med Else Kvindal som for
mand, Agner Hessner som sekretær og Jørgen Freil som kasserer. Kontingen
tet er 50 kr. om året, og foreningen har for tiden ca. 300 medlemmer.

Foreningen har i det forløbne år især ydet støtte til fællestimer, hytte
ture og studierejser. Endvidere er der ydet beløb til Hobro Gymnasiums I- 
drætsforening og til udsmykning af atriumgården mod vest. Statens Kunst
fond har givet tilsagn om støtte til en større utraditionel udsmykning
ved billedhuggeren Peter Severin. Arbejdet forventes afsluttet omkring 
l.maj 1989.

Legater
Skolen disponerer over følgende rentebeløb, der fordeles som legater til 
elever ved studenter- og hf-eksamen i juni efter indstilling fra lærerrå
det:

HOBRO BANKS PRÆMIEFOND 
ANONYM GIVERS FOND ...

kr. 3.500

FORENINGEN AF ARBEJDSGIVERE PA HOBRO HAVN -
HOBRO BANKS HUMØRLEGAT ........................................ -

1 .000
500
500

Flg. dimittender modtog legater i 1988: Dorthe Louise Christoffersen, 3b 
- Tina Vesterbæk Mortensen, 3a - Søren Olsson, 3z - Nils Lybæk, 2p - 
Pia Foldager, 2q - Anne Mette Ramsgaard, 2q - Kim Werner Vestergaard, 2p 
- Tina Nedergaard, 3y - Jeanne Norre Bak, 3x og Thomas Ugilt Østergård,3b. 
Humørlegatet er alle tidligere år blevet tildelt én dimittend; men i 1988 
blev dette legat delt mellem Ulrik Ricco Hansen, 3x og Axel Præstmark,3x.
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Fællesudvalg
Samarbejde mellem lærere, elever og skolens øvrige personale er en væ
sentlig betingelse, for at rammerne omkring den daglige undervisning 
bliver velfungerende, spændende og inspirerende for alle parter. Skole
tiden er jo andet og mere end den daglige undervisning.

For at fremme dette samarbejde har skolen pligt til at have et organ - 
fællesudvalget - hvor rektor og repræsentanter for lærerne, eleverne og 
det teknisk-administrative personale mødes. Her udveksles ideer og for
slag til forbedring af en række praktiske forhold i hverdagen eksempel
vis gennem udarbejdelse af ordensregler. Desuden har fællesudvalget til 
opgave at fungere som iværksættere af forskellige aktiviteter. Det drej
er sig om aktiviteter, der dels kan ligge udover den daglige undervis
ning (f.eks. i form af studiekredse) dels helt eller delvist kan erstat
te denne (f.eks. fællestimearrangementer, temadage, idrætsdage m.m.).

Fællesudvalget har indenfor de bevillingsmæssige rammer meget store mu
ligheder for at påvirke skolens fysiske og psykiske miljø, så det bliver 
sjovere at gå i skole. Det er derfor betydningsfuldt, at de aktiviteter, 
fællesudvalget sætter i værk, er af en sådan karakter, at de bidrager 
til inspiration i den daglige undervisning,el 1 er at de udspringer af 
denne. Det er ligeledes ønskeligt, at regler og fysiske rammer fungerer 
til alles tilfredshed.

For at fællesudvalgets arbejde kan bære frugt, er det vigtigt, at dets 
medlemmer har en bred berøringsflade med resten af skolen, så at de tan
ker og ideer, der jo vitterlig blomstrer, bliver båret frem og om muligt 
omsat i praksis. Ligeledes er det væsentligt, at skolens omgivelser bi
drager med forslag til aktiviteter af forskellig karakter.

I det forgangne skoleår iværksatte fællesudvalget 5 fællestimearrange
menter. Der var tale om musik, teater og foredrag. Vi lagde ud med tea
terstykket "Bedstefar er ikke død", spillet af Skifteholdet. Dernæst 
havde skolen besøg af Lars Okholm, der fortalte om sund kost. Så fulgte 
i januar en fællestime med Cecilie Big Band og senere endnu et musikbi
drag, denne gang med Bo Stief 5. Endelig underholdt heksen Dannie Drue:- 
hyld om heksens liv.

Udover fællestimearrangementerne beskæftigede fællesudvalget sig med 
fastsættelse af nye rygeregier, tog initiativ til markering af P-båse på 
parkeringspladsen, sørgede for indkøb af rullebord til afrydning i kan- 
tineområdet samt indkøb af flere affaldsspande. Desuden bestemte fælles
udvalget, at der i december måned skulle afholdes aktivitetsdage (se 
nærmere om disse andetsteds i årsskriftet).

I indeværende skoleår arbejder fællesudvalget bl.a. med tanker om afhol
delse af en idrætsdag op mod jul samt på lidt længere sigt en skoleskov
tur for blot at nævne et par af de større projekter.

Lisbeth Basballe



- 23 -

LOKALEPLAN

FOR 

HOBRO GYMNASIUM OG HF-KURSUS
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1. INDGANG

2. ADMINISTRATION

3. LÆRERVÆRELSE

4. MØDELOKALE

5. LÆRERNES FORBEREDELSESRUM

6. PÆDAGOGISK VÆRKSTED

7. NEDGANG TIL FORMNING

8. MUSIK 2/MATEMATIK 3

9. EDB

10. MATEMATIK 2

11. MATEMATIK 1

12. DEPOT FOR FR, SP og MA

13. GEOGRAFI 1

14. DEPOT FOR GE og SF

15. SAMFUNDSFAG

16. GEOGRAFI 2

17. FRANSK 1

18. RUSSISK

19. FRANSK 2

20. SPROGLABORATORIUM

21. TOILETTER

22. KANTINEKØKKEN

23. ELEVOPHOLD

24. BIBLIOTEK

25. FORBEREDELSESKURSUS - DEP01

26. TOILETTER

27. RENGØRING

28. LATIN/OLDTIDSKUNDSKAB

29. DEPOT FOR LA og OL

30. TYSK 1
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30

31

29

37. KONTOR FOR FORBEREDELSESKURSUS

ud TIL IDRÆTSHAL

38. STUDIEVEJLEDNING

39. PEDEL

40. NEDGANG TIL BOGDEPOT

41. GARDEROBE

42. SAMLINGSSAL

43. MUSIK

44. TOILETTER

45. ATRIUMGÅRD
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NYBYGNINGEN

OVERETAGEN

46. RELIGION

47. DANSK 1

48. HJÆLPERUM a) RELIGION
b) DANSK
c) HISTORIE

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. HJÆLPERUM a) BIOLOGI 
b) FYSIK

59. FYSIK 1

60. FYSIK 2

61. KEMI

62. OPTISK LABORATORIUM

63. TOILET

65. SAMLING OG PRÆPARATION
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Forårskoncert

Forårskoncerten er en af Hobro Gymnasium og hf-kursus' store festdage. 
I 1988 var salen propfuld af nuværende og gamle elever, forældre og an
det påhæng. Stemningen og temperaturen var på kogepunktet til de to ti
mers koncert.

