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SKOLEÅRET 1989/90
1 ethvert skoleår må der gerne være mindst ét felles arrange
ment, som kan samle hele skolens opmærksomhed, og som al
le-elever og lærere - kan se tilbage på med glæde, og som kan 
løfte skolen lidt ud af hverdagens rytme.
i det forgangne skoleår havde vi som en del af et lærerudveks- 
lingsprojekt besøg i 2 ugeraf 4 sympatiske, engelske lærere fra 
Newcastle, Bob, Wendy, Dick og Steve, der satte skolen på den 
anden ende.
Et herligt og forfriskende pust fra en anden verden!
I øvrigt satte gymnasiereformen selvsagt sit præg på skoleåret 
1989/90 - på godt og ondt.
Det er inspirerende at arbejde med nye fag og nye bekendtgø
relser i de gamle fag, og lærerne harmed engagement taget del 
i den nødvendige efteruddannelse.

Men meget har desværre ikke kunnet overvejes grundigt nok, før det blev sat i værk, og det har 
ikke været befordrende for arbejdslysten. Og så må det siges meget klart: 
Indførelsen afen gymnasiereform sammen med meget andet nyt har stillet store og til tider uri
melige krav til en administration, der ikke får tilført øgede ressourcer!

Med udgangen af skoleåret 1989/90 tager vi afsked med 6 3g-klasser og 2 2hf-klasser og kan 
så i august byde velkommen til 5 store 1g-klasser og 2 store 1hf-klasser.
Endvidere skal vi sige farvel til Jesper Vigh-Nielsen (eng-tys), som efter 10 års dygtigt og loyalt 
virke ved Hobro Gymnasium og HF-kursus af personlige grunde har besluttet sig til at flytte til 
Horsens.
Vi ønsker dig held og lykke på din nye arbejdsplads, Jesper!

Pr. 1. august ansættes 4 lærere i fast stilling: Lisbeth Basballe (fra-sam), Grethe Skjøtt Christen
sen (mat), Lone Toft Christensen (fra-idr) og Elisabeth Husum (mat-dat), som vi byder velkom
men til Hobro Gymnasium og HF-kursus.

Tak til redaktionen og til alle, der har leveret bidrag til ÅRSSKRIFTET 1990!



Dimittender 1990
SPROGLIG LINJE (49):

a
Rie Treumer Andersen 
Anja Winther Christensen 
Lise Schmidt Christensen 
Pernille Christensen 
Gitte Fodgård Højgård 
Pia Søndergård Jensen 
Britta Jørgensen
Randi Landsfeldt
Rikke Buus Larsen
Dorthe Sevelsted Mikkelsen 
Frederikke Østergaard Nielsen 
Marlene Sand Nørgaard 
Lise Otte
Elisa Haugaard Pedersen 
Pia Bach Pedersen
Mikkel Thybo Pors 
Fleming Toft 
Marianne Zandersen

b
Eva Naur Andersen 
Tine Andresen
Jeanette Blicher Christensen 
Tinna Ladefoged Christensen 
Pernille Ditlevsen 
Anemette Hansen
Lisbet Skjerbaek Jacobsen 
Eva Fynbo Jensen
Mette Lise Engelund Knudsen 
Rikke Lundum Matthäi 
Sarah-Marie Maltha Menck 
Jeanette Møller 
Else Katrine Nielsen
Sanne Aarup Nielsen 
Kristine Weise Olesen 
Karen Schmidt Poulsen
Gitte Prang
Merete Sørensen
Anette Bundgaard Thomasen 
Jørn Koch Uhrenholt 
Gurli Vad

c
Charlotte Veng Christensen
Ralf Dahl
Anne Haarsløv
Kenneth Jakobsen
Henrik Jensen-Sønderup
Mette Lundsgaard
Peter Friche Madsen
Anna Britt Hjarnø Mathiassen
Ann Birgitte Nielsen
Pernille Schellerup



MATEMATISK LINJE (67):

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

y
Charlotte Juhl Andersen
Morten Andersen
Carsten Christiansen

Claus Dethlefsen 
Lotte Hansen 
Solveig Henriksen 
Peter Hammer Jensen 
Camilla Charlotte Kristensen 
Simon Kvindahl
Morten Mathiasen 
Rikke Moltzen 
Anette Borre Nielsen 
Birgitte Nielsen
Carsten Duedahl Olesen 
Anne Goul Rømsgaard 
Hanna-Liz Ritt Sørensen 
Mads Øbo Sørensen 
Bo Kaasing Uder 
Hanne Würtz 
Lars Ostergaard

Mette Agergaard
Claes Borup
Per Køller Bregendahl
Sonny Steve Wennemoes 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 
Jesper Thygesen 
Kenneth Vinther 
Anne Marie Østergård 

u
Henrik Ejlif Gaarn Andersen 
Betina Horsbøl Iversen 
Peter Hallstrøm Jensen 
Kim Keller Johnsen
Kim Kristoffersen 
Jette Nielsen 
Marianne Pallesen 
Kai Sørensen 
Kristian Wulf-Andersen



HF-KURSUS (44):

P
Jesper Andersen
Mette Andersen
Tine Bruun
Jens Dalum
Marianne Beranek Frandsen
Susie Esbjørn Hansen 
Ulla Hansen
Anna Christina Wasehus Ibsen 
Dorte Iversen
Tina Knudsen
Lisbeth Hvid Kristiansen 
Susanne Larsen
Jane Brixen Lassen 
Heidi Melgaard 
Hanne Mikkelsen 
Karin Præsti in Nielsen
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 
Karina Gantzler Christensen 
Majbrith Christensen 
Carina Dalsgaard Johannsen 
Ellenmarie 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 Klitgaard Sørensen 
Tina Østergaard Thomsen 
Rasmus Thygesen 
Kirsten Velling



Skolens personale

Adjunkt
Lisbeth Basballe (LB) 
fransk og samfundsfag
Farvervænget 3, Hobro 
98 52 42 40

Studielektor
Bjarne Albrechtsen (A) 
engelsk og dansk
Lerbakkevej 11, Hobro 
98 52 31 06

Lektor
Steen Bach (SB) 
fysik og matematik 
studievej!, for HF 
Kirkedalsallé 23, Hobro 
98 52 06 80

Lektor
Wivian Borg (WB) 
engelsk og kunsthistorie 

Lerbakkevej 11, Hobro 
98 52 31 06

Lektor
Mette Bendixen (MB) 
dansk og geografi 
Magnoliavej 33, Hobro 
98 52 11 98

Adjunkt
Jens Ove Birch (Bi) 
geografi og idræt 
Skovvej 18,1., Hobro 
98 52 52 24
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Lektor
Henrik Damsgaard (Da) 
dansk og billedkunst
Kirkedalsallé 52, Hobro 
98 52 15 75

Adjunkt
Axel Gunni Busck (AB) 
geografi og musik 
Sølandingen 4, Sjørring, 
Tjele 
98 54 42 01

Lektor
Ole Carstensen (C) 
biologi og idræt 
Kirkedalsallé 37, Hobro 
98 52 26 18

Adjunkt
Berit Dinesen (BD) 
musik og historie
Højlundsvej 18, Hobro 
98 52 50 31

Adjunkt
Inge Dinéss (ID) 
engelsk, billedkunst og design 
Højbovej 5, Handest,
Fårup
86 45 24 61

Adjunkt
Kaj Edlund (KE) 
fysik, kemi og naturfag 
Ranunkelvej 77, Hobro 
98 52 46 25

Adjunkt
Ellen Erbs (EE) 
engelsk og religion 
Teglgårdsvej 30, Hersom, 
Hobro
86 69 00 09

Rektor
Jørgen Freil OF) 
tysk, russisk og idræt 
Nedre Strandvej 55, 
Hobro 
98 52 50 74

Lektor
Ove Haarup (OH) 
historie og samfundsfag 
Finlandsvej 28, Hobro 
98 52 40 68
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Adjunkt
Henrik Strange Hansen (SH) 
historie og russisk
Ranunkelvej 53B, Hobro 
98 52 44 79

Adjunkt
Lis Hansen (LH) 
dansk
Kærvej 7, Ulstrup 
86 68 17 05

Adjunkt
Jens Peter Hansen (JH) 
fysik, matematik og naturfag 
Enebærvej 23, Hobro 
98 52 58 86

Adjunkt
Vagn Wiemer Hendel (VH) 
historie, religion og 
oldtidskundskab
Solvej 5, Hobro
98 52 22 57

Lektor
Kirsten Huusom (KH) 
historie, oldtidskundskab 
og idræt
Kirkedalsallé 33, Hobro
98 52 24 94

Adjunkt
Birgit Hyldahl Jensen (BH) 
psykologi
Mester Eriksvej 90, 
Aalborg 
98 18 54 46

Lektor
Kaare Stissing Jensen (Je) 
samfundsfag og idræt
Bellisvej 3, Hobro 
98 52 29 20

Adjunkt
Knud Jørgensen (Jø) 
dansk, historie og mediefag 
studievejl. for gymnasiet 
Skovvej 24, Hobro 
98 52 52 73

Adjunkt
Annette Kanstrup-Jensen (KJ) 
fransk og religion 
Ranunkelvej 73, Hobro 
98 52 53 99
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Lektor
Asger Landsfeldt (L) 
musik og dansk 
Finlandsvej 16, Hobro 
98 52 23 57

Lektor
Ole Bent Larsen (La) 
dansk og religion 
Rosenparken 9, Hobro 
98 51 02 62

Adjunkt
Pia Leila Lodahl (PL) 
fransk og religion 
Højvangen 116, Viborg 
86 67 11 76

Lektor
Kirsten Lüthje (KL) 
tysk og billedkunst 
Tranevænget 5, Hobro 
98 52 25 03

Lektor
Henrik Ringbæk Madsen (RM) 
historie, 
studievejl. for gymnasiet 
Vibevej 17, Hobro 
98 52 26 55

Adjunkt
Kirsten Madsen (KM) 
spansk og etnografi 
Gunderupvej 401, 
Ellidshøj, Svenstrup 
98 38 43 23

Lektor
Ingrid Martinsen (IM) 
russisk og engelsk 
Fuglevænget 50, Klejtrup, 
Hobro 
98 54 66 62

Adjunkt
Anne-Kirsten Mose (AM) 
kemi og matematik 
Langelandsgade 220, st.th. 
Arhus N 
86 10 31 80

Adjunkt
Lone Rasmussen Mærsk-
Møller (LM) 
dansk og idræt 
Bellisvej 10, Hobro 
98 52 59 39
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Lektor
Jørgen Møller Nielsen (MN) 
matematik, fysik og naturfag 
Fjordgade 13, Randers 
86 42 73 90

Adjunkt
Rita Nielsen (RN) 
dansk og idræt 
»Soltoft«, Fælledvej 8, 
Mariager 
98 54 10 47

Lektor
Johannes Nilsson (JN) 
tysk, latin og oldtidskundskab 
Birkeholmvej 2, 
Gl.Skørping, Skørping 
98 39 19 12

Adjunkt
Kaj Nissen (KN) 
biologi og geografi 
Beltoftsgade 2, Hobro 
98 52 52 26

Lektor
Aase Schjøtz-Christensen (S-C) 
historie og fransk 
studievejl. for gymnasiet
Vibevej 17, Hobro 
98 52 26 55

Lektor
Bent Selchau (BS) 
matematik og fysik 
Solbakken 10, Jdobro 
98 52 34 76

Lektor
Erik Skjødsholm (Sk) 
dansk, religion og 
oldtidskundskab

Amerikavej 8, Hobro 
98 52 18 72

Lektor
Vagn Sparle (Sp) 
matematik og fysik 
Hadsundvej 50, 
Fladbjerg, Mariager 
98 58 30 81

Adjunkt
Susanne Stubberup (SS) 
tysk
Chr. Købkesgade 10, st.th. 
Århus C 

86 19 42 84
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Studielektor
Ib Juhl Sondergaard (Sø) 
engelsk, latin og 
oldtidskundskab 
Vibevej 19, Hobro 
98 52 03 52

Lektor
Henning Thomsen (HT) 
kemi, matematik og 
naturfag
Morbærvej 6, Hobro
98 52 59 04

Adjunkt
Peter T. Thorsen (TT) 
fysik, matematik og 
teknikfag
Grønvang 10,1.th., Randers

Adjunkt
Per Vilsbøll (PV) 
musik og filosofi 
Søndervænget 20, 
0. Hornum, Støvring 
98 38 53 52

Lektor
Michael Wulff (Wu) 
biologi
Svinget 4, Skørping
98 39 16 72

Adjunkt
Anders Ørberg (AØ) 
musik og fransk 
Højlundsvej 18, Hobro 
98 52 50 31
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Teknisk
admini
strativt 
personale 
(TAP)

