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Velkommen
”Ha’ mod til at vide” sagde gamle Horats, og
det har været skolens motto i indeværende
skoleår.
Mere end nogensinde er det i dag vigtigt at være
nysgerrig og interesseret i at søge viden for at forstå

Tak!
En stor tak til alle bidragsydere, skribenter som fotografer.
Gårdboredaktionen takker hermed alle bidragsydere, lærere
som elever, for den imødekommenhed, de har vist, når
Gårdboredaktionen har henvendt sig for at bede om en
artikel eller billeder til Hjørring Gymnasium og HF´s årsskrift.

tråd eller kronologisk orden i artikelrækkefølgen, men masser af
farver på paletten i bladet. Nogle foretrækker at læse et blad forfra,
andre begynder at vende siderne bagfra. Gør som I vil – bare læs!

Det er vigtigt for os, at Gårdboen afspejler så mange facetter som
muligt af skolens faglige og sociale liv, så der er ingen såkaldt rød

Gårdboredaktionen

den komplekse verden, vi lever i.
Skolens hverdag er centreret om undervisning for at
uddanne vores elever. At uddanne er dog langt mere

Med venlig hilsen

end at sørge for, at vores elever bliver klar til videre
uddannelse for derefter at få en samfundsnyttig
profession.

Gårdboen 2018
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Den mere kreative side af personligheden udvikles
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unikness Ide- og designbureau

Mette Godske Houmann, Lise Conrad

ved næring af sanserne og fantasien, som betyder,

Redaktion

Tryk

Karen Lindegaard, Mette Godske Houmann
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og Maria Louise Hamborg

Eriksen, m. fl.

ved fordybelse i viden om vores forunderlige verden
og i samværet med andre, som også er interesserede
i at lære og vide mere. Oplevelser fås også i aktiviteter med kulturelle møder og sociale relationer,
som kan sætte ens egen verden og baggrund i et
dybere og bredere perspektiv. Uddannelse fører
herved til dét, vi med et gammelt, men stadig
meningsfyldt ord, kalder dannelse, som det bedste
fundament at bygge videre på efter gymnasiet.
Gårdboen, fortæller om en vifte af oplevelser, som
har betydet rigtig meget for vores elever, fordi de har
haft mod til at søge viden på rigtig mange måder.
God oplevelse med Gårdboen!

at vi kan opfatte og påskønne de dimensioner i livet,
som ikke er skattepligtige. Berigende oplevelser fås

Elsebeth Gabel Austin, rektor
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Mikkel Sebastian Lundsgaard Brøndt, 2u og William Peter Jensen, 1y
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Elevrådet
på Hjørring
Gymnasium
og HF fungerer
som alle elevers
stemme
g

Vi sørger for det bedst mulige studieliv, hvor
alle kan møde op hver dag og være glade.

m

Vi kan som en aktiv del af blandt andet skolens
bestyrelse og forskellige udvalg få elevernes interesser
hørt. Vi har indflydelse på alt fra nye vandhaner på
skolen til, hvordan undervisningen skal forløbe.
Det er meget vigtigt for elevrådet, at alle klasser er repræsenteret. På den måde kan vi nemlig få en bred mening om alle
emner, der berører eleverne.
For at sikre at nye elever får mulighed for at blive en aktiv del
af elevrådet så hurtigt som muligt, bliver 1.g’erne altid første
skoledag mødt af elevrådsmedlemmer i deres klasse, som
udover at præsentere dem for elevrådet også sørger for, at de
kan komme i gang med deres gymnasietid, så de kan få tre gode år.
I elevrådet går vi meget op i, at der ikke er nogen hierarkisk
struktur. Uanset om du er 1. g’er eller 3.g’er, samfunds– eller
naturvidenskabelig, eller noget helt andet, så betyder din

æ
Vi vil gerne som elevrådsformænd
sige tak for et godt år.
Vi har opnået en stor del af,
hvad vi forventede og vil gerne takke alle
dem, som har hjulpet og været en del af
disse processer.

mening ligeså meget til møderne, som alle andres stemme gør.
Det sociale liv vægtes også højt i elevrådet. Det er f.eks.
elevrådet, som står for at arrangere 1.g’ernes introfest i
starten af skoleåret, ligesom vi også står for at arrangere
fællestimer og meget andet.

5

Jørgen Fønss Nielsen (lærer)

Nogle gange ser man en lidt fodslæbende gang, når

Mennesker, der kun jager
den individuelle lykke,
bliver rodløse og tomme kar.

lærere går mod et ”pædagogisk arrangement”, som
for nogle af dem kan være svært at forbinde med den

6

Tiden
skriger på
mening
g

Kort efter skoleåret var skudt i gang havde Hjørring
Gymnasium og HF besøg af en af Danmarks p.t.
hotteste foredragsholdere, der leverede et forfriskende
opgør med tidens krav om konstant selvudvikling.