Alle musikelever optrådte, det vil sige alle Ig'ere, alle Ihf'ere og 2g1 
ere med musik samt musikgrenene, hf-tiIvalg og enkelte solooptrædende.

De fleste elever havde gjort noget særligt ud af deres optræden, bl.a. 
havde mange klasser klædt sig ud i tøj, der passede til de numre, klas
sen optrådte med. F.eks. havde Ip'erne klædt sig ud i 50'er tøj til El- 
vis-nummeret "You are nothing but a Hounddog" og indlagt et fornemt jit
terbug-nummer midt i sangen, hvilket de også modtog et stort bifald for. 
Af andre flotte numre skal nævnes 3MUS'ernes "Nelson Mandela" og 1b's 
"Darktown strutters Ball", men andre klasser burde også fremhæves, uden 
der er plads til det her.

Nervøsitet hører også med til en forårskoncert. Mange blege og svedende 
elever sad i venteposition i musiklokalet, inden de skulle ind på scenen 
foran 500 mennesker. De fleste oplevede dog ikke selve fremførelsen så 
slem, fordi publikum var positivt og muntert. Enkelte klasser kunne end
da grine over deres egne "bøffer" sammen med publikum, når den første 
sceneskræk havde lagt sig. Flertallet slappede dog bedst af, da de igen 
kunne sætte sig ned i salen og høre på de andre klasser.

I pausen var der fernisering på formningselevernes værker fra året samt 
klassisk underholdning i Grønnegården.

Berit Dinesen
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Amtets planer på gymnasieområdet

Amternes problem er jo faktisk, 
at det kan være meget svært at 
planlægge noget som helst, både 
på grund af økonomiske indgreb, 
men også fordi amtets indfly
delse er meget begrænset af 
forskellige statslige regler. 
Vi har i de sidste par år haft 
en højere gennemsnitsklassekvo
tient i 1g end både politikere 
og gymnasierne bryder sig om, 
men det har ikke været muligt 
at holde den lave kvotient 
netop på grund af de økonomiske 
indgreb. Vi har ikke mærket no
get til de lavere ungdomsårgan
ge. Først i år har der været en 
ganske lille nedgang i indskriv
ningen til 1g. Fra 91-92 vil vi 
sikkert få en del færre elever, 
og hvad så?

Det ideelle ville jo være, om 
vi brugte lejligheden til igen 
at få klassekvotienter med 
højst 25 i 1g, men med de spareplaner, som det offentlige stilles i ud
sigt i de kommende år, vil det nok være lidt vidtløftigt at stille det i 
udsigt som en realitet.

Der er selvfølgelig også tale om nedlæggelse af et gymnasium, når amtsrå
det drøfter fremtid, men foreløbig mener jeg ikke, at vi kan tage stil
ling til et så drastisk skridt. Skulle elevfaldet blive så stort, at vi 
skal overveje gymnasienedlæggelser, vil jeg arbejde for at bevare den de
centrale struktur. Jeg ville være meget ked af at skulle nedlægge et af 
de nye små gymnasier. Et paradoks til den holdning er elevernes valg, ef
ter at der nu er indført frit gymnasievalg og en kørselsordning, som u- 
delukker en styring via kørselstilskud. Elevstrømmen går mod de største 
byer. Umiddelbart ville det synes meget demokratisk at lade elevønskerne 
afgøre, hvilke gymnasier der skal være store, og hvilket der evt. skal 
nedlægges. Alligevel mener jeg, at amtsrådet bør styre via kapaciteten 
for oprettelse af klasser på de enkelte gymnasier, fordi en nedlæggelse 
i et udkantsområde på længere sigt giver de unge dårligere uddannelsesmu
ligheder, end rimeligt er. Hvem ved, om forældrelønninger i fremtiden er 
på niveau med de lønninger, vi har i dag, og hvem ved, om offentligt til
skud til transport en dag afskaffes helt.

Brugerbetaling på gymnasieområdet? Jeg er imod princippet. Den brugerbe
taling, som er på tale i tiden, kan nok ikke vælte økonomien hos særlig 
mange, men hvis princippet indføres, er der for mig ingen tvivl om, at 
det vil videreudvikles.

Der er i det hele taget en del uafklarede fremtidsspørgsmål, som kan ven
de op og ned på tendensen i elevtilgangen, og som gør det meget vanske
ligt for amtet at lægge planer. Men i løbet af 1989-90 skal vi have afkla
ret, hvorledes vi vil stille os til en ændret elevtilgang.
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Vi har lige vedtaget, at gymnasierne kan gå i gang med indtægtsdækket 
kursusvirksomhed, det man kalder rekvireret undervisning. Som navnet si
ger, skal det ikke give det offentlige udgifter, men være en service i 
lokalområdet, hvis der er behov for kurser indenfor de områder, som gym
nasierne kan tilbyde. Der har været enkelte forsøg, men søgningen har 
været både god og ekstremt dårlig, og det er umuligt at sige, om der er 
behov for den undervisning, vi kan give. Behovet vil selvfølgelig være 
afhængigt af evt. andre uddannelsesinstitutioners tilbud, og endelig vil 
der også være gymnasier, som vælger ikke at gå ind i den nye mulighed.

Angående tilbudet til vores egne elever ville det have været rart, om vi 
havde haft lidt flere penge til gymnasiereformens start. Men det har vi 
altså ikke, og hvis vi allerede nu oveni får dikteret begrænsning af an
tal af fag fra undervisningsministeriet, så kan det være meget svært at 
se fordelen ved den reform. Specielt vil det blive svært for de små gym
nasier at opretholde et for fremtiden tilstrækkeligt højt niveau. Fore
løbig må vi i 1-2 år følge udviklingen med de færre unge og med de æn
dringer, som allerede er sket eller vil komme i nærmeste fremtid, og 
først efter den tid kan vi efter min mening planlægge eventuelle ændrin
ger i strukturen.