Sekretær
Benthe Budolfsen
Finlandsvej 1, Hobro 
98 52 19 60

Sekretær
Else Gildsig 
Sallingvej 25, Hobro 
98 52 08 37

Medhjælp
Birgit Hosbond
Brogade 63 B, 2.tv., Hobro
98 52 18 84

Kantinebestyrer 
Karen Jensen 
Amerikavej 3, Hobro 
98 52 19 48

Pedel
Tage Jensen
Amerikavej 3, Hobro 
98 52 19 48

Pedelmedhjælper 
Poul Pedersen 
Miehesgade 7, 
9510 Arden 
98 56 25 40

Medhjælp i 
lærerkøkkenet 
Ingrid Schack 
Ørnedalsvej 29, Hobro 
98 52 37 80

Medhjælp i kantinen 
Karen Johansen 
Røgelknolden 4, Andrup, 
Hobro 
98 55 50 56
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Elevernes fordeling på klassetrin, 
hjemstavnskommuner og amter

Nordjyllands Amtskommune: Århus Amtskommune: Viborg Amtskommune:

3. gymnasieklasse:
Arden Kommune 20 Mariager Kommune 7 Ålestrup Kommune 1
Hadsund - 23
Hobro 62
Nørager - 4

2. gymnasieklasse:
Arden Kommune 7 Mariager Kommune 19 Møldrup Kommune 1
Hadsund - 32 Ålestrup - 2
Hobro 48
Nørager - 7
Skørping - 1

1. gymnasieklasse:
Arden Kommune 21 Mariager Kommune 20 Møldrup Kommune 3
Hadsund - 24 Tjele 1
Hobro 47 Ålestrup - 5
Nørager - 7

2. hf-klasse:
Arden Kommune 7 Mariager Kommune 1
Hadsund - 18
Hobro 15
Nørager - 6

1. hf-klasse:
Arden Kommune 6 Mariager Kommune 2 Ålestrup Kommune 3
Hadsund - 15
Hobro 26
Nørager - 2

I alt 398 49 16

Samtlige elevers fordeling på hjemstavnskommuner og amtskommuner
Nordjyllands Amtskommune:
Arden Kommune................................................................... 61 elever
Hadsund - ......................................................................... 112
Hobro - ......................................................................... 198 -
Nørager - ......................................................................... 26 -
Skørping - ......................................................................... 1

Århus Amtskommune: 
Mariager Kommune............................................................. 49 elever

Viborg Amtskommune:
Møldrup Kommune.............................................................. 4 elever
Tjele - .......................................................................... 1
Ålestrup - .......................................................................... 11 - i alt 463 elever

Hobro Gymnasium og hf-kurus havde således - pr. 31. december 1989 - i alt 463 elever.
Desuden har to udenlandske studenter- David Ihle og Deborah Katz - fulgt undervisningen i 1. gymnasie
klasse en del af skoleåret.
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Ud af folkeskolen - og hvad så?

Etaf de obligatoriske emner, der skal tages op 
i folkeskolens ældste klasser, er uddannelses- 
og erhvervsorientering. Deter klasselæreren, 
der er ansvarlig for, at orienteringen bl iver gi
vet, ideten del af den er henlagt ti I klassensti
me, medens den øvrige del ligger i faget sam
tidsorientering. Desuden er det klasselære
ren, der skal sørge for den almindelige 
forældreorientering om emnet.
Ved skoler med syvende eller højere klasse
trin skal der være en skolevejleder, der bl.a. 
skal være klasselæreren - og andre lærere - 
behjælpelig med at tilrettelægge undervis
ningen i uddannelses- og erhvervsoriente
ring. Skolevejlederen fremskaffer egnet ma
teriale til undervisningen og arrangerer for- 
ældre-/elevmøder med studievejlederne fra 
andre uddannelsesinstitutionerf.eks. gymna- 
siet/HF - handelsskolen - teknisk skole og an
dre EFG-uddannelser.
Til at skabe rammerne for planlægningen og 
til at koordinere undervisningen i uddannel
ses-og erhvervsorienteringen i hele kommu
nen er der ansat en skolekonsulent, der bl.a. 
skal rådgive myndigheder, skolevejledere og 
lærere.
Alle relevante materialer om uddannelser og 
muligheder samles og formidles videre til 
elever og forældre. Deter vigtigt, at vi fra sko
len kan give de unge en god, saglig og ved
kommende orientering, så de har mulighed 
for at finde ud af, hvilken uddannelse/skole- 
form de skal vælge det/de næste år.
Der er dog andre og flere ting end de faktiske 
oplyste forhold, der påvirker elevernes valg. 
Der er således påvirkninger fra omgivelser
ne, der har stor betydning for, hvordan man 
vælger: 1) Uddannelsestraditioner i familien, 
2) forældrenes holdning, 3) andres mening 
om valget og 4) kammeraternes valg.
At mange af disse holdninger og påvirkninger 
er svære at flytte med reel oplysning, ser vi af 
de statistikker, skolekonsulenten udarbejder 
med baggrund i tal fra amtet. Heraf fremgår 
det, at trods et stort oplysningsarbejde søger 
over 50% af samtlige praktikpladssøgende 
plads inden for kontor/handel, hvor der slet 
ikke er pladser nok. I øvrigt ændrer fordelin
gen til de enkelte uddannelsesområder sig 
kun lidt og langsomt. For os på Als Skole er

tommelfingerreglen, at elever, der forlader 
skolen, fordeler sig med små 2/3 (60%) til 
EFG-uddannelserne - herunder handelssko
len. En lille 1/3 (30%) søger gymnasiet/HF, 
medens resten går til andre uddannelser (ef
terskole, læreplads, andet arbejde o. lign). 
Efter at der i området er mulighed for at tage 
den 3-årige HH, er der en lille stigning herpå 
bekostning af tilslutningen til gymnasiet. 
Det er nok symptomatisk, at flere unge i dag 
-(måske under påvirkning af forældrene?) - li
ge efter skolen vælger en uddannelse, der 
sigter mod et bestemt erhvervsområde, me
dens man kun betragter gymnasieuddannel
sen - der dels er studieforberedende og dels 
almendannende - som adgang til de lange, 
videregående uddannelser. Det er den natur
ligvis også; men den giver også adgang til bå
de mellemlange og korte, videregående ud
dannelser, og man bør ikke glemme den al
mendannende del, hvor de unge gennem 
faglighed og kreativ udfoldelse-samt mange 
gode kulturelle tilbud - får mulighed for at 
modnes og udvikles, og de får tid til at over
veje, i hvilken retning erhvervsuddannelsen 
skal gå.
Under alle omstændigheder håber vi fra sko
len, at erhvervs- og uddannelsesorienterin
gen hjælper eleverne til at vælge den uddan
nelsesretning, der passer bedst til den enkel
tes evner og interesse.

Johs. Urup 
skoleinspektør v/ Als Skole
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Pædagogisk dag på Hobro Gymnasium

Den 24. februar 1990 var jeg på besøg på Ho
bro Gymnasium i anledning af en pædago
gisk dag.
Jeg vil her sammenfatte lidt af det, som jeg var 
inde på i mine oplæg-og nogle gode råd om 
fremtiden.
Dagen startede med, at lærere og elever 
fremlagde den elevundersøgelse, som var 
blevet lavet.

ad Udenfor skoletid
79% af eleverne bruger mellem 1 og 3 timer 

på lektier daglig
78% af eleverne har udenomskole-fritidsin- 

teresser
63% af eleverne harerhvervsarbejde 
59% af eleverne har mellem 500 og 2000 

kroner til rådighed om måneden.

ad Arbejdsmoral
Ca. 60% mener, den er god/meget god i 

klassen
Ca. 40% mener, den er dårlig/meget dårlig. 
Lærerne og de faglige krav tegner sig for den 
største indflydelse på en klasses arbejdsmo
ral.
76% føler sig ofte eller enkelte gange forstyr
ret af uro i klassen.

ad Undervisningen
Lærerne er »for faglige« i hovederne/tænker 
kun på deres eget fag.
Timerne for ensformige/traditionelle/uspæn- 
dende tilrettelagt.
Den nye ungdomskarakter, som der nu til 
overflod også skulle tages stilling til af de un
ge mennesker selv i årets studentereksa
mensstile, taler ud af disse par oplysninger.
Elevernes verden består i dag af meget andet 
end skolen - og- og der I igger problemet- må
ske isæraf andet end skolen, som er»et tilbud 
blandt andre«.
At være et tilbud blandt andre indebærer, at 
man kan vælges fra - og til.
Det betyder i den daglige undervisning, at et 
antal elever-stort eller lille - ikke er forbered
te, fordi de harvalgt et andet tilbud dagen før. 
De har prioriteret deres erhvervsarbejde, 
sporten, vennerne......
Dette danner basis for en problematisk ud
gangsposition for såvel lærer som elever. De 
elever, der har forberedt sig, ønsker udbytte af 
timen, mulighed for at koncentrere sig. Dels 
for at vise, at de er forberedte, dels for at lære 
mere-evt. blive sikre på, at de har forstået da
gens lektie rigtigt. De er motiverede for, at læ
reren yderen indsats for at uddybe stoffet-og 
forudsætningen for at få noget ud af det, er 
selvfølgelig, at man har læst.
De elever, der ikke har læst på lektien, er på 
forhånd diskvalificerede. De ved jo f.eks. ik
ke, om det var noget meget interessant stof! - 
og de har nemt ved at blive adspredte, skaffe 
sig underholdning gennem småsnak m.m..
Når 76% af eleverne »ofte eller enkelte gange 
føler sig forstyrret af uro på klassen«, så er 
denne situation en af årsagerne.
Eleverne har andet liv end skolen. Ti I et »godt 
liv« hører penge - i vore dage som i gamle da
ge. Men i dag er det et krav allerede at have et 
godt liv, når man er 16. Den før så højt priste 
»lystudskydelse« er en by i - ja, hvad skal man 
nu sige! - og onde tunger påstår: Eleverne pas
ser altid deres erhvervsarbejde. De kommer 
ikke for sent. De går ikke midt i det hele. De 
arbejder omhyggeligt og ansvarsbevidst, når 
de er der.....
Det lyder som en drøm for 90'ernes gymna
sielærer!
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Tilbage til timen.
Konflikten ses klart-og i midten af de to felter 
med vidt forskel lige »forventninger« ti I timen, 
står så læreren. Hvad kan »man« forvente af 
læreren i denne situation -?
Man kan stadigforvente, at hun m/k gennem
fører en time på det højst mulige niveau. Er 
engageret, får helst hele klassen med, er over
forberedt, så hun kan fange en hvilken som 
helst situation, der måtte opstå og udnytte 
den.
De afvekslende arbejdsformer og de papirer, 
som hun har med hjemmefra, må måske bru
ges på anden måde, fordi nogle elever ikke 
kan deltage i f.eks. gruppearbejde på lige fod 
med de andre - de har jo ikke læst.
Hun kan tage hurtige beslutninger: Sætte de 
elever, der ikke har læst, i en gruppe for sig - 
og gennemføre timen som planlagt med de 
andre.
Hun kan opgive den oprindelige plan og lave 
den (ikke-planlagte) klasseundervisning - 
med de forstyrrelser, som er opridset ovenfor. 
Under alle omstændigheder bliver det hele 
hverken så sjovt for eleverne eller så tilfreds
sti I lende for læreren, som det kunne have væ
ret.
Skal vi tilgive læreren, der mister inspiratio
nen, bliver halvsur, kører timen autoritært, 
fordi det mest drejer sig om at holde ro - 
- skal vi skælde ud på eleverne, som har valgt 
at gå i gymnasiet-og samtidig har valgt en høj 
levestandard, et arbejde, der ikke er forene
ligt med de andre mål: At gennemføre et 
gymnasieforløb med en rimelig slutkarakter, 
der berettiger til at komme i gang med den 
uddannelse, som formodentlig var grunden 
til, at vedkommende overhovedet gik i gym
nasiet?
-eller skal vi sige: Disseelever eruhjælpelige 
produkter af vores materielle velfærdssam
fund, hvor over-jeg (autoriteter = d.v.s. re
spekten for skolen, læreren, lektierne) er for
svundet. Hvor lystudskydelse (at vente lidt 
med at få det hele og i stedet satse på at få en 
god eksamen) er helt »out«. Hvor hensynet til 
de kammerater, der har læst lektier og gerne 
vil have noget ud af timen, ikke spiller nogen 
stor rolle i forhold til at prøve at få det lidt 
skægt - når kanalvælgeren nu er blevet der
hjemme, og man skal høre på den kedsom
melige abekat, der står oppe ved tavlen.

Jeg vil gerne stille nogle krav til alle deltager
ne i denne proces
- men unægtelig bliver det første og største 
stillet til læreren med følgende ord af den ty
ske pædagog Thomas Ziehe:
Ja, og kedsomhed er den bedste grobund for 
forstyrrelser af undervisningen. Naturligvis 
kan man ikke fascinere eleverne hver dag i 
fem eller syv timer, men nogle små øer af fa
scination, det må enhver lærer kunne klare. 
Lærerne på Hobro - og alle andre gymnasier 
og HF-kurser i landet - skal sætte vældig me
get ind på, at deres undervisning er forbe
redt, så den virker engagerende, medriven
de, - at læreren viser sin egen optagethed af 
stoffet-og får dette kanaliseret videre til ele
verne.
Enhever lærer skal i sin »pose« have flere pla
ner for en time, og ingen af dem skal udmun
de i kedsomhed.
Lærerne skal sammen tage stilling til, om de 
vil finde sig i elever, der snakker, larmer, for
styrrer de andre og undervisningen - og hvis 
ikke: Hvilke fælles holdninger kan man så 
finde til det?
Introugen skal ikke kun være præget af fjas og 
pjat, men også af gode diskussioner af, hvad 
det indebærer at komme i gymnasiet, hvorle
des indsatsen afspejles i karakterer, der igen 
giver muligheder for en fremtid, som man 
drømmer om, og ikke bare den fremtid, som 
6,5 giver mulighed for.
Lige så snarten klasse viser sig at have proble
mer- socialt, fagligt, med fremmøde, stileaf
levering - bør klassens lærere tage det op. 
Enhver klasses lærere mødes - mindst til fro
kost - en gang om måneden:
På dette møde koordineres skriftligt arbejde, 
man snakker om, hvordan klassen fungerer; 
er der nogle elever, der har problemer; hvilke 
af de ved skoleårets start planlagte små tvær
faglige samarbejder/emnearbejder er i gang - 
og hvilke skal snart i gang. Hvordan erdet gå
et? Hvem skriver nogle erfaringer med det 
ned O.S.V..
Uden disse ikke særligt store indsatser for at 
holde fast på klasserne, holde fast på elever
ne og på hinanden, tror jeg ikke på de store 
forbedringer - men jeg tror til gengæld også, 
at disse vil bære frugt.

Venlig hilsen - og godt mod!
Inge Heise
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En students første år

Eksamen er slut! Man er fri! Næsten ufatteligt 
efter 3 år i gymnasiets favn. Der festes, holdes 
sommer, men hva' så?
Jo, lige netop - ud at rejse.
I ngen tvivl. At komme af sted med rygsækken 
på nakken var sagen, så jeg måtte af sted. 
Australien var målet, og den 8. oktober 1989 
drog jeg af sted med en veninde mod det 
ukendte. Kors, hvor er der langt dertil. Flyve
turen tog ikke mindre end 24 timer, og så skal 
dertillægges 12 timer i transitstop. Jeg gør det 
aldrig mere!!
Så er vi der endelig, og forvirringen er total. 
Sydney havde venstrekørsel og ingen vand
mangel som forventet. Surprise.
Lige fra starten gik turen perfekt. Vi rejste 
rundt med bus, hvilket var udmærket, og i lø
bet af 140 timers kørsel fra sted til sted nåede 
vi at besøge en fåre- og kvægfarm, at slappe af 
på idylliske øer, hvor sandet var hvidt og van
det turkis, at snorkle ved the Great Barrier 
Reef for at se koralerne og de utroligt farve
strålende fisk, at være på safari i Kakadue Na
tional Park i 2 dage, hvor vi besteg vandfald 
og klipper, gik med bare fødder i en sump 
med igler, så krokodiller - plus ikke mindst at 
vi spiste grønne myrer. Vi var også en tur ved 
Ayers Rock og havde efter 40 minutters hårdt 
arbejde besteget bæstet. Sådan!!!
Nu var vi nået ned sydpå, og vejret skiftede. 
Indtil da havde vi altid shorts og T-shirt på, 

men nu var vi nødt til at vurdere vejret gen
nem vinduet, førend vi klædte os på. Cow
boybukserne blev hevet frem af rygsækkens 
dyb. Derfor var der ikke bedre ting at gøre 
end at få et job. Jeg blev i Melbourne i 2 må
neder og arbejdede som servitrice. Jobbet var 
utroligt nemt at finde, selv uden arbejds
tilladelse.
Ved at arbejde tjente jeg nok til at tage en tur 
til New Zealand, og jeg fortsatte alene. Per
nille blev i Australien. New Zealand har en 
helt anden natur end Australien oger virkelig 
værd at besøge. Jeg tilbragte 5 dage på Sydø
en og 12 på Nordøen. Det var ikke længe 
nok, men flybilletten kunne ikke ændres, så 
jeg måtte tilbage til Sydney.
Dér tilbragte jeg en måned, medens jeg ven
tede på mit visum til Indien, men så den 6. 
april 1990 forlod jeg Australien med sorg i 
hjertet. Af sted mod det ukendte igen, til Indi
en, alene. Man var nok ligesom lidt skeptisk. 
Det gik faktisk ok!
Man møder altid nogle at følges med og be
høver ikke at være alene. Selvfølgelig er man 
alene til tider, og det kan godtvære ubehage
ligt.
Indien var spændende, så anderledes, et kul
turchok, tror jeg, men samtidig »a shopping 
girl's paradise«. Alt kan købes billigt. Des
værre fik jeg den nok så berømte diarré og fik 
ikke rejst så meget, som jeg havde planlagt, 
men jeg fik dog set det fantastiske Taj Mahal 
og fik et kig på the Himalayas. Flot. Jeg vil ger
ne tilbage dertil igen, men ikke alene. Som 
lyshåret pige er det nok det bedste at følges 
med en fyr. Man slipper ikke for at blive stirret 
på, men bliverforhåbentlig ikke rørt så meget 
ved. Om så inderne har 20 m2 at passere dig 
på, smyger de sig lige forbi, mændene altså. 
Jeg vil også gerne tilbage til Australien og 
New Zealand, da jeg har fået så mange ven
ner dernede, men i øjeblikket nyder jeg bare 
at være hjemme igen. Det var skønt at se fa
milie og venner igen efter 7 måneder.
Det var al le tiders tur, ogjeg kan kun anbefale 
andre at tage af sted. Det er godt med et sab
batår, hvor man bliver motiveret til at tage 
hjem og læse videre - (eller også får man per
manent rejsefeber), og måske finder man li
gefrem ud af, hvad man vil læse. Glimrende!

Cillian Moos
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Studieture - hvordan og hvorfor?

På Hobro Gymnasium og HF-kursus er der 
som på mange andre gymnasier opstået en 
tradition for, at gymnasieeleverne én gang i 
deres gymnasieforløb tager på studietur.
Allerede før eleverne kommer til skolen, har 
de hørt om disse studieture og har ret store for
ventninger til dem. Får man så disse forvent
ninger indfriet? Hvad erdet, eleverne vil med 
disseture? Hvad forventer de deltagende lære
re? Hvad er det sociale og faglige udbytte, og 
hvordan er det med økonomien i forbindelse 
med studieturene? Kan man som skole over
hovedet være bekendt at nævne muligheden 
forstudierejser ud fra den kendsgerning, at det 
i mange tilfælde er forældrene, der må spæde 
til, og at skolen ofte udtrykker bekymring over 
det tiltagende omfang af erhvervsarbejde 
blandt eleverne. Disse og en del andre spørgs
mål mødtes tre 2g-elever og tre lærere for at 
snakke om efter dette års studieture, som gik 
til Polen, Tjekkoslovakiet og England, og hvis 
program man kan læse nærmere om i årsskrif
tets dagbog.
Eleverne var Klara Bjerrum fra 2x (Englandstu
ren), Kristian Johansen fra 2y (Polen) og Tho
mas Guldbergfra 2b (Tjekkoslovakiet). Lærer
ne var Kirsten Huusom, Henrik Ringbæk 
Madsen og undertegnede.

Økonomi
Vi starter med en snak om økonomi. Ingen af 
de tre elever synes, det økonomiske har været 
et problem for dem. Klara og Kristian har selv 
tjent pengene til rejsen, Thomas har fået rej
sen forærende af sine forældre. De har ikke 
haft indtryk af, at der har været problemer hos 
nogle af kammeraterne, bortset fra en enkelt 
måske, men som en af dem bemærker, er det 
nok ikke noget, man snakker højt om. Elever
ne er fra skolens side blevet gjort opmærk
somme på, at der er mulighed for at få hjælp 
fra Hobro Gymnasiums venneforening, men 
ingen har benyttet sig af det i år. I 1g blev de 
opfordret til at starte en opsparingsordning, 
men kun i Klaras klasse har det fungeret or
dentligt, og hun anbefaler den, ikke kun fordi 
den gav klassen en masse renter, som blev 
brugt til et lækkert fællesmåltid på båden 
hjem, men også fordi ordningen styrkede 
sammenholdet omkring turen og fremmede 
den fælles forventningsglæde.
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Det sociale aspekt
Fæl lesskabet og det sociale er klart det primæ
re foreleverne i forbindelse med en studietur. 
De vil ud og have det skægt sammen, have 
nogle oplevelser de kan leve videre på næste 
skoleår. Kristian og Thomas mener dog ikke, 
turen har haft helt den effekt socialt, de havde 
forventet, og de begrunder det især med, at de 
begge var sammen med en anden klasse; de 
var simpelthen for mange, og i nogle tilfælde 
blev klassefællesskabet brudt op på en lidt ne
gativ måde.
Heller ikke efter hjemkomsten harman bygget 
videre på samværet med den anden klasse fra 
studieturen, og de foretrækker langt, at man 
rejser klassevis. Kirsten og Henrik opfatter det 
også som et problem, at klasserne nu på grund 
af udgifter til lærernes time- og dagpenge må 
rejse sammen. Det er sværere at styre både so
cialt og fagligt, og det ideelle ville være to læ
rere til en klasse på 26-28 elever. På nogle sko
ler har man løst problemet ved, at eleverne be
taler den ene lærers ti me-og dagpenge (ca. 75 
kr. pr. elev) for at få fordelene ved at være en 
mindre gruppe. Kunne det være en løsning på 
vores skole? Eleverne mener ja og opfordrer til, 
at muligheden forelægges forældre og elever, 
når man forbereder en evt. studietur!

Oplevelserne
Selv om det for eleverne klart er det sociale, 
der er hovedformålet med en studietur, (de tre 
elever synes, det er meget synd for de nuvæ
rende Ig'ere, at deres studieture skal afholdes 
på grenholdene, så det ikke bliver en fælles
oplevelse for stamklassen) har de selvfølgelig 
også haft et andet bevidsthedsudvidende, fag
ligt, eller hvad man kan kalde det, udbytte af 
deres studietur. Kristian fandt det utrolig sundt 
at besøge et katolsk østland med en nøjsom
hed og livsvilkår, der ligger meget langt fra en 
dansk gymnasieelevs.
Han ville gerne have været i tættere kontakt 
med befolkningen, men både sprogbarrieren, 
og det, at man rejste så mange sammen, var en 
hindring; han følte sig mere som iagttagerend 
deltager.
Thomas kom til det netop demokratiserede 
Tjekkoslovakiet, en ny og anderledes kultur, 
men fornemmede ikke direkte de ændringer, 



han havde hørt så meget om hjemmefra. For 
Klara vardeten tilfredsstillelse at kunne bruge 
sit engelsk i praksis, især i forbindelse med et 
skolebesøg i Birmingham efterfulgt af en visit 
til de engelske kammeraters hjem. At være 
sammen med de engelske skoleelever, Klaras 
klasse havde korresponderet med i forvejen, 
var nok for de fleste turens højdepunkt, men 
også de mange fremmedartede kulturer, man 
blev konfronteret med både i London og Bir
mingham, gjorde indtryk.