Formand for Nordi^f l^nds Amts 
UNDERVISNINGS- OcVkiKtURUDVALG

Skole-hjemsamråd
I Nordjyllands Amt er skolerådet som fri amtsforsøg i en 3-årig periode 
afløst af et skole-hjemsamråd, hvis hovedopgave det er at fremme kontak
ten mellem skolen og hjemmene. Rådet består på Hobro Gymnasium og hf-kur- 
sus for tiden af 12 forældrerepræsentanter, 13 elevrepræsentanter, 2 læ
rere, en TAP'er, rektor og et amtsrådsmedlem - i alt 30 medlemmer.

Samrådet holder normalt 1-2 møder om året, hvor alle skoleproblemer, som 
har interesse for forældre og elever, kan drøftes. I det forløbne år har 
der været afholdt ét møde, hvor man især drøftede studierejser.

Ole Bent Larsen
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Fri formning
Onsdag i 7. og 8.time kan eleverne deltage i fri formning. Så vidt muligt 
får I stillet materialer til rådighed, og der vil være en lærer til at 
sætte jer i gang og vejlede; men I arbejder ellers helt på egen hånd. I 
kan frit vælge de teknikker og materialer, I har lyst til at beskæftige 
jer med. Nogle elever kan f.eks. lave bog- eller gavebind i papirbatik, 
andre lave forstørrelser af deres egne fotos, I kan dreje en tekande, sy 
en pung af læderrester eller lave et billede. På et hold kan der således 
samtidig arbejdes med f.eks. foto, akvarel, oliemaleri, ler, læder, fedt
sten og tegning.

Fri formning er for alle elever på skolen, og det betyder, at man i disse 
timer arbejder sammen helt på tværs af klassetrin, holdopdelinger o.lign. 
Der kræves ingen særlige evner eller forkundskaber - men lyst til at for
dybe sig i et kreativt arbejde.

Kirsten Lüthje

Escher: "En anden verden" (1947)
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Lang rejse mod målet -

(Overvejelser omkring den årlige skoleforestilling.)

Omkring efterårsferien begynder man normalt at snakke om det kommende 
forårs skoleforestilling, som længe har været en fast del af den årlige 
skolefest for elever, deres pårørende og skolens personale - således og
så i 1987, hvor valget på opfordring fra gymnasiets kor faldt på Seba
stians og Preben Harris' populære musical efter Stevensons eventyrroman 
SKATTEØEN.

Den selvskabte musical MOMO fra foråret 1986 havde givet blod.på tanden 
og en del erfaringer at trække på, men hvordan klare at lave Folketea
trets kæmpeudgave med professionelle skuespillere og sangere og super
moderne teaterteknik om til en forestilling, der med rimelighed kunne 
spilles på vores skole? Otte lærere stak hovederne sammen for at finde 
en løsning på de mange tekstmæssige, musikalske og scenografiske proble
mer, og i november kunne skolens huspoet fremvise et manuskript, der 
passede til vores forhold: Masser af roller og kun få scenebilleder. 
Takket være skolens sekretær lå dette hjemmelavede manuskript renskrevet 
og færdigtrykt til alle medvirkende, så vi kunne gå i gang med læseprø
ver, skitser til sceneopbygning og orkesterarbejde i temadagene før jul. 
Kostumerne blev tegnet i juleferien og skulle så omsættes til virkelig
hed i løbet af januar og februar, hvor korarbejdet også skulle indpasses. 
Arbejdsmæssigt var det hårde, men spændende måneder for alle parter, og 
selvfølgelig dukkede der mange uventede problemer op inden for alle grup
per, der arbejdede sammen.
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Sebastians musik til SKATTEØEN er bestemt ikke nem. Derfor var rollerne 
blevet fordelt efter en sangprøve, hvilket senere viste sig at være en 
god idé, da alle klarede det, de var blevet pålagt, særdeles flot. At få 
skuespillere, musikere og kordeltagere var ikke noget problem; mere kneb 
det med interessen blandt eleverne for det, der skulle foregå uden for 
de skrå brædder med hensyn til kulisser, kostumer og teknik. Det kan væ
re svært at skulle skue 3 måneder frem og indse nødvendigheden af at ar
bejde med den side af teatret for at få de forskellige dele til omsider 
at gå op i en større enhed ved premieren. Her kommer problemet lærerdo
minans også ind i billedet. Set ud fra et lærersynspunkt er det en god 
mulighed for samarbejde på tværs af normale faggrænser, at otte kolleger 
bakker op om et stort arrangement og påtager sig ansvaret for hver deres 
arbejdsområde, men vi er nok via vores profession styrende og domineren
de og fratager måske dermed eleverne nogle initiativer og påtager os au
tomatisk nogle arbejdsopgaver, som eleverne ville blive nødt til og sik
kert også sagtens kunne udføre, hvis læreren ikke var der. Derfor er det, 
tror jeg, en god idé, om den årlige skolekomedie ikke hvert år bliver til 
et mammutforetagende, men også jævnligt bliver mere overskuelige ting som 
f.eks. elevrevyer med ikke helt så mange lærere og elever involveret.

At stable 
en musical 
på benene 
er en kom- 
pli ceret 
affære, 
lige meget 
hvor godt 
man forsø
ger at ud
nytte gam
le kulis
ser og ko
stumer. 
Desuden 
blev man 
hurtigt 
enige om 
at leje et 
lydanlæg 
til SKAT
TEØEN for 
at slippe for nogle af de lydmæssige problemer, der havde været i forbin
delse med MOMO. Heldigvis var Amtets Musikråd positivt overfor vores SKAT- 
TEØ, bl.a. fordi vi ville spille offentlige forestillinger, så andre i lo
kalområdet kunne få gavn af vores anstrengelser, og det støttede os med 
halvdelen af udgifterne til anlægget. Andre udgifter blev dækket gennem de 
to offentlige forestillinger og en del af indtægterne ved selve skolefesten
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SKATTEØEN blev - især på grund af de to offentlige fore
stillinger - en god erfaring i PR-virksomhed med avisar
tikler, annoncering, radiointerviews, produktion af pla
kater og billetsalg. Det skulle bare fungere på alle le
der og kanter, og det kom det også til. Over 2000 nåede 
at se unge Jim Hawkins miste sin tiltro til både den en
gelske overklasse og de skumle sørøvere, inden vi godt 
trætte kunne pakke kulisser, lyd og kostumer sammen og 
starte på hverdagen igen.