Disciplinære problemer
Selvfølgel ig er det svært at måle det fagi ige ud
bytte af en studietur, men alle tre tilstedevæ
rende lærere er lidt frustrerede over den tilsy
neladende mangel på nysgerrighed, der præ
ger en del elever. Set fra skolens side er en 
studietur jo ifølge cirkulæret om studierejser 
»undervisning der foregår i udlandet«, og stof 
gennemgået i forbindelse hermed skal opgi
ves til eksamen.
Det er et stort arbejde at forberede en studie
rejse, og mange lærere føler nok, at anstren
gelserne ikke helt står mål med resultatet. En 
stor del af skylden for det manglende faglige 
engagement, er vi alle i gruppen enige om, 
har elevernes alt for store alkoholforbrug og 
natteroderi, som både kan ødelægge noget 
rent socialt og gøre mange elever alt for sløve 
under de forskellige faglige aktiviteter i da
gens løb. Dette er et problem på mange skoler. 
Man hører rædselsberetninger om udpump
ninger, folk der er blevet sat i arresten, hjem
sendelser på grund af dårlig opførsel og andet, 
som kan få de fleste lærere til at tænke sig om 
en ekstra gang, før de vover sig ud på en stu
dietur.
»Jo billigere sprut på opholdsstedet, jo ringere 
fagligt udbytte«, siger Henrik barsk, mens Kir
sten er mere tilbøjelig til at mene, det afhæn
ger mere af den enkelte klasses »moral«. Men 
et helt reelt problem er det, og hvad gør vi ved 
det? Forbyde alkohol er urealistisk, dertil er 
den en alt for indgroet del af ungdomskultu
ren, men man kunne sætte meget kontante 
betingelser for deltagelse i studieturene med 
hjemsendelse for egen regning som straf for 
overtrædelse af reglerne, man kunne inddrage 
forældrene mere i planlægningen og forbere
delsen af turen, og endelig foreslår Thomas, at 
eleverne bliver inddraget mere i planlægnin
gen med konkret ansvar for en positiv afvik
ling af de enkelte arrangementer. Etforslag om 
at ændre studieturene til udvekslingsrejser for 

at lægge en dæmper på udskejelserne bliver 
blankt afvist. Hver ting til sin tid, og på en stu
dietur skal klassen bo sammen omend ikke 
nødvendigvis i en storby, som normalt er.....

Rejsemål
Dette bringer os ind på en snak om, hvordan 
man finder frem til et spændende rejsemål og 
ikke automatisk tager det, som sidste års hold 
har gejlet op til at være det store sus. Eleverne 
er meget konservative i deres valg af rejsemål, 
påpeger Kirsten og giver som eksempel øst
landene, som det for nogle år siden krævede 
store anstrengelser at lokke eleverne med til. 
Nu er det svært at få dem til at vælge andet! Et 
yderligere problem i forbindelse med valg af 
rejsemål er det lidt mere ømtålelige, at elever
ne selvfølgelig ikke ønsker at komme et i 
øvrigt udmærket sted hen med lærere, de ikke 
fungerer godt med i hverdagen.
Thomas, Klara og Kristian er alle enige om, at 
det i sidste instans må være klassen, der i fæl
lesskab vælger rejsemål. En måde at komme 
over hurdlen med valg af rejsemål og lærere 
kunne være, at eleverne på forhånd præsente
redes for en liste med mulige rejsemål med 
angivelse af hvilke fag og lærere, der kunne 
påtage sig det faglige ansvar for turens tilrette
læggelse. Der måtte også gerne være lidt mere 
alternative forslag som f.eks. ophold i mindre 
samfund, hvor man kunne få dybere indblik i 
lokalbefolkningens dagligdag og som sidege
vinst kunne spare lidt lommepenge ved ikke 
at blive lokket af storbyens mange fristelser. 
Det ville give et bedre gennemtænkt valg af 
rejsemål og måske også en større spredning i 
dem.
At studieturene skal blive ved med at eksistere 
på Hobro Gymnasium og HF-kursus, er derfra 
elevside ingen tvivl om. Deter bare sagen, en 
oplevelse som man kan leve højt på meget 
længe. Set fra lærerside er det klart, at der er 
problemer forbundet med dem; det er hårdt 
arbejde, de disciplinære problemer er blevet 
sværere at tackle, og det faglige får ikke den 
plads, det burde have, men deres sociale be
tydning må bestemt ikke undervurderes, og 
mon ikke det trods alt er anstrengelserne 
værd? Mange elever har fået chancen for at 
prøve sig selv af og har måske fået skubbet til 
på egen hånd at drage ud for at opleve, at der 
er en anderledes og spændende verden uden 
for Hobro, og det er vel ikke det ringeste mål 
foren skole, der stadig hævdes at værealmen- 
dannende. Wivian Borg
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Kunstudvalget

Gennem årene har Hobro Gymnasium og 
HF-kursus oparbejdet en ret stor samling 
kunst, mest litografier og grafik, erhvervet 
dels ved egne indkøb, dels gennem tildelin
ger og permanente lån fra Statens Kunstfond, 
Ny Carlsbergfonden, Hobro Kommunes 
Kunstsamling, lokale pengeinstitutter m.fl.. 
Skolen har i de senere år i høj grad forsøgt at 
erhverve sig større værker. Som eksempler 
kan nævnes samlingssalens store Tom Krøjer 
billede, grønnegårdens Anders Tinsbo mobi
le, to store billedvævninger af Britta Bertel
sen, ophængt henholdsvis i skolens forhal og 
i nybygningens fællesområde, et stort akryl
maleri sammesteds af Poul Janus Ipsen, og ik
ke mindst Peter Severins festlige atriumgård
udsmykning fra 1989.

Aktiviter i det forløbne år
Kunstudvalget råder over et fast beløb pr. år 
(ca. 5.000 kr.), som kan overføres til det kom

mende finansår med henblik på »opsparing« 
til indkøb af større kunstværker, hvilket vi har 
planer om. I år har kunstudvalget derfor kun 
anvendt penge til indkøb af enkelte plakater 
samt til en collage af Paula Viitanen (op
hængt ud for musik) erhvervet gennem Sko
lernes Kunstforening i Randers området, som 
Hobro Gymnasium er medlem af. Idéen bag 
denne forening, som også private kan være 
medlem af for den beskedne sum af 60 kr. om 
året, er at bringe (unge) kunstneres arbejder 
ud til så mange som muligt, hvilket sker gen
nem salg af kunst til rimelige priser ved en 
stor central udstilling i Randers i september, 
og ved vandreudstilinger på medlemsskoler
ne, som, udover at have noget nyt at se på, na
turligvis kan inddrage de udstillede arbejder 
i undervisningen. Således har Hobro Gym
nasium i dette skoleår haft udstillinger af otte 
forskellige kunstnere fra Skolernes Kunstfore
ning. Disse udstillinger har deres faste plads 
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på gangen ud for skolens administration. 
Derudover har der i samlingssalen været en 
udstilling i april måned af den unge maler og 
grafiker Pontus Kjermans' arbejder udlånt af 
Gymnasiernes Vandreudstillinger, som er en 
afdel i ng u nder Sekretariatet for Vandreudsti I- 
linger.
I marts måned arrangerede kunstudvalget en 
»efter-skoletids-ekskursion« for interesserede 
elever til Randers Kunstmuseum, hvor mu
seumsmedarbejder Mette Thelle fortalte om 
museets samling af nyere kunst.
Ud overen del ændringer i ophængningen af 
billeder i klasselokalerne er det væsentligste, 
kunstudvalget har foretaget sig i år, nok fær
diggørelsen af sproggangen, hvor der er op
hængt 80'er billeder og plakater, og hvor 
budgetudvalget har bevilget spots, så de tre 
store malerier udført af Søren Andreasen, Jør
gen Michaelsen og Jan Nicolai Kjær i 1988, 
indkøbt med støtte fra Trip Trap, Hadsund og 
Hobro Gymnasiums Venneforening, kan 
komme rigtigt til deres ret. Samtidig er loka
lerne blevet nymøbleret og malet med flotte 
stribedekorationer efter udkast af formnings
lærer Inge Dinéss, så det er blevet et dejligt 

sted at opholde sig. Nu mangler der blot et 
par siddebrikse ved udgangen mod skoven, 
så arealet kan fungere som stilleområde for 
eleverne i deres mellemtimer, men det kom
mer forhåbentligt.
Næste skoleår tager kunstudvalget fat på 
matematik- og nordgangen, en ekskursion 
for interesserede elever overvejes også, og 
endelig håber vi, dertil den tid er penge nok 
til en større udsmykning.
Til sidstet par bemærkninger om kunstudval
gets sammensætning:
Udvalget består af tre elever og tre lærere. At 
være medlem kræver, at man udover at være 
interesseret i kunst og i at gøre skolen kønne
re og også sjovere at færdes på, er villig til at 
påtage sig en del praktisk arbejde med op
hængning af billederm.m., samtatvære med 
til at orientere andre på skolen om skiftende 
udstillinger, deltage i indkøb, når der er mid
ler til det, og i øvrigt komme med gode ideer 
til, hvad et kunstudvalg kan foretage sig. Til 
gengæld får man så tilfredsheden ved at se et 
konkret resultat af den indsats, man har gjort.

Lone Mærsk-Møller 
Wivi an Borg



Lærerudveksling Hobro - Newcastle

Formålet med udvekslinger er at øge mobili
teten mellem lærerne inden for EF og derved 
knytte kontakter og udveksle erfaringer mel
lem skoler, elever og lærere.
4 lærere fra Hobro Gymnasium og HF-kursus 
- Bjarne Albrechtsen (engelsk/dansk), Wivian 
Borg (engelsk), Kaj Edlund (fysik/kemi) og 
Annette Kanstrup-Jensen (fransk/rel igion) 
byttede skole og delvis skema med 4 lærere 
fra Newcastle i 14 dage i november 1989. Rej
sen blev betalt af skolens efteruddannelses
konto og lærerne selv. Vi var alle 8 privat ind
kvarterede.
Walker School ligger i et kvarter af Newcast
le, hvor der er op til 45% arbejdsløshed, fat
tigdom og mange alene-forældre. Skolen har 
ca. 1000 elever i alderen fra 11-19 år. Hold
størrelsen på Walker School varierer fra 1 til 
34 elever.
I 3g (upper 6th) oprettes tilvalgshold, såfremt 
blot én elev ønsker faget - dog kan der være 
tale om samlæsning med andre skolers til
valgshold.
Da eleverne på engelske secondary schools 
er væsentlig yngre end vores, havde vi nogle 
uvante problemer med arbejdsmetoder og 
disciplin. Blandt andet på grund af elevernes 
alder havde vi ofte svært ved at finde et pas
sende fagligt niveau i undervisningen. Også 
timeplanen er forskellig fra vores, idet hver af 
de 5 daglige lektioner er på 55 minutter.
Eleverne møder - i uniform - kl. 9 til registre
ring og forlader skolen igen kl. 15.20. Mid
dagspausen på 1 time er det eneste tids

punkt, hvor lærere og elever må forlade sko
len.
Walker School er i høj grad en foregangssko
le med mange spændende aktiviteter. Såle
des har skolen adgang til en landejendom, 
hvor elever og lærere tilbringer week-ends, 
ferier og skoletid med praktisk arbejde i natu
ren. Mange elever ville ellers aldrig have mu
lighed for at komme uden for deres egen by
del. Som ekstraakti vitet kan der nogle år væl
ges f.eks. faldskærmsudspring eller bjerg
bestigning. Skolen, der lægger megen vægt 
på praktisk erfaring, påtænker at deltage i Tall 
Ships Race, som starter i Newcastle i 1992.
I skolens egen bus foretages der hvert år rejser 
med elevertil de to venskabsskoler i Frankrig, 
som Walker School har haft i mange år, og det 
første hold har lige været på udveksling i en 
skole i USA. Mange lærere er meget socialt 
engagerede og betragter netop Walker 
School som en skole med store udfordringer. 
Forskellen mellem de engelske og de danske 
lærere er først og fremmest, at de engelske 
lærere har forskellige uddannelsesniveauer 
og tilsvarende lønforskelle, mens vi i den 
danske gymnasieskole har samme uddannel
sesniveau og løn. En af årsagerne er, at de en
gelske lærere skal uddannes til at undervise 
børn svarende til folkeskolens overbygning - 
faktisk allerede fra 6. klasse. Lærernes meto
defrihed er stærkt begrænset i forhold til vo
res, idet de skal følge en meget detailleretna- 
tional læseplan. En udvalgt lærer fra hver 
faggruppe, head of department, er ansvarlig 
for, at planen overholdes af de øvrige lærere. 
Disse lærere er udvalgt af rektor og højere 
lønnet. Skolen ledes afen politisk valgt besty
relse, og lærernes indflydelse på økonomiske 
og pædagogiske beslutninger er yderst be
grænset i forhold til vores.
Denne udveksling, som det var meget inter
essant at være med i, har ført til, at en klasse 
fra vores skole skal besøge Walker School i 
oktober 1990, og at der kommer et antal en
gelske elever på besøg hos os i februar/marts 
1991. Forhåbentlig kan det føre til en perma
nent udvekslingspraksis.