Il
Naturligvis giver det anledning til overvejelser af pædagogisk art at in
volvere næsten en fjerdedel af skolens elever i et projekt, der strækker 
sig over adskillige måneder. På kort sigt kan det for de fleste elevers 
(og læreres) vedkommende ikke undgå at gå ud over den daglige forbere
delse, at de - foruden den almindelige skolegang, transport til og fra 
skole og evt. også erhvervsarbejde - skal øve eller på anden måde arbej
de på skoleforestillingen flere eftermiddage om ugen. Hvad eleverne får 
til gengæld - udover kammeratskaber på tværs af klasserne - er imidlertid 
noget, som de ellers kun har ringe mulighed for i den daglige undervis
ning, nemlig chancen for at medvirke i en langvarig proces, der skal føre 
hen mod et konkret mål, at deltage i en arbejdsproces, hvor det - lige 
meget hvor lille en rolle eller anden funktion man har - er nødvendigt at 
være disciplineret og tålmodig og at møde til tiden og udføre det job, 
man har påtaget sig, ansvarsfuldt og godt, så det hele ikke ramler sammen 
og andre dermed forhindres i at udføre deres arbejde ordentligt.

En væsentlig side af arbejdet omkring en skoleforestilling er den anled
ning, det giver lærere og elever til at få kendskab til helt andre sider 
af hinanden end dem, klasseundervisningen viser. Helt sikkert er det og
så, at det eleverne husker mange år efter, de har fået deres forhåbentlig 
vellykkede hf-eller studentereksamen, ikke er den dag, hvor de endelig
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kunne bøje de engelske verber korrekt, men den premiereaften, HVOR ............

Der er sommerfugle i maven hos alle bagved, foran og på scenen, før tap
pet går. - Nervøse fnis og latterudbrud i sminkerummet, hvor Tina prøver 
at reparere på sin slidte stemme med pimpinel1 edråber, mens hun bliver 
forvandlet til en skægget og behåret Ben Gun. - Hvisken og tisken og des
perate udbrud: "HJÆLP!! Hvor er min bøsse? Jeg skal ind nu!!"

Og så - endelig - efter et par timers spillen på livet løs, og en pause 
- hvor kormedlemmerne udover alt det andet, de har påtaget sig - har 
knoklet med at sælge drikkevarer, et lettelsens suk fra alle over, at det 
vist lykkedes helt fint efter publikums reaktioner at dømme. "Det er bare 
helt fedt! Den er hjemme mand!" Væk er al trætheden, glemt er de tids
punkter, hvor man syntes, at nu var det altså bare for meget, og man kig
ger på hinanden og siger:

"Måske sku' vi? Om ikke til næste år, så næste år igen!"

Wivian Borg
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SKOLENS DAGBOG
August:
D. 5.: Det nye skoleår starter 
med en meget stor elevtilgang 
- 6 nye 1g-klasser og 2 nye 1hf- 
klasser.

D. 14.: Hobro Gymnasium og hf- 
kursus fejrer 26 års fødselsdag 
samt 25-års jubilæum for rektor 
Jørgen Freil og studielektor Ib 
Juhl Søndergaard.

D. 17.-27.: Alle 1.klasser på 
skift på hyttetur til KROGEN og 
KØLHØJHUS.

D. 20.: Pædagogisk eftermiddag om 
den nye gymnasiereform.

D. 31 .august-4.september: 
3xzN på ekskursion til Thy med 
Michael Wulff. En spejderhytte 
tæt ved Limfjorden dannede ud
gangspunkt for feltbiologiske un
dersøgelser af Nissum Bredning, 
Sindrup Vejle og Dover Plantage. 
En hel dag var afsat til bustur 
til Vestervig Kirke og Lodbjerg 
Fyr - samt en efterfølgende van
dretur langs Vesterhavet til Ag
ger. (Wu)

D. 31.august-4.september:
3yN på ekskursion til Læsø med 0- 
le Carstensen. Alle var indkvarte
ret på Krogbækgård Lejrskole i By
rum midt på øen - et dejligt sted 
meget tæt ved øens sydlige marsk
områder, kaldet Rønnerne. 3 store 
kasser fyldte med måleapparatur, 
fangstglas, faglitteratur, mikro
skoper o.lign, var sendt i forvej
en og stod klar, da vi på cykler 
- lejet i Vesterø - trillede ind 
på gårdspladsen. Formålet med eks
kursionen var at opleve Læsø's na
tur, at beskrive de forskellige 
planter og dyrs tilpasninger til 
forskellige miljøpåvirkninger 
samt at foretage mere detaljerede 
undersøgelser på udvalgte lokali
teter, f.eks. foretog vi iltmå
linger i et vandhul et helt døgn 
igennem. Hver elev skal udarbejde 
nogle rapporter over det faglige 
arbejde, som naturligvis opgives 
til studentereksamen til sommer. 
En sådan ekskursion har også et 
socialt formål. Derfor blev der 
også lagt stor vægt på det soci
ale samvær, f.eks. stod vi selv 
for al madlavning og indkøb her
til, hvad der også gjorde, at tu
ren blev billig. At sommeren i 
Danmark netop faldt på den uge, 
vi var på Læsø, gjorde naturlig
vis ikke turen ringere. (C)
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September:
D. 1.: Fæl 1estimearrangement med 
Johannes Møllehave.

MØLLEN MALEDE 
Digterpræsten Johannes Mølle
haves velkendte ord-mølle ma
lede vanen tro i højeste gear, 
da han tirsdag besøgte Hobro 
Gymnasium og hf-kursus i en 
såkaldt fællestime. Omkring 
500 elever oplevede i samlings
salen et festligt og samtidig 
lærerigt møde med den spænden
de kultur-personlighed. Efter
hånden som hans showprægede 
foredrag uden talerstol eller 
mikrofon skred frem, fangede 
han mere og mere elevernes 
interesse. Møllehave snakkede 
om prosa og digte, om hvordan 
de er skruet sammen, deres ud
tryksmidler og de forskellige 
stilarter. Blandt andet tog 
han Benny Andersen-værker un
der kærlig behandling og bi
drog dermed til elevernes op
levelse af nye dimensioner af 
hans sange og digte.

Niels Reiter

Flere 3g-klasser var på ekskursion 
til København fra den 2.-4.septem
ber:
3mM med Anders Ørberg
3mS med Kaare Stissing Jensen 
3bN med Jesper Vigh-Nielsen og 
3sS med Ove Haarup

Skolens musikgren fik et levende 
indtryk af det mangfoldige musik
liv, der rører sig i en storby. På 
programmet stod bl.a. Harlem Dance 
Theatre i Tivolis Koncertsal, klas
sisk koncert i Glyptoteket, besøg 
på diverse musikværtshuse, en gen
nemgang af Musikhistorisk Museum, 
et biografbesøg for at se den fil
matiserede udgave af operaen "Figa
ros bryllup" og endelig et besøg 
på kunstmuseet Louisiana.
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De samfundsfag!ige besøgte bl.a. 
Industrirådet, hvor man hørte om 
rådets arbejde i både politisk og 
økonomisk henseende. Hos LO og i 
Landbrugsrådet blev man oriente
ret om produktionsmæssige og fi
nansielle problemer i forbindelse 
med EF-medlemsskabet. Endvidere 
var der tid til samtaler med Fol
kebevægelsen mod EF og en orien
tering i Trafikministeriet om Dan
marks formandsskab i EF og dets 
stilling som fodnoteland. Også et 
besøg på ugebladet Rapport blev 
der tid til. Her fik man en spæn
dende diskussion om dette blads 
journal i stik.

De nysproglige klassers ekskursio
ner foregik med de respektive en
gelsk- og tysklærere. 3b besøgte 
forlaget Gyldendals udlandsredak
tion, hvor man fik indblik i over
sætterens arbejde, kvalifikations

krav, løn, ansættelsesmuligheder 
m.m.. Derefter besøgtes EF-kommis- 
sionen, hvor der blev orienteret 
om tolkenes funktion i EF. Et be
søg på den engelske ambassade og 
en rundvisning på Filmmuseet nåe
de man også.

3aN var fra den 2.-4.september i 
Lübeck sammen med Susanne Stubbe- 
rup. Målet var primært byens muse
um, hvor man fik indblik i over
klasselivet i det 18.århundrede. 
På museet var der også en udstil
ling om forfatteren Thomas Mann, 
hvis bog om familien Buddenbrook 
klassen havde arbejdet med på 
forhånd. Derudover snusede klas
sen også til nutiden i form af et 
besøg på en kaserne, hvor man hør
te foredrag om øst-vestgrænsen 
mellem de to tysklande og så en 
film om samme emne. En spændende 
tur i en smuk by.

I august-september 1987 optrådte Hobro Gymnasiums musikgren 
ved musikfestivalen til fordel for indkøb af musikanlæg 

til byens musikgrupper.
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3mF var 2.-3.september på ekskur
sion til Århus sammen med Bent 
Selchau. Man besøgte Århus Univer
sitet, hvor de eksperimentelle ak
tiviteter på stedet blev gennemgå
et. I forbindelse hermed udførte 
eleverne selv målinger vedrørende 
atomkernedannelser. Senere blev 
målingerne bearbejdet og resulta
terne samlet i en rapport. Også 
et besøg på Videnskabshistorisk 
Museum indgik i ekskursionen.

Fælles for alle disse ekskursioner 
er, at de afholdes i elevernes ho
vedfag, og målet er at vise, hvor
ledes faget kan anvendes uden for 
klasselokalet. Et andet mål for 
ekskursionerne er det sociale sam
vær, som er meget berigende for 
det videre samarbejde i klasserne.

D. 7.: Som optakt til folketings
valget afholdes valgmøde med del
tagelse af 4 politikere. Samtlige 
skolens elever samt elever fra 
handelsskolen deltog.

D. 15. - kl. 19.00: Introduktions
aften for 1g og 1 hf med forældre.

D. 23.: 2mNS på geografiekskursion 
med Axel Busck. Man besøgte Nordsø- 
museet i Hirtshals.

D. 30.: Tysklærerne har besøg af 
Michael Longerich fra Baden-W'urtem- 
berg.

Oktober:
D. 2.: 1pq på geografiekskursion 
med Axel Busck.
Eleverne undersøgte vejrets økono
miske betydning for forskellige 
erhverv. Der blev lavet interview 
med bl.a. landmænd, skovfogeder, 
gartnere, restauratører, dambruge
re og forsikringsfolk, og nogle e- 
lever kom så langt væk som til 
Flyvestation Aalborg, Hvalpsund og 
Århus. Der blev indsamlet mange 
oplysninger, som vi ikke kunne ha
ve fået på anden måde. Hvem vidste, 
at en dambruger kan miste 300-400 
kg. fisk i tordenvejr? (AB)

D. 6.: 3sS har i forbindelse med 
faget samfundsfag besøg af borgme
ster Erlann Christiansen. Borgme
steren var i forbindelse med un
dervisningen i den offentlige sek
tors økonomi inviteret til at kom
me med et oplæg om budgetlægningen 
i Hobro Kommune, herunder specielt 
problemerne i forbindelse med re
geringens udgiftsstyring.

D. 8.: 2sS på geografiekskursion 
med Jens Birch.
Ekskursionen gik til Midt- og Vest
jylland, hvor man som afslutning 
på et undervisningsforløb så på 
landskabsformer og bebyggelser.(Bi)

D. 19.-22.: Efterårsferie.

D. 27.: Fællestime med Lars Okholm, 
der talte over emnet "Strategi for 
et bedre liv".
Lars Okholm er kendt for sin under
holdende og lidt provokerende stil, 
som benyttes med stor succes ved 
foredrag rundt om i landet. Her 
slår han til lyd for, at man må 
værne om sin levetid ved at væ^e 
god mod sin krop, samle de gode 
oplevelser og smide de dårlige væk, 
som han udtrykker det. Væsentligt, 
mener han, det er, at man mindsker 
sit forbrug af sukker, fedtstof og 
alkohol og ernærer sig ved en kost, 
der bygger på madpyramidens prin
cipper, som han også var fortaler 
for under sin ansættelse i FDB.
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D. 28.: 3xzNS har sammen med Kaj 
Nissen besøg af Hobros erhvervschef 
Jens Bagger. Klassen har i faget 
geografi beskæftiget sig med Dan
marks industriudvikling, og Jens 
Bagger bidrog med et oplæg om den 
gunstige industri- og erhvervsud
vikling i Hobro-området samt er
hvervschefens rolle i denne udvik
ling.