Bjarne Albrechtsen 
Wivian Borg 

Kaj Edlund 
Annette Kanstrup-Jensen
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Lokalplan for Hobro Gymnasium og HF-kursus

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 fransk, spansk og matematik
13. Geografi 1
14. Depot for geografi og samfundsfag

1 5. Samfundsfag
16 . Geografi 2
1 7. Fransk 1
18. Russisk
19. Fransk 2
20. Sproglaboratorium
21. Toiletter
22. Kantinekøkken
23. Elevophold
24. Bibliotek
25. Depot for AV-midler <
26. Toiletter
27. Rengøring
28. Latin / oldtidskundska
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39. Pedel
40. Nedgang til bogdepot
41. Garderobe

cykelkælderen

k 29. Depot for latin og oldtidskundskab
30. Tysk 1
31. Tysk 2
32. Engelsk 2

42. Samlingssal
43. Musik
44. Toiletter
45. Atriumgård

Mønttelefon
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Nybygningen
Øvre etage

Nedre etage

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
64. Samling og præparation



Fra kaos til »FLIMMER«
Da jeg ikke tidligere har været med i arbejdet 
omkring skolekomedien, kan jeg ikke være 
sikker på det, men jeg er nu alligevel overbe
vist om, at dette års forestilling - revyen »Flim

mer«-må være blevet til på noget, der ligner 
rekordtid for den slags.
Da jeg en eftermiddag efter skoletid, ca.

14 dage før generalprøven skulle finde 
sted, indfandt mig i salen, hvor der blev øvet 

på revyen, for - efter aftale med instruktøren 
(Henrik Damsgaard) - at »hjælpe til en times 
tid med at få styr på hvem der spiller hvad«, 
var alt fuldstændigt kaotisk. Jeg må indrøm
me, at jeg på det tidspunkt var tilbøjelig til at 
ansédet for en komplet umulig opgave af for
vandle denne forvirring til en morsom og 
sammenhængende revy på den korte tid, der 
var til rådighed.
Og så oplevede vi alligevel, at det igen en
gang lykkedes, fordi alle simpelthen var op

satte på at få det til at lykkes og var parate 
til at yde den indsats, som var en 

forudsætning for at nå 
dette mål.

Det gik selvfølgelig sådan, 
at jeg snart var dybt involveret
i den hektiske og fantastisk 

inspirerende proces, som
det er at få en skolekomedie 

stablet på benene. I forvejen 
havde elever og lærere været i 

gang med at skrive tekster og finde 
musik frem, og man havde fundet frem til et 
passende antal skuespillere, musikere, tekni
kere o.s.v. - i alt blev det til 46 medvirkende - 
som en sæk lopper at holde rede på, hvad der 
gentagne gange bragte mig på fortvivlelsens 
rand, indtil jegomsiderfandt ud af, hvem der 
var hvem.
Det fuldkommen utrolige skete - nemlig at 
det, der fra starten var bar kaos og forvirring, 
begyndte at tage form af en revy, der endda 
var morsom og kvik.
Anders Ørbergs musikarrangementer gjorde 
sit til at sætte fart i forestillingen, og mens 
Henrik Damsgaard hersede med skuespiller
ne, viste Michael Wulff atter en gang sit sce
nografiske talent. Ved hjælp af særdeles enk
le virkemidler skabte han en effektfuld sce
nografi, og gang på gang fik han os andre til 
at måbe af forbavselse, når han straks havde

27



en genial løsning på de utallige praktiske pro
blemer, som hele tiden viste sig.
Jeg er overbevist om, at det for os alle var en 
fascinerende oplevelse at være midt i det he
le og følge, hvordan revyen lidt efter lidt vok
sede frem af det engagement og de kræfter, 
som alle lagde i deres rolle-enten den nu var 
stor eller lille. Der blev gået til opgaven med 
liv og sjæl, og efterhånden begyndte resulta
terne at vise sig, så det efter den sidste hekti
ske øve-weekend lignede en forestilling, som





alle kunne være stolte af at præsentere for 
publikum.
Ved generalprøven viste det sig da også til al
les lettelse, atalt klappede, og med undtagel
se af de små skønhedsfej I, som kun de indvie
de bemærkede, blev opførelsen til selve sko
lefesten selvfølgelig et brag afen forestilling, 
som alle kunne være godt tilfreds med.
PI udselig var det hele overstået, og jeg tror, at 
alle implicerede - mig selv inclusive - havde 
en underlig tom fornemmelse indeni, da fæl
lesskabet gik i opløsning, og hverdagen med 
dens rutine kaldte på os hver især. Men mon 
ikke også andre havde en fornemmelse af, at 
vi varen li Ile smule forandrede, da vi igen om 
mandagen gav undervisning og lektier første 
prioritet? Jeg tror, at vi al le »voksede« et stykke 
ved at skabe den revy sammen, og når jeg nu 
bagefter møder mine meget yngre medelever 
på gangen, og de smiler og siger »hej«, føler 
jeg, at det har været betydningsfuldt for os at 
være med i det fællesskab, som øveperioden 
skabte på tværs af alle de skel, som ellers til 
daglig findes på skolen. Den udviklingspro
ces, som det har sat i gang i den enkelte at op

leve sig selv som en del afen helhed, hvor al
les aktive medvirken er en betingelse for et 
godt resultat, er noget meget positivt og må
ske i virkeligheden ligeså vigtigt som den 
daglige undervisning.

Rigmor Trap, 2p
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Studievejledning Studievejledning
i gymnasiet i hf

Der er tre studievejledere for gymnasieele
verne på Hobro gymnasium og HF-kursus. 
Klasserne fordeles således, at studievejlede
ren om muligt også er faglærer i klassen. 
Studievejlederne deltager i tilrettelæggelsen 
af elevernes første dag på skolen med det for
mål at lette overgangen fra folkeskolen til 
gymnasiet.
Næste skridt er indføring i skolens måde at 
arbejde på. Der gives timer i studieteknik, 
om kravene i gymnasiet, om arbejdsmetoder, 
om hvordan der arbejdes med størst udbytte 
derhjemme og på klassen, om arbejdsklima
ets betydning for den enkelte.
Midt i 1. semester indbydes eleverne til en in
dividuel samtale om det at gå i gymnasiet. I 
foråret orienteres Ig'erne grundigt om valg
mulighederne i 2. og 3g af faglærere, ældre 
elever og studievejlederne.
I 2. og 3g gives der kollektiv vejledning og 
orientering om uddannelses- og arbejdsmu
lighederne efter studentereksamen, d.v.s. om 
adgangsbegrænsningssystemet, ansøgnings
skemaer og om hvordan man får flere oplys
ninger om sidste nyt på uddannelsesmarke
det. Der kommer repræsentanter fra en ræk
ke uddannelser og job og orienterer på 
skolen. Al le elever har desuden en individuel 
samtale med studievejlederen om planerne 
efter 3g.
Forsamtlige elever er der ti I enhver tid tilbud 
om individuel rådgivning, hvad angår skole
arbejdet, mere personlige emner eller er- 
hvervs-Zuddannelsesvalg.

Aase Schjøtz-Christensen 
Henrik Ringbæk-Madsen 

Knud Jørgensen 
studievejledere for gymnasiet 

En hf-klasse omfatter kursister med forskellig 
baggrund. Nogle har netop forladt folkesko
len, og andre vender tilbage til skolesystemet 
efter en periode med erhvervsarbejde. Derfor 
må studievejledningen i hf i høj grad blive en 
personlig vejledning.
Denne begynder allerede inden kursusforlø
bet, idet de fleste hf-ansøgere indkaldes til et 
interview, hvor en første orientering med 
hensyn til økonomiske og studiemæssige for
hold kan finde sted.
Under kursusforløbet omfatter den personli
ge vejledning alle forhold, som kursisterne 
selv ønsker at diskutere med studievejlede
ren. I praksis viser det sig at være en lige blan
ding at personlige, økonomiske og studie
mæssige problemer, som kursisterne henven
der sig med.
Udover den personlige samtale omfatter stu
dievejledning også klasseundervisning i for
skellige emnerf.eks. praktiske forhold vedrø
rende hf-uddannelsen, studieteknik samten 
orientering om arbejdsmarkedsforhold og 
uddannelser, der bygger på en hf-eksamen.
Endelig er hf præget af et valg blandt 16 til
valgsfag. Valget må foretages efter en nøje 
overvejelse af egne interesser og de krav om 
tilvalg, som forskellige uddannelser stiller til 
en hf'er som betingelse for optagelse. Som 
hjælp for kursisterne afholdes møder med hf- 
klassernes lærere og studievejleder. Derefter 
kan den enkelte kursist ved samtale med sin 
studievejleder finde den kombination af til
valgsfag, som stemmer overens med forud
sætninger, interesser og ønske om videre ud
dannelse.

Steen Bach 
studievejleder for hf
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Biblioteket
Det centralt beliggende bibliotek udfylder 
en vigtig plads i elevernes hverdag. Det fun
gerer som arbejdsrum, og her kan eleverne 
bruge de bøger og tidsskrifter, derer i biblio
teket.
Man kan IKKE låne bøgerne med hjem.
I et ny-etableret samarbejde med Hobro Bib
liotek får alle nye elever én times undervis
ning i biblioteksbrug i deres første skoleår.

Johannes Nilsson

Om fællesudvalget 
1989-90
Fællesudvalget, bestående af fire elevrepræ
sentanter, 4 lærerrepræsentanter, en repræ
sentant for det teknisk-administrative perso
nale (TAP'erne) samt rektor, er i stigende grad 
blevet et vigtigt led i skolens ledelsesstruktur, 
bl.a. fordi eleverne ifølge nye regler skal »hø
res« om langt flere sager end tidligere.
Møderne i fællesudvalget er oftest ganske 
udramatiske. Langt de fleste spørgsmål afgø
res gennem diskussioner uden afstemning. I 
det forløbne skoleår var fællesudvalget dog 
ude i en skarp afgørelse om, hvilke dage der 
skulle tages som erstatningsdage til vinterfe
rie i næste skoleår. Baggrunden for afgørel
sen var en indstilling fra lærerrådet om for
trinsvis at bruge dage fra juleferien og en ind
stilling fra eleverne om at tage dage fra 
sommerferien. Det blevelevernes indstilling, 
der »gik af med sejren«, idet deres forslag fik 
5 stemmer i fællesudvalget mod lærernes for
slag, der fik 3.
Der skal ikke rejses tvivl om, at afgørelsen 
formelt blev truffet helt korrekt, og at den 
selvfølgelig skal respekteres.
Men den efterlader et par spørgsmål, som vi 
er nødt til at få afklaret, hvis vi vil udvikle de
mokratiet fremover på HobroCymnasium og 
HF-kursus:
Hvordan sikres demokratiske afgørelser 
blandt lærerne og blandt eleverne som 
grundlag for fællesudvalgets diskussioner? 
Er fællesudvalgets medlemmer »alene bun

det af deres overbevisning« eller skal de re
spektere beslutninger i deres »bagland«? 
Under alle omstændigheder må vinterferie
diskussionen i skoleåret 1989-90 skærpe in
teressen for valget af elev- og lærerrepræsen
tanter til fællesudvalget for næste skoleår.

Ove Haarup

Skole-hjemsamråd
Det meningsfulde og udbytterige ved det 
skole-hjemsamråd, som har erstattet det tra
ditionelle skoleråd ved Hobro Gymnasium, 
er, at vi har fået et forum, hvor der er en 
forældre- og en elevrepræsentant for hver 1. 
og 2. klasse på skolen. Det betyder et meget 
stort samråd for øjeblikket bestående af 10 
forældrerepræsentanter og 12 elevrepræsen
tanter samt 2 lærere, en TAP'er, rektor og et 
amtsrådsmedlem. Nok stort, men samtidig et 
åbent forum, hvor vi alle frit og uformelt har 
kunnet drøfte fælles forhold vedrørende sko
len. Og snakken har været meget livlig ved 
årets to møder.
Forårsmødet byggedes primært op som et te
mamøde om erfaringerne med gymnasiere
formen med oplæg fra 1g. og 2g. elever. Det 
viste sig som en god ide at tage et tema op. Vi 
fik således vendt, hvordan eleverne har ople
vet den nye gymnasieordning, valgfagsvalget 
og de netop ændrede bindinger samt især 
den meget omdiskuterede arbejdsbyrde, for
di de skriftlige opgaver har fået en stor vægt i 
2g.
Der er stor tilfredshed med gymnasieordnin- 
gen, især kombinationen af sprog og naturvi
denskabelige fag på højt niveau, og generelt 
de friere kombinationsmuligheder. Arbejds
byrden og opgaverne kan kun løses gennem 
koordinering, og her indrømmereleverne, at 
planlægningen tit går i stykker, når de for
handler udsættelser.
Der viste sig stor enighed om, at vi starter for 
blidt i 1g. Elevernes store motivation for at la
ve noget på dette tidspunkt har vi senere drøf
tet på en Pædagogisk Dag for lærerne, og den 
må vi imødekomme ved i højere grad at ar
bejde med konkret stof i starten og lidt efter 
lidt nå frem til den mere abstrakte arbejds
form, som er gymnasiets.

Ole Bent Larsen
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Morgensamling - 
10 minutters glemsel?

Morgensamlingerne er et underligt klemt fe
nomen på Hobro Gymnasium og HF-kursus. 
Lærerne synes, at de skal være der, fordi de 
åbner en nem og direkte informationskanal. 
Men det er den almindelige mening på lærer
værelset, at morgensamlingerne ikke må 
overskride et 10-minutters frikvarter - i hvert 
fald ikke, nårdetgårud over netop deres sær
ligt vigtige fag. Til gengæld forventer lærerne, 
at eleverne fylder et seriøst indhold i samlin
gerne. Kvalitet på 4 1/2 minut - det er da ikke 
for meget forlangt, vel? Den mere kræsne del 
af lærerstaben viser sig da også sjældent ved 
morgenseancerne.
Derimod bakker eleverne op bag morgen
samlingerne. De fleste møderop (nogle lang
sommere end andre), og stemningen er oftest 
fin. Selv rutinemæssige informationer får et 
løft, når der kommer humoristisk respons fra 
salen - og stemningen stiger, når det ringer 
ind. Morgensamling er jo et åndehul. Det er 
også eleverne, der sørger for, at der jævnligt 
kommer sceniske indslag - mest musik, sang 
og sketches. Og det er tre elever i morgen
samlingsudvalget, der klarerden praktiske af
vikling af samlingerne.
Morgensamlingsudvalgets tre elever og tre 
lærere kan glæde sig over, at næsten alle klas
ser yder deres bidrag-selv i travle perioder og 
under panikagtige forhold. Tak for det!
Men vi fornemmer, at tiden er inde til at læg
ge mønstret for morgensamlingerne lidt om. 
Vi synes, at samlingerne præges for ensidigt 
af adspredelse og underholdning. Vi savner 
nogle morgensamlinger, som i højere grad af
spejler livet udenfor samlingssalen.
Hvorfor er der f.eks. aldrig debatoplæg fra 
elevrådet? Hvorfor hører vi så sjældent om 
spændende og utraditionelle undervisning
semner? - eller interessante ekskursioner og 
rejser? Hvorfor er der næsten aldrig nogen, 
der fortæller om det fantastiske drama, der 
går på Aalborg Teater? - eller om »Jordens 
Dag«? - sund mad? - den nye Eventyrklub i 
Medborgerhuset - eller udviklingen i Østeu
ropa? Hvorfor....????
Måske ku' vi få gang i nogle mere varierede 
og udadvendte emner, hvis vi afog til ofrede 

mere tid på en morgensamling - f.eks. 20-30 
minutter én gang om måneden.
Måske ku' vi få skub i det, hvis også lærerne 
tog medansvar for morgensamlingerne og af 
og til gik aktivt ind i forberedelserne af ind
slag sammen med elever eller kolleger.
Måske ku' vi få et livligere elevdemokrati, 
hvis elevrådet brugte samlingerne til at rejse 
aktuelle diskussioner.
Måske ku' vi........

Morgensamlingsudvalget
(Da)

Hobro Gymnasiums 
Venner
Hobro Gymnasiums Venner er en støttefore
ning, hvis formål er »at støtte Hobro Gymna
sium og HF-kursus på områder, hvortil der ik
ke på anden måde kan tilvejebringes midler, 
herunder f.eks. tilskud til skolerejser, støtte til 
kulturelle formål samt andre formål efter be
styrelsens bestemmelse.«
Bestyrelsen bestod i skoleåret 1989/90 af 
Hanne Bildsøe Møller (formand), Kirsten Wi- 
gard, Bent Bertelsen og Ib Juhl Sondergaard 
som forældrerepræsentanter, Simon Kvin- 
dahl som elevrepræsentant, Henning Thom
sen som lærerrepræsentant og rektor Jørgen 
Freil.
Kontingentet er 50 kr. om året, og foreningen 
harca. 300 medlemmer.
I det forløbne år har foreningen ydet støtte til 
forskellige formål i henhold til vedtægterne. 
Foruden økonomisk hjælp til en del elevers 
indenlandske ekskursioner har foreningen 
bidraget med penge til hytteture og til teater
besøg i Århus, København og Aalborg.
Endvidere er der ydet et kontant beløb til 
trykningen af årsskriftet for 1989, hvorved 
skolen fik råd til et farvelagt omslag med bil
lede af Peter Severins udsmykning.
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Stipendienævn
Bemærk de nye SU-regler.
På skolen findes et stipendienævn, hvis opga
ve det er at varetage kontakten mellem ele
verne og Statens Uddannelsesstøtte (SU). Læ
rerne i stipendienævnet er Steen Bach, Aase 
Schjøtz-Christensen og Susanne Stubberup. 
SU søges nu kun én gang og gælder så længe, 
man er elev i gymnasiet/HF. (NYT) 
Skemaerne udleveres i begyndelsen af skole
året - af stipendienævnet - til nye elever, der 
skal returnere dem så hurtigt som muligt, så
fremt man er støtteberettiget. Ansøgningerne 
lægges i den postkasse, der er anbragt i cen
tralgarderoben.
Erder i løbet af skoleåret brug for at få udleve
ret skemaer (ansøgnings- eller ændringsske
maer m.v.) kan de fås ved henvendelse på se
kretærkontoret.
Fra afleveringstidspunktet og til modtagelsen 
af støttemeddelelse skal man regne med ca. 6 
uger.
Betingelsen for at få støtte er, at man er fyldt 
18 år og er studieaktiv.
Som 18-årig er støtten afhængig af forældres 
indtægt, både som udeboende og som hjem
meboende.
Efter det fyldte 19. år er støtten uafhængig af 
forældreindtægten.
Studieaktiv betyder, at man skal indstille sig 
til de afholdte eksaminer/prøver. Hvis dårlige 
prøveresultater forlænger studietiden, kan 
der udbetales op til 12 ekstra rater- (d.v.s. til at 
gå en klasse om). (NYT)
Tildelingen af støtte finder sted SU-kvartalet 
efter, at man er fyldt 18 år, d.v.s. 1. august, 1. 
november, 1. februar og 1. maj.
Søges støtten som 18-årig, og du bliver 19, 
mens ud går på skolen, sker der automatisk 
en regulering.
Man modtager støtte for det tidspunkt, der 
søges, også selv om man har været berettiget 
før. (NYT)
Bemærk i øvrigt opslagstavlen med medde
lelser fra og om SU.
HUSK - Der skal indsendes ændringsansøg
ning, hvis man flytter hjemmefra eller hvis 
ens økonomiske forhold ændres væsentligt. 
OG -får du stipendium -så pas på restskatten! 
Stipendium fra SU er skattepligtig, og SU 
trækker/Me skat. Stipendiesatserne hos nog

le elever kan være så høje (især for udeboen
de), at de overstiger den skattefrie bundgræn
se. Det betyder restskat - og suppleres SU af 
erhvervsarbejde, kan restskatten blive ubeha
gelig stor!

Aase Schjøtz-Christensen

Legater
Skolen disponerer over følgende rentebeløb, 
der fordeles som legater til elever ved 
studenter-og HF-eksamen i juni efter indstil
ling fra lærerrådet:
HOBRO BANKS PRÆMIEFOND... kr. 3.500 
ANONYM GIVERS FOND............ kr. 1.000 
FORENINGEN AF ARBEJDS
GIVERE PÅ HOBRO HAVN........... kr. 500 
HOBRO BANKS HUMØRLEGAT .. kr. 500

Flg. dimittender modtog legater i 1990:
Pia Bach Pedersen, 3a - Tinna Ladefoged 
Christensen, 3b - Mette Lundsgaard, 3c - 
Charlotte Veng Christensen, 3c - Rikke Gry 
Nielsen, 3x - Morten Petri Jensen, 3x - Claus 
Dethlefsen, 3y - Mette Agergaard, 3z - Rig
mor Trap, 2p- Inge Marie Krøier Bak, 2q - Kurt 
og Kurtisanerne (Maja Munkhaus Olsen, 
Rasmus Thygesen, Lisbet Skjerbæk Jacob
sen, Anna Brit Hjarnø Mathiassen, Sarah-Ma
rie Maltha Menck, Rikke Buus Larsen, Char
lotte Veng Christensen, Sanne Aarup Niel
sen).
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Uddrag af skolens dagbog - 
skoleåret 1989/90
AUGUST:

D. 14.: Et nyt skoleår begynder.

D. 23.: 3bcNSM og 2PQ har besøg af vesttys
keren Andreas Kaal i faget tysk.
Klasserne havde på forhånd forberedt spørgs
mål til ham om tyske samfundsforhold. Des
uden fortalte han om sine personlige erfarin
ger vedr. de to tyske stater.

D. 25.: Den kunstneriske udsmykning af atri
umgården mod vest »De tre landskaber i da
len« udført af Peter Severin med støtte fra Sta
tens Kunstfond blev officielt indviet ved en 
højtidelighed omkring kunstværket. Rektor 
J ø rge n F re i I takked e fo r et f I ot sam a rbej d e o m 
en spændende og utraditionel udsmykning, 
hvorefter Peter Severin causerede over sit 
værk. Asger Landsfeldt gav med en gruppe 
blæsere musikalsk udtryk for sin opfattelse af 
Peter Severins udsmykning af atriumgården. 
Indvielsen sluttede med et mindre trakte
ment.

D. 28. august - 7. september: Hytteture for 
samtlige nye elever.
De traditionelle hytteture for de nye klasser 
fandt sted i uge 35 og 36 med deltagelse af 
klasselærer (tutorlærer) og de tutorer fra 2 g, 
som skulle hjælpe klasserne gennem den før
ste tid, 4 klasser (2 ad gangen) på Kølhøjhus 
og 3 klasser (1 ad gangen) på Krogen. (Sø).

D. 28. august-1. september: 3mN på ekskur
sion til Livø sammen med Ole Carstensen og 
Michael Wulff.
Turen gik med bus til Rønbjerg og derefter 
med »Færgemandens« færge til den lille lim- 
fjordsø Livø. En af de gamle villaer fra den tid, 
hvor øen blev brugt som »opbevaringssted« 
for psykisk kriminelle, tjente både som hjem 
(mad, søvn, hygge o.s.v.) og laboratorium (un
dervisning, mikroskopering, plantepresning, 
billemærkning, kurvetegning, rapportskriv
ning o.s.v.), samt dannede udgangspunkt for 
en feltbiologisk undersøgelse af Livøs natur.

(OC). Hyttetur.
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SEPTEMBER:

D. 11.: Pædagogisk eftermiddag for alle sko
lens ansatte. Eftermiddagen blev brugt til en 
opsamling af erfaringer gjort på baggrund af 
den pædagogiske week-end i september 
1988.

D. 12.-13.: 1bx på historieekskursion med 
Vagn Hendel.
Man kørte i bus til Brattingborg ved Klejtrup 
og til Borremose jernalder-landsby. Froko
sten fortæredes i højt humør og solskin på 
Lindholm Høje, Nørresundby.

D. 13.: Introduktionsaften for alle nye elever 
og deres forældre.
Aftenen havde i lighed med mange foregåen
de år meget stor tilslutning fra elever og for
ældre. Arrangementet afvikles med fælles 
samling i salen, og derefter samles elever og 
forældre klassevis i et lokale, hvor eleverne 
fungerer som værter for forældre og lærere. 
På denne aften er der mulighed forat indmel
de sig i Hobro Gymnasiums Venner, som er 
en støtteforening med forskellige formål. 
Desuden bliver der valgt elev- og forældrere
præsentanter til Skole-hjemsamrådet.

D. 15.: ()-fest.

D. 18.: 2PQ på ekskursion til Århus med Vagn 
Hendel og Pia Lodahl.
Dagen startede på det Økumeniske Center, 
som arbejder for en samfundsorienteret, kri
sten praksis og fælleskirkelig fornyelse. Der
efter fortsatte turen med rundvisning på År
hus Universitet, og programmet blev afsluttet 
med et besøg på Dialogcentret, som er et kri
stent arbejdsfællesskab, der arbejder med at 
virkeliggøre »dialog i konfrontation« med de 
nyreligiøse bevægelser. Eleverne i HF benyt
ter sig ofte af Dialogcentret i forbindelse med 
2.-års-opgaven, når de skriverom nyreligiøse 
bevægelser. (PL).