D. 29.: Fodboldstævne i Grenå. Pi
gerne vandt som sædvanlig stævnet, 
idet de besejrede Grenå Gymnasium 
med 7-1 og Randers Amtsgymnasium 
med 6-1. Drengene blev nr. 2 efter 
Randers Amtsgymnasium, idet kampe
nes resultater var Hobro-Randers 
0-1, Hobro-Grenå 2-1.

November:
D. 3.: 2 pigehold fra Hobro Gym
nasium og hf-kursus deltager i 
håndboldstævne i Thisted. Yngste 
gruppe måtte se sig besejret i de 
første kampe; men det lykkedes dem 
at vinde den sidste kamp. I ældste 
gruppe vandt Hobro 2 kampe. Slut
placeringen for Hobro-holdet blev 
en tredieplads.

D. 4. - kl. 14.30-17.00:
Møde om gymnasiereformen med del
tagelse af repræsentanter fra Ho
bro Gymnasium, skoleledere, skole
vejledere og klasselærere fra fle
re afleverende skoler i området.

D. 5.: 3a og 3x har sammen med 
Vagn Hendel og Aase Schjøtz-Chri- 
stensen besøg af socialrådgiver 
Bente Nielsen, som orienterer om 
Flygtningehjælpen.

D. 16.: Fællestime med Skiftehol
det, der spiller "Bedstefar er ik
ke død". Stykket, der er skrevet 
af Jesper Jensen og Per Schultz, 
er fyldt med musik af bl.a. Anne 
Dorthe Michelsen, Philip Ryan og 
Kim Larsen.
Jesper Jensen siger selv, at styk
ket er skrevet for at provokere 
lidt, men også for at more folk, 
og med et ironisk tonefald giver 
han og medforfatteren følgende for
omtale af stykket:

"At være far og mor er i dag ikke 
let, det kan vi gamle forfattere 
tale med om. At være ung er hel
ler ikke nemt, det vil vi da ger
ne tro, men hensynsløsheden over
for os forældre har i den grad 
taget overhånd, at vi nu føler 
det nødvendigt at råbe vagt i ge
vær .

En scene fra forestillingen »Bedstefar er ikke død« opført af 
Skifteholdet i Hobro.

Skifteholdets jubilæumsforesti1 - 
ling har givet os en platform - 
og den bruger vi hæmningsløst. 
Vi beder ikke om overbærenhed, vi 
vil blot konfrontere ungdommen 
med dens egen elendighed. Vi øn
sker at vise de unge, hvad deres 
forældre har været igennem. Og vi 
håber at kunne fortælle ungdommen, 
at de ikke skal prøve at lave om 
på noget som helst. Vi vil advare 
de unge imod enhver forandring. De 
skal bare opføre sig ordentligt og 
lade være med at blande sig."
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D. 19.november og den 1.december: 
Elever fra 3xzNS besøgte som led 
i geograf1 undervisningen virksom
hederne Fårup Beton, Dansk Salt 
og KEW-Industri.

Eleverne var delt i tre hold, der 
skulle interviewe virksomhederne 
om produktion og økonomi samt gen
nemgå produktionsprocesserne. Be
søgene skulle tilbagerapporteres 
til resten af klassen. (KN)

D. 24.: Umbrello Theatre opfører "Alice i Eventyrland".

Teatret turnerer landet rundt til gymnasier og handelsskoler med en oasæt- 
ning lavet over den engelske forfatter Lewis Carrolls bog "Alice i Eventyr
land", som jo er en klassiker blandt både børn og voksne. Forestillingen 
er et led i skolens engelskundervisning og vises for de klassetrin i hf og 
gymnasiet, som har engelsk, og som før forestillingen har fået en introduk
tion til stykket.
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December:
D. 2.: Religionslærerne Annette 
Kanstrup-Jensen og Erik Skjødsholm 
har besøg af englænderen Garth He
witt samt Jan Ringsmose og Ruben 
Frederiksen - alle fra Pinsekirken.

D. 7.: To pigehold - ét 1g-basket- 
ball-hold og ét 2g-basketbal1-hold 
- var inviteret til stævne i Had
sten, hvor de mødte hold fra Viborg 
og Hadsten. I den samlede placering 
opnåede Hobro-holdene en tredie- 
plads.

D. 9.: Et basketbal 1 stævne for 
drenge fra 1. og 2g blev afholdt 

på Støvring Gymnasium. Her måtte 
Ig'erne fra Hobro se sig slået, 
medens 2g'erne blev stævnevindere.

D. 9. - kl. 19.00: Forældre/elev- 
konsultationer for 2. og 3g.

D. 16.: Fællestime med Set.Cecilia 
Big Band.

D. 17.: 2PQ/F0RMNING tager sammen 
med Inge Dinéss på ekskursion til 
Nordjyllands Kunstmuseum, hvor man 
selv gennemgik den store, faste 
samling og prøvede at trække nogle 
store linier. (ID)

Den 21. og 22.december: Temadage.
"Julegodter fra SRI 
LANKA, musiske udfol
delser med snevejrs
klang, gogi, dramatik 
og glimmer er blandt 
herlighederne, når 
Hobro Gymnasium og 
hf-kursus på mandag 
lukker op for kagedå
serne og tager hul på 
tre temadage, der skal 
danne afslutning inden 
ferien.

Skolens elever og læ
rere har således for
inden valgt sig ind 
på emnet efter inter
esse, og disse skal 
bearbejdes i dybden i 

lobet af perioden. Undervisningen kommer dels til at foregå i arbejdsgrup
per og dels med instruktører udefra. Blandt andet gæster to tamiler i da
gene gymnasiet for at bidrage med et friskt pust udefra til elevernes kost
vaner.

Denne alternative undervisning kommer kun til at lobe over mandag og tirs
dag, mens den 23.december kommer til at rumme fællesarrangementer for 
samtlige elever og lærere, der således vil blive præsenteret for et bredt 
spektrum af underholdning fra forskellige klasser og hold. - Alt dette 
krydret med pebernødder!

Bag de tre dage står gymnasiets fællesudvalg og aktivitetsudvalg, der ef
ter et enormt arbejde nu endelig kan fremlægge planerne med overbevisning 
om et resultat med kvalitet."

Mette Dalsgaard, 3x

D. 23.: Juleferie.
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1988

Januar:
D. 12. - kl. 19.00: Forældre/elev- 
konsultationer for 1a, 1x og 1y.

D. 
Bo

0.

14.: Fællestime med musikbandet 
Stief 5.

14. - kl. 19.00: Forældre/elev
konsultationer for 1b og 1z.