D. 26.: Fællestime med gruppen ASH PLANT, 
som spillede irsk folkemusik m.m.

OKTOBER:

D. 2. og 3.: Besøg af elever fra Arden Skole og 
Rosendalskolen.

Ash Plant.

D. 5.: Fodboldstævne i Idrætscentret.
I stævnet deltog pigehold og drengehold fra 
Grenå Gymnasium, Hobro Gymnasium og 
Randers Amtsgymnasium.
Pigeholdet fra Randers havde meldt afbud 
(havde de hørt om Hobro-holdets styrke?), så 
desværre blev der kun én kamp for pigerne. 
En sejr til Hobro på 13-0 over Grenå!
Drengenes kampe var uhyre spændende, og 
resultaterne blev: Hobro-Randers 1-0, Grenå- 
Randers 4-0 og Hobro Grenå 1-1.
I den afgørende kamp Hobro-Grenå førte Ho
bro 1-0 indtil 7 minutter før dommeren fløjte
de kampen af. Grenå vandt pokalen på bedre 
målforskel end Hobro. (OC).

D. 6.: Besøg af elever fra Rosendalskolen.
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D. 10.-13.: Alle 3g-klasser (med undtagelse af 
3mN) på ekskursionsrejser til henholdsvis 
København og Lübeck.
De samfundsfaglige elever har haft national
økonomi som speciale i undervisningen. 
Som et led i denne undervisning besøgtes 
Nationalbanken og Carlsberg, hvor man dis
kuterede virksomhedsøkonomi. Endvidere 
overværede man de igangværende finans
lovsdebatter i Folketinget.
Elever med matematik og fysik som hovedfag 
besøgte Danmarks Tekniske Højskole og del
tog i forsøg på Risø.
De sproglige elever tog til Lübeck, hvor man 
besøgte et tysk gymnasium. Et besøg ved 
grænsespærringerne mellem DDR og Vest
tyskland blev brugt til gennemgang af de ak
tuelle problemer mellem Vest- og Østtysk
land - flygtningestrømmen.

D. 16.-20.: Efterårsferie.

D. 23.: Fællestime med Teaterpatrasket, der 
spiller stykket »Spor i vandet«, en crazyagtig 
farce om en forureningssag på et vandværk. 
Forestillingen blev meget morsomt fremført 
af nogle skuespillere med en imponerende 
kropsbeherskelse og mimisk teknik. Teater
patrasket blev et godt bekendtskab for elever
ne. (La).

D. 24. - kl. 19.00: Møde i Skole-hjemsamrå- 
det.

Teaterpatrasket.

D. 28.-29.: Skolens kor på week-endturtil Vo- 
erså ved Sæby sammen med koret fra Støv
ring Gymnasium.

D. 30.-31.: Besøg af elever fra Hobro Nordre 
Skole.

NOVEMBER:

D. 3.: Meddelelse om, at gymnasiet får tilla
delse til oprettelse af faget design for det 
kommende skoleår.
En af skolens egne lærere, Inge Dinéss påta
ger sig faget og skal nu på efteruddannelses
kursus.

D. 7.: Besøg af elever fra Hadsund Skole.

D. 8.: Fire af gymnasiets lærere, Bjarne Al
brechtsen, Wivian Borg, Kaj Edlund og An
nette Kanstrup-Jensen rejser på udvekslings
besøg til Newcastle i England. (Se nærmere 
om udveksling andetsteds i bladet.)

D. 10.: ()-fest.

D. 13.-24.: Som led i lærerudvekslingen har 
gymnasiet besøg af Stephan Mc Anel ly, Wen
dy Bond, Richard Johnson og Robert Pearson 
fra Walker School i Newcastle, England.

D. 14.: Besøg af elever fra Ålestrup Realskole.

D. 16.: Efteruddannelseskursus i fysik afhol
des i gymnasiets samlingssal.

D. 20.: Som optakt til kommunalvalget/90 af
holdes der vælgermøde i 3. time.

D. 22.: Fællestime med Bob Ricketts Group.

D. 24.: Ekstraordinærmorgensamling ledet af 
de fire engelske gæster, som benyttede den
ne stund til at demonstrere, hvordan man af
holder morgensamlinger på Walker School.

D. 30.: Vagn Hendel og2p har besøg af pastor 
Poul Arnbak, Oue i en religionstime.

D. 30.: Henrik Damsgaard og 2mS har i en ti
me med billedkundskab besøg af arkitekt 
Thyge Thygesen, Hobro.
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Peter Bastian.

DECEMBER:

D. 6.: »Ind i musikken« - fællestimearrange
ment med Peter Bastian.

D. 6. kl 20.00: Generalforsamling i Hobro 
Gymnasiums Venner.

D. 11.: Besøg af gæstelærer Vibeke Houmøl- 
ler, repræsentant for Danmarks Kristne Gym
nasiastbevægelse.

D. 11.: Forældre/elevkonsultationer for 1a og 
ly-

D. 12.: Forældre/elevkonsultationer for 1b og 
1x kl. 19.00.

D. 13.-20.: 2HF skriver 2.års-opgave.

D. 13.: Forældre/elevkonsultationer for 1c og 
1z kl. 19.00.

Julemandskonkurrence.
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D. 15.: Besøg af elever fra Sortebakkeskolen.

D. 19.: 1g/piger ti I basketbal I stævne i Aalborg 
under ledelse af Lone Mærsk-Møller.
Hobro Gymnasiums piger vandt stævnet 
med overbevisende sejre over Støvring, Has
seris og værterne fra Aalborg Katedralskole.

D. 20.: 1. og 2g/drenge til basketbal I stævne i 
Års under ledelse af Jørgen Freil. 2g'erne blev 
nummer 2 efter at have sejret over Aalborg- 
hus og lidt nederlag til Vesthimmerlands 
Gymnasium. Ig'erne vandt deres del af stæv
net ved at besejre Vesthimmerland og Aal- 
borghus.

D. 21.: Aktivitetsdag!
Denne dag er al almindelig undervisning 
helt lagt på hylden, og eleverne kan i stedet 
deltage i forskellige kropslige og kreative ak
tiviteter. Af kreative aktiviteter kan nævnes 
julesprællemandskonkurrence, af kropslige 
aktiviteter er der forskellige former for bold
spil, svømning, løb og dans, og også den poe
tiske åre kommer i anvendelse, idet hver klas
se bliver opfordret til at lave et vers til en jule
hymne, som skal afsynges ved den fælles 
juleafslutning.

1990/JANUAR:

D. 10.: 2PQ/formning på ekskursion til Århus 
med Kirsten Lüthje.
Ekskursioner af denne art er en del af under
visningen, og denne gang besøgte man 
Kunstmuseet og så den permanente udstil
ling.

D. 18.: Fællestimearrangement med »Next 
Stop Sovjet«.

D. 24.: Volleyballstævne i Hobro Idrætscen
ter.
At spille volleyball efter skoletid er en tradi
tion på Hobro Gymnasium og HF-kursus. I 
forbindelse med denne frisportsaktivitet af
holdes der hvert år et par stævner. Julestæv
net er det første. Her møder vi andre lokale 
volleyballhold på samme spillemæssige ni
veau. Desuden deltager vi altid i Gymnasie
skolernes Volleyballturnering, som er lands
dækkende.
I år afholdt vi det indledende stævne, hvor vi 

deltog med 3 hold - et 1g-hold, et 2g- og 1 hf- 
hold og et 3g- og 2hf-hold. 18 hold var til
meldt dette stævne. Vi skulle møde hold fra 
Hasseris Gymnasium, Aalborghus, Aalborg 
Katedralskole, Støvring Gymnasium og Vest
himmerlands Gymnasium.
Vores 3g-og2hf-hold fiken flot 2. plads. Flot
teste resultat stod vores 1g-hold for, idet de 
blev nr. 1. En fjerdeplads blev det til for2g-og 
1 hf-holdet.
I skoleåret 1990/91 tilbyder vi igen volleyball 
efterskoletid for alle interesserede på Hobro 
Gymnasium og HF-kursus. (LM)

D. 25.: Spørgeskemaundersøgelse blandt 
eleverne med henblik på den kommende 
pædagogiske dag.

D. 30.: Gymnasieskolernes volleyballstævne 
på Amtsgymnasiet i Randers.
Hobro Gymnasium og HF-kursus deltog un
der ledelse af Jens Birch med tre hold - ét for 
hver årgang. De andre deltagende skoler var 
Randers Statsskole, Randers Amtsgymnasi
um, Paderup Gymnasium, Hasseris Gymna
sium og Viborg Katedralskole.
Vi mødte stor modstand i alle tre grupper, og 
det blev ikke til topplaceringer trods god 
fight. (Bi)

D. 30.: 2PQ/datalogi på ekskursion til Aal
borg sammen med Dan Petersen.
Besøget gjaldt Kommunedata, som var vært 
ved et virkeligt godt informativt møde med 
HF-eleverne, som også fik lejlighed til at af
prøve de forskellige terminaler og til at få lidt 
bedre kendskab til EDB-branchen.

D. 31.: Arrangement for alle tysklæsende ele
ver. Teatergruppen TERRA NOVA opfører 
»Oberösterreich«, skrevet af en af Tysklands 
førende dramatikere Franz Xaver Kroetz. Ef
ter teaterforestillingen er der workshop, som 
involverer alle eleverne og skuespillerne i en 
»imaginær-situation«. Både forestillingen og 
workshoppen foregår udelukkende på tysk.

D. 31.: Orienteringsmøde om optagelse i 1g 
og 1hf.
Orienteringsmødet afholdtes med en fælles 
orientering i samlingssalen, præsentation af 
undervisningsmidler og orientering om de 
enkelte fag.
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» Oberösterreich «.

FEBRUAR:

D. 6.: Pavillonen, som i langt over 10 år har 
været en del af skolen, er blevet solgt til et fir
ma i Hobro og fjernes derfor fra skolens om
råde.

D. 6.-9.: 2HF på ekskursion til København 
sammen med Steen Bach, Henrik Dams- 
gaard og Berit Dinesen.
Man besøgte bl.a. Christiania, Arbejdermu
seet og TV-byen. (Se artikel andetsteds i bla
det.)

D. 7.-9.: Temadage.
Emnet for dagene var »Sundhed« (fysisk og 
psykisk). Eleverne kunne vælge sig ind på for
skellige underemner. Vi havde besøg af en 
række gæstelærere spændende fra en profes
sionel fodboldspiller fra AGF til en ingeniør, 
der fortalte om jordstråling. Herudover var 
der fællestimer for alle. De mest populære 
emner var dem, der drejede sig om alternativ 
sundhed (forskellige terapier, tarotkortslæs- 
ning, auratydning o.s.v.) Som sædvanligt var 
det meget spændende at beskæftige sig med 
fænomener, man ikke arbejder så meget med 
til daglig. Temadage er en god anledning til åt 
bryde op på hverdagen og til at lære andre 
mennesker at kende. (A)

D. 8. - kl. 19.00: Korkoncert med korsangere 
fra Støvring Gymnasium og Hobro Gymnasi
um og HF-kursus.
Koncerten er et resultat af samarbejdet me
lem de toskolers kor, og den består af en bred 
vifte af kormusik spændende fra traditionel 
afrikansk kormusik og Negro Spirituals, 
swing og reggae til ny musik af Sting. Udover 
kor og solister er der instrumentale indslag.

D. 20.: 1x på ekskursion til Aalborghallen 
sammen med Anders Ørberg.
Aalborg Symfoniorkester holdt generalprøve 
på Brahms' 2. symfoni, Beethovens Fidelio- 
ouverture og Beethovens 2. klaverkoncert. 
Ekskursionen blev arrangeret for at tilfreds
stille nysgerrigheden i klassen efter nogle ti
mer med klassisk musik.
Kort sagt: Hvordan lyder det egentlig live? 
Velforberedte - (vi havde naturligvis hørt mu
sikken i forvejen) - satte vi os pænt og stille 
ned, lyttede og kiggede.
Reaktionen? De fleste var faktisk overraskede 
over, at musikken var så flot, selvom meget af 
det var svært.
Det er absolut ikke sidste gang, jeg inviterer 
en 1g med ind i en koncertsal. (AØ)

D. 20.: Valgorienteringsmøde for Ig'ere og 
deres forældre, kl. 19.00.

D. 21.: Besøgaf Bo Andersen, der i formnings
lokalet holder foredrag om farver.

D. 26.: 1a har i 3. time besøg af bibliotekar 
Ruth Michaelsen, som giver en bred bibiio-
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teksorientering. Den samme orientering gi
ves de følgende uger til de øvrige 1. klasser.

D. 27: I 5. og 6. time får tg'erne orientering 
om nye mellemniveaufag.

MARTS:

D. 1.:l 1.-3. time studieorienterende møde for 
2. - 3g-klasserne.

D. 5. marts-5. april: Cand.phil. Henning Dit- 
levsen vikarierer for Per Vilsbøl, der er syge
meldt på grund af et alvorligt færdselsuheld.

D. 2.: Meddelelse fra Direktoratet med tilla
delse til at gennemføre forsøg med mediefag 
som tilvalgsfag på HF i skoleåret 1990/91. Un
dervisningen vil blive varetaget af en af sko
lens egne lærere, Knud Jørgensen.

D. 6.: 3. og 2g-musik samt 2HF-musik har be
søg af elever fra Nordjysk Musikkonservato
rium.

D. 7.: Offentlig generalprøve på revyen 
»FLIMMER«, kl. 19.00.

D. 9.: Premiere på revyen.

D. 10.: Skolefest for samtlige skolens elever 
med pårørende, startende med opførelse af 
revyen »FLIMMER«.
I år valgte man at opføre en revy i stedet for en 
egentlig skolekomedie. Forestillingen er 
skrevet og instrueret af skolens lærere, og de 
medvirkende er skolens elever.
Udgangspunktet for revyen er medieverde
nen, hvor indenrigs- og udenrigsstof, lokal
stof, reklamer m.m. blandes i et virvar af mu
sik, dramatik og show. (Se i øvrigt andetsteds 
i bladet.)

D. 12.: 1xyz på fysikekskursion til Elsam og 
Skærbækværket ved Kolding sammen med 
Steen Bach, Jens Peter Hansen og Peter Thor
sen.
På Skærbækværket forsøgte eleverne at få 
overblik over de forskel lige dele i et moderne 
kulfyret kraftvarmeværk. Det, der især gjorde 
indtryk, var de store dimensioner, der er tale 
om.



På Elsam fik eleverne først en god frokost, og 
derefter hørte de en meget inspirerende fore
dragsholder fortælle om, hvordan hele Vest
europa er koblet sammen i et fælles el-net og 
om hvordan man handler med el-energi over 
landegrænserne. Eleverne havde en spæn
dendetur, hvilket kunne spores i de følgende 
fysiktimer, hvor spørgelysten var usædvanlig 
stor. UH)

D. 14.: 3z på studietur ti I Århus sammen med 
Lisbeth Basballe og Erik Skjødsholm.
Turen indledtes med en kort vandring i Uni
versitetsparken, hvorefter vi fik en meget fin 
omvisning på Århus Kunstmuseum. Dernæst 
nåede nogle i biografen, andre at se på byliv
et for atter at samles til fællesspisning.
Programmet afsluttedes med at se »Vildan
den« på Århus Teater. (LB)

D. 16.: Sekretær Else Cildsig kan fejre 25 års 
jubilæum som ansat ved Hobro Gymnasium 
og HF-kursus.

D. 21.: Møde i Hobro Gymnasiums Venner 
kl. 19.00.

D. 21.: Møde i Skole-hjemsamrådet kl. 20.00.

D. 26.: Melding om antal af ansøgere til 1. 
gymnasieklasse ved Hobro Gymnasium. Tal

lene fortæller, at der heller ikke i år er noget 
stort fald i antallet af ansøgere.

D. 29.: Besøg af fagkonsulenten i idræt, Kurt 
Trangbæk.

D. 29.: Forårskoncert, hvori skolens forskelli
ge musikgrupper og kor medvirker.

D. 30.: 1q på besøg i Hobro Arrest sammen 
med Lisbeth Basballe.
Besøget er et led i et undervisningstema. En 
omvisning gav indsigt i de fængsledes omgi
velser og hverdag. (LB)

APRIL:

D. 3.-6.: 1pq på studierejse til København 
sammen med Kaj Nissen og Susanne Stubbe- 
rup. Studierejsen indeholdt besøg på bl.a. 
Zoologisk Museum, Christiania og i Folketin
get.

HF'ernes rejser til København
Efter flere forgæves forsøg gennem årene på 
at skabe tradition for, at HF-klasser som led i 
deres uddannelse deltager i en ekskursion, 
lykkedes det endelig i dette skoleår at sende 
de første hold til København.
2HF rejste i februar og 1HF fulgte efter umid
delbart før påskeferien.

HF-ekskursion.
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Formålet er dels fagligt: Vi ønsker at give mu
ligheder for at besøge museer, institutioner 
og miljøer, som kan inddrages i den daglige 
undervisning.
Dels socialt: Vi ønsker at styrke det sociale 
samvær, dåen HF-klasse er sammensat af folk 
med meget forskellig baggrund.
Begge ture i år var en stor succes, hvilket en 
spørgeskemaundersøgelse har vist.
Program for ekskursionerne i år var i store 
træk bl.a.: Christiania med rundvisning og 
foredrag, TV-avisen, Christiansborg, Louisia
na, Planetarium og Zoologisk Museum, hvor 
eleverne så »alt fra musens færden til elefan
tens trampen« (elevcitat).
For fremtiden erdet meningen, at IHFskal på 
ekskursion om foråret i 3 1/2 dag.

(SS og SB)
D. 2.-6.: Samtlige 2g-klasser på studierejser. 
2ay til Polen sammen med Henrik Ringbæk 
Madsen, Aase Schjøtz-Christensen og Jesper 
Vigh-Nielsen.
2bz til Prag i Tjekkoslovakiet sammen med

Praha.

Mette Bendixen, Kirsten Huusom og Peter 
Thorsen.
2x til London og Birmingham i England sam
men med Wivian Borg og Jens Peter Hansen. 
Samtlige studierejser er relateret undervis
ningen i bl.a. sprog og historie.

Auschwitz, Polen.

PRAHA TOUR 90
Vi togaf sted lørdag den 31. marts kl. 17.00 og 
nåede Praha sidst på eftermiddagen søndag. 
Vi havde dog været inde for at se Terensin- 
fængslet forinden og gået lidt rundt i Theresi
enstadt, og i Lidice for at se monumentet for 
alle de dræbte.
Søndag aften var vi i »Det sorte Teater«. Man
dag var vi på byvandring i Praha's gader, hvor 
vores guide gjorde meget ud afårstal og stilar
ter. Om eftermiddagen fik vi lov til at gå rundt 
i byen på egen hånd.
Tirsdag formiddag var vi på gymnasiebesøg, 
hvor vi fik et ordentligt kulturchok. Derefter 
var vi ude at se nogle små drypstenshuler. Vi 
sluttede dagens udflugt med et yderst spæn
dende besøg på Karlstein-slottet.
Onsdag var vi oppe at se Praha-slottet, hvor vi 
så en statue af Thyco Brahe, og vi var også in
de at se et par kirker.
Om aftenen kørte vi til Karlsbad, hvorvi skul
le overnatte den sidste aften. Vi nåede Karls
bad sent samme aften.
Torsdaggikvi rundti Karlsbad, hvorvi smagte 
deres kur-vand, så nogle varme gejsere, og li
ge før afrejsen var vi i udendørs varmebad.
Vi togafsked med Karlsbad kl. 17.00 og nåede 
Hobro fredag den 6. april ved 11-tiden. (2z)
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2x i England (London/Birmingham)
For vores klasses vedkommende startede en 
del af studieturen allerede i starten af 1g med 
en opsparingskonto, som vi i den følgende 
tid helt op til afrejsen måtte aflevere 150 kr. til 
hver måned. Dette gav os en hel masse let- 
tjente renter, som for øvrigt blev brugt til det 
store kolde bord på Englandsbådens fineste 
restaurant.
Da vi rejste med fagene engelsk og fysik, måt
te forberedelserne jo også gå i den retning. I 
fysik gennemgik vi materiale i forbindelse 
med et besøg på Science Museum i London, 
og i engelsk gennemgik vi så den mere kultu
relle side ved at læse om både London og Bi r- 

mingham og om England i det hele taget. Ef
ter at have ventet og glædet os i meget lang 
tid, syntes vi selv, stod vi endelig på Hobro 
Banegård, klar til afrejse i strålende solskin - 
selvfølgelig. Efter en lang, men skam ikke ke
delig rejse med tog, færge og bus nåede vi 
London og hotellet, hvor vi skulle overnatte 
og spise morgenmad de følgende to dage. 
Resten af denne dag stod til fri disposition, så 
det kan nok være, at vi fik lært kvarteret og 
dets pubber af kende.....
Indtil tirsdag, hvor vi jo skulle videre til Bir
mingham, fik vi besøgt og oplevet mange 
ting såsom Greenwich, James Cook Mu
seum, et meget spændende planetarium og

Udklip fra lokalavis.

Welcome for Danish students

Lessons in England seem to have found favour with these special visi
tors to Great Barr. They are from Denmark and spending time at 
Dartmouth High School as part of an exchange between two schools. 
There were about 30 youngsters from Hobro Gymnasium who spent 
time staying with pupils at the Wilderness Lane school. Pictured get
ting to grips with lessons at Dartmouth are Brian Danmark, Gitte 
Lindberg-Pedersen, Klara Bjerrum, and Niels Peder-Raj Andersson.
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ikke mindst Oxford Street og alle de kendte 
seværdigheder, som vi fik lov at opleve på 
egen hånd. (Det skal da også lige nævnes, at 
selv om Undergrunden måske synes forvir
rende og uoverkommelig i starten, er det nu 
en meget snild måde at komme frem og tilba
ge på, fandt vi ud af!).
Tirsdag tog vi som sagt videre til Birming
ham, hvor vi blev indkvarteret på Aston Uni
versity. Herfra besøgte vi de følgende dage 
Aston Science Park, Black Country, et stort 
frilandsmuseum fra det forrige århundrede. 
Desuden tilbragte vi en hel dag på en engelsk 
skole sammen med en klasse, som vi forin
den havde skrevet med, hvilket gav os et fint 
indblik i det engelske skolesystem. En shop- 
petur blev det også til, førvi skulleforlade by
en og vende snuden mod lille Danmark.
På båden hjem var der endnu en gang »bare 
gang i den«, men så kan det også nok være, at 
energierne var ved at være brugt op, og da vi 
med kun én times forsinkelse nåede Hobro, 
var det skønt at vide, at vi havde en hel påske
ferie at sove ud i - efter en efter alles mening 
virkelig god studietur.
At tage på studietur gi'r ikke alene noget fag
ligt. Det gi'r også klassen som helhed en hel 
masse, idet man oplever hinanden fra mange 
flere sider end dem, maner vant ti I fra skolen. 
Det faglige, som opnås, er lidt sværere at be
skrive, men vi har i hvert fald fundet ud af, at 
man får utrolig meget ud af at blive tvunget 
ud i et fremmed sporg og at finde ud af, at 
man faktisk godt kan bruge det, man har lært. 
Alt i alt må vi sige, atdet har været en på man
ge måder lærerig studietur og bestemt en af 
de bedre oplevelser!!

Lone Rosborg Nielsen og 
Rikke Engeil, 2x 

D. 4.: 2PQ/formning på ekskursion til Aal
borg med Kirsten Lüthje.
Målet for ekskursionen var Aalborg Kunstmu
seum, hvor man besøgte den permanente ud
stilling.

MAJ:

D. 3.: 3x på ekskursion til Aalborg efter 4. ti
me sammen med Mette Bendixen, Annette 
Kanstrup-Jensen og Erik Skjødsholm.
Ekskursionen gjaldt besøg på Kunstmuseet, 
og aftenen blev brugt til teaterbesøg, hvor 
man så »Mein Kampf«.

D. 3.: 1b har besøg afen repræsentant for Pin
sevækkelsen i Mariager, som fortællerom Ar
gentina.

D. 4.: 2HF's sidste almindelige skoledag. 
Efter endt skolegang samledes alle HF-elever 
i Grønnegården, hvor de sammen med deres 
lærere afsluttede skoleåret med en let frokost.

D. 9.: Sidste almindelige skoledag for alle 3g- 
klasser. I lighed med afgangsklasserne for HF 
sluttede man dagen med underholdning og 
en fælles frokost i Grønnegården.

D. 10.: Den mundtlige eksamensplan offent
liggøres.

D. 10.: 2b på ekskursion med Axel Busck.

D. 18.: Ig'erne påbegynder danskopgaven.

JUNI:

D. 22.: Dimissionsfest.
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