D. 18.: Repræsentanter fra den lo
kale presse inviteres til oriente
ringsmøde om den nye gymnasiere
form.

D. 19.: Vol leyball stævne/drenge: i 
Støvring. Hobro Gymnasium og hf- 
kursus deltog med ét hold i både 
1., 2. og 3.gruppe. Ingen af hol
dene levede op til forventninger
ne, men vi havde en hyggelig dag.(C)

D. 20.: Bent Selchau har i en fy
siktime besøg af fysiklærere fra 
Arhus Universitet.

D. 27., 28. og 29.: 2PQ/F0RMNING på ekskursion til København med Inge Dinéss

"Vi tog af sted fra Hobro kl. 08.05, og vi steg ud på Københavns Hovedba
negård kl. 14.00. Efter en times tid på Strøget tog vi på Charlot tenborg, 
hvor kunst sammenslutningen "Grønningen" havde udstilling. Her så vi - 
foruden de to faste udstillinger - en masse flotte malerier, som gjorde 
stort indtryk på os alle. Bagefter tog vi på indisk restaurant: Senere på 
"Huset", hvor Inge udviste stor interesse for rafling.

Efter nogle timers søvn på Københavns Vandrerhjem i Brønshøj tog vi næste 
dag S-toget til Humlebæk for at gå på Louisiana, hvor vi så den permanen
te udstilling (udenlandsk og dansk kunst med hovedvægt på perioden efter 
1950) samt en meget spændende fotoudstilling af Irving Penn. Senere tog 
vi igen S-toget, men nu kun til Østerport, og efter en "Fransk Hot-dog" 
var vi igen klar til at gå på Den Hirschsprungske Samling, som indeholder 
tobaksfabrikantens samling af dansk kunst fra 1800- og begyndelsen af 
1900-tallet, især Guldalderen, Skagensmalerne og Joakim Skovgaard. Men nu 
var vi altså trætte!! Så da der var nogle, som spurgte, om der var stem
ning for at gå på Statens Museum for Kunst, var svaret NEJ! I stedet tog 
vi ind på Cafe Mikkel, som efterhånden blev vores faste mødested. Senere 
tog vi ud og nød det københavnske natteliv. Nogle tog på "Loppen", andre 
tog bare rundt på de små cafeer og værtshuse. Vi havde en del problemer 
med nat bus sen, og vi nåede da også at blive kaldt for "Jyyyder" eller 
"Bonderøve" et par gange, inden vi endelig nåede hjem til vandrerhjemmet 
igen.

Dagen efter skulle vi på Ny Carlsberg Glyptoteket, som rummer Nordeuropas 
største samling af oldtidskunst, især skulpturer fra Ægypten, Nærorienten, 
Grækenland og Italien (romerske portrætter). Endvidere dansk og fransk 
skulptur- og malerkunst fra 1800- og 1900-tallet. Vi fandt desværre ud af, 
at Glyptoteket kun havde åbent 3 timer dagligt, så vi fik slet ikke set 
nogle af alle de smukke ting. Derefter måtte vi bide i det ret sure æble 
og vinke farvel til København. Vi var alle enige om, at det havde været 
en både sjov og lærerig oplevelse; men vi kunne bare godt have brugt noget 
mere tid."

Maj Bøgh, 2q



- 43 -

Februar:
D. 3.: Volleybal 1stævne/piger i 
Idrætscentret. Der deltog hold 
fra fire skoler - nemlig Støvring 
Gymnasium, Odder Gymnasium, Nørre
sundby Gymnasium og naturligvis 
Hobro Gymnasium og hf-kursus. I 
alt var der 12 deltagende hold, 
opdelt i 3 grupper efter klasse
trin. Der blev dagen igennem spil
let mange gode og spændende kampe. 
Resultatet blev, at Nørresundby 
blev vinder af alle grupper efter
fulgt af Hobro Gymnasium og hf- 
kursus på andenpladsen - ligele
des i alle grupper. Den mest spæn
dende kamp var nok den sidste og 
afgørende i gruppe 3 - d.v.s. ele
verne fra 2hf og 3g - hvor Hobro 
vandt første sæt med 16-14 over 
Nørresundby, som derefter sikrede 
sig de næste to sæt og dermed 
sejren med resultaterne 15-13, 
15-7.

Danny Druehylds beskrivelse af 
sin baggrund for hekserierne: 
"Jeg fik min første kontakt med 
heksens verden fra min bedste
mor, der levede i pagt med årets 
gang - opfyldt af gamle regler 
for de daglige gøremål. Hun hav
de desuden kendskab til de almin
delige urters virkemåde. 
Er aktiv i Roids skønne skove. 
Lever med helbredende urter, 
nisser, alfer, elver, sol, måne 
og årets gang. Har min baggrund 
i kvindebevægelsen, hvorfra de 
nye poetiske livsklare hekse
grupper er vokset frem i en 
regnbue af kærlighed og mystik. 
Har tillige rødder i den danske 
folketro, overleveringer og 
hverdagsmystik.
Er forfatter til bøgerne: Natur
kosmetik, Vild vegetarmad og 
Heksens håndbog."

D. 9. -kl. 19.00: Grenvalgs
møde for forældre og elever i 
1g-klasserne.

D. 15.: 2PQ/F0RMNING på eks
kursion til Randers Kunstmu
seum. Vi fik en spændende 
rundvisning i den faste sam
ling ved museumsinspektør 
Jens Jørgen Frederiksen. 
Især kom vi godt omkring i 
den nyere kunst. (ID)

D. 16.: 2x har i 2. og 3.time 
besøg af Irene Sloth Carlsen, 
som orienterer om Prag.

D. 18.: Fællestimearrangement 
med Danny Druehyld, som hol
der foredrag om heksens liv 
og verden og om, hvordan den
ne verden kan bruges i dag, 
blandet med stænk af kærlig
hedsmagi, ønskemagi, eksa
mensmagi etc.etc....

D. 22.-26: Vinterferie.
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Marts:
D. 2.: Elever fra Østermarkskolen 
i Års følger undervisningen i 1hf.

D. 2.: 2PQ/SAMFUNDSFAG har i en 
enkelt time besøg af landmand Per 
Grusgaard Andersen.

D. 3.: Studie- og erhvervsorien
terende møde i 5.-7.time.

D. 9.: Generalprøve på årets sko
lekomedie SKATTEØEN.

D. 10.: Basketbal 1 stævne i Års for 
drenge og piger.

D. 11.: Premiere på SKATTEØEN.
Se nærmere omtale af forestillin
gen andetsteds i bladet.

D. 12.: Opførelse af SKATTEØEN 
samt skolefest for samtlige sko
lens elever med forældre.

0. 14. og 15.: Ekstraforesti1 lin
ger af SKATTEØEN, som mange af de 
omliggende skolers elever overvæ
rede.

D. 15.: 3mS og 2mS på besøg på 
Flyvestation Karup.
Man besøgte Eskadrille 729, hvor 
man fik en god orientering om 
tjenesten og fik forevist fly. 
Desuden var der rundvisning på 
flyvestationen med besøg i Hunde
gården og Brand- og redningstje
nesten. (Je)

D. 21. - 25.: Rejseuge for alle 
2g'ere. Før disse studierejser 
ligger der mange ugers forbere
delser, idet det er en betingelse 
for turens gennemførelse, at må
let er fagrelevant.

For to af klasserne - 
2a og 2b - gik turen 
til Athen. Forud for 
turen havde den ene 
klasse skrevet histo- 
riespeciale om Græken
land, mens den anden 
havde holdt foredrag 
o.1 ign. på klassen. 
Bortset fra selve 
Athen, hvor klasserne 
naturligvis så oldti
dens Akropolis og den 
gamle markedsplads 
Agoraen, blev der og
så tid til udflugter 
til Attikas sydspids 
Kap Sunion og til ora
kelbyen Delfi. Derudo
ver fik klasserne na
turligvis et godt ind
tryk af dagliglivets 
Athen.
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Uden mad og drikke duer selv 
en heltemodig lærer ikke!

2y tog med tog til Rom.
Det blev en udbytterig tur - 
både socialt og fagligt. Man 
fik set alle de kendte ste
der såsom Vatikanet, Peters- 
kirken, Forum Romanum o.s.v.. 
Også en udflugt til Pompeii 
og det antikke Ostia blev der 
tid til. En af de store ople
velser var nu også overværel
sen af en fodboldkamp mellem 
Roma og Empol i med 80000 til
skuere, hvortil man mødte op 
2 timer i forvejen for at ny
de den specielle italienske 
fodboldstemning. For nogle 
elevers vedkommende nåede man 
også et besøg i operaen. Her
udover var det naturligvis 
dejligt at nyde fortovsrestau
ranterne og det gode vejr, in
den man vendte næsen hjem til 
det kolde Danmark.
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2z havde valgt Provence som rejsemål og havde hjemmefra forberedt turen i 
fagene dansk og fransk. Opholdsstedet var Orange, hvorfra udgik ekskursi
oner til bl.a. Camarque, et enestående naturområde, hvor der som det ene
ste sted i Europa dyrkes ris, og hvor flamingoer lever vildt. Yderligere 
så man en masse levn fra Romertiden, bl.a. Pont du Gård og arenaen i Nimes 
og besøgte den gamle paveby Avignon. Et besøg på vinslottet Chateauneuf du 
Pape med vinsmagning nåede man også. En rigtig god tur med et mægtigt ud
bytte både fagligt og socialt.

Endelig var 2x på besøg i et øst
land, nemlig Tjekkoslovakiet, hvor 
man boede i hovedstaden Prag. Her 
oplevede man et østland på nært 
hold, blev vist rundt til forskel
lige seværdigheder og institutioner 
af professionel guide, fik handlet 
på den sorte børs og fik afkræftet 

nogle af sine fordomme om østlande
ne. Spændende var også en tur til 
Østberlin. En tur, som gav et vir
keligt godt udbytte - også på grund 
af et grundigt forarbejde i fagene 
dansk og historie.

D. 21., 22. og 23.: EDB-undervis- 
ning for 1b.
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April:
D. 6.: Meddelelse fra Statens 
Kunstfond om, at man vil yde øko
nomisk støtte til kunstnerisk ud
smykning af atriumgården i anled
ning af skolens 25 års jubilæum i 
1986. Billedhuggeren Peter Severin 
skal udarbejde skitseforslag.

D. 21.: 2mS på geografiekskursion 
med Axel Busck.
Turen foregik med bus og var en 
halvdagstur, som gik til [landskabs
kontoret i Nordjyllands Amt. Når 
man har siddet i mange timer og 
set på fredningsplaner og råstof
indvinding og har studeret de far
velagte kort, er det meget lære
rigt at høre foredrag af de folk 

på landskabskontoret, der arbejder 
med regionplanlægningen. Turen til 
Aalborg blev udnyttet således, at 
vi lagde vejen om ad Lille Vildmo
se. (AB)

D. 27.: Forårskoncert.
Se omtale af koncerten andetsteds i 
årsskriftet.

Maj:
D. 11.: 2abS på geografiekskursion 
med Jens Birch.
Temaet for ekskursionen var dansk 
landbrug. Man besøgte en gård, hvor 
der blev drevet helt traditionelt 
landbrug med opdyrkning af marker 
og varieret husdyrhold.



Indholdsfortegnelse

Skoleåret 1987-88 ............................................................................................................. Side 1

Dimittender:
Sproglig linie .......................................................................................................... -- 2
Matematisk linie ..................................................................................................... -- 3
HF'ere ............................................................................................................................. -- 4

Skolens elever ...................................................................................................................... -- 5

Elevernes fordeling på klassetrin, hjemstavnskommuner m.m................ -- 8

Skolens personale ............................................................................................................... -- 9

Teknisk-admini strativt personale (TAP) .............................................................. -- 15

Praktiske oplysninger:
Stipendienævnet ........................................................................................................ -- 16
Morgensamlingen ........................................................................................................ -- 16
Studievejledning i gymnasiet ......................................................................... -- 17
Valg af fag i 2. og 3g.......................................................................................... -- 18
Studievejledning i hf .......................................................................................... — 20
Hobro Gymnasiums Venner ..................................................................................... -- 21
Legater ........................................................................................................................... -- 21
Fællesudvalget .........................................................................................................   -- 22
Lokaleplan for Hobro Gymnasium og hf-kursus ...................................... -- 23

Forårskoncerten .................................................................................................................... -- 27

Amtets planer på gymnasieområdet ............................................................................ -- 28

Skole-hjemsamråd ................................................................................................................. -- 29

Fri formning ........................................................................................................................... — 30

Lang rejse mod målet - SKATTEØEN ............................................................................ -- 31

Skolens dagbog ...................................................................................................................... -- 35



HOTEL ALPINA

VANDREHJEM

HOBRO SYGEHUS