”

pædagogiske virkelighed og dagligdag, der er deres ude i

liseringstendenser og deraf følgende rodløshed hos indivi-

klasselokalerne. Men torsdag eftermiddag den 17. august

det, han kritiserer. En af hans ”missioner” er at udpege

2017 sad der en stor flok lærere fra VUC, EUC Nord og

meningsløsheden i den hedonistiske (=nydelsessyge)

Hjørring Gymnasium og HF spændt ventende på, at

jagt på det behagelige liv. Mennesker, der kun jager

en af Danmarks for tiden mest populære skribenter og

den individuelle lykke, bliver rodløse og tomme kar.

foredragsholdere inden for, hvad man måske bredt – og

En stundesløs og selvterapeutisk jagt på lykke, hvis mål

lidt selvmodsigende - kunne kalde praktisk-teoretisk

aldrig kan indfries. Man fornemmer klart, at Brinkmann

livskundskab: professor Svend Brinkmann fra Aalborg

har aktier i en Søren Kierkegaardsk (kristen) tankegang

Universitet, skulle begynde sit foredrag.

om, at individet ikke kan nøjes med at få opfyldt sine

Hvem bænker sig ikke frivilligt og forventningsfuldt

egne behov, men må rette sin livslyst og -praksis ud mod

til et foredrag, hvor man evt. kunne få en opskrift på

andre – mod et fællesskab.

et meningsfyldt liv? Som den eminente formidler, han

Trods denne retning i konklusionen på tidens norm-

er, holdt Svend Brinkmann sine tilhørere tryllebundet i

løshed, skræmmer han ikke nogen fra sig, for hvem kan

halvanden time. Om end rektor Elsebeth Austins oplæg

være uenig i analysen af, at vi i den grad lever i en tid,

mindede oplægsholder og tilhørere om, at foredraget

der skriger på mening og rodfæstethed. Vi var ikke til

indgik i det overordnede projekt om kvalitetsløft i un-

vækkelsesmøde i en menighed, for Brinkmann er ikke

dervisningen, gik vi alle derfra med noget, der rakte en

nogen prædikant med patent på én sandhed, thi den skal

del udover dette felt.

hin enkelte selv ud at finde.

Fakta

æ

Svend Brinkmann

• Professor i psykologi ved Aalborg Universitet
Tidens normløshed
Af Svend Brinkmann, der har baggrund i både filosofi
og psykologi, blev vi taget på en rejse tilbage til antikken
og frem – og videre end det – til vor tid, hvis individua-

• Forfatter til flere bøger, bl.a. Stå fast (2014),
Ståsteder (2016) og Gå glip (2017), der – til
forfatterens store overraskelse – er røget til
tops på bestsellerlisterne
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Trine Skou Larsen, 3a
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Eleverne var i godt humør,
mens den spanske musik
kørte i baggrunden, og de
gjorde sig klar til at kæmpe
for deres sag.

”

Musikken, stemningen og humøret var i top, da alle
spanskelever på Hjørring Gymnasium og HF var til
spanskeftermiddag onsdag den 31. januar.
Emnet for dagen var ”Cataluña – uafhængig eller ej?”, der

8

Catalonien
i Hjørring
g

For eller imod Cataloniens selvstændighed?
Det var emnet, der blev debatteret, da skolens
spanskelever mødtes en januareftermiddag til
foredrag, spansk musik, delikatesser og intense
diskussioner – på spansk forstås.

,

tog udgangspunkt i konflikten i Spanien på nuværende

Heftig demonstration og hed debat

tidspunkt, om hvorvidt Catalonien skal være uafhængigt

Nu hvor eleverne havde haft masser af tid til at gøre sig

af resten af Spanien. Arrangementet startede med et

klar med bannere og slagsange, kunne der udspille sig en

oplæg af spanske Karin O Silva, hvor man fik et indblik i

demonstration i boldspilhallen, hvor bølgerne indimel-

Cataloniens historie og nogle af de faktorer, som gør, at

lem gik højt. Et vellykket arrangement sluttede af med

Catalonien i dag vil være selvstændigt. Derefter var det

en debat mellem de to parter, og man fik diskuteret både

tid til, at klasserne blev delt op i grupper: for og imod

fordele og ulemper ved begge sider af sagen. Én ting er

Cataloniens uafhængighed. Eleverne var i godt humør,

sikkert – eleverne kunne gå hjem med en ny forståelse af

mens den spanske musik kørte i baggrunden, og de

Cataloniens position i Spanien.

gjorde sig klar til at kæmpe for deres sag. Dagen kunne
dog ikke gå videre på tom mave, og menuen stod på tapas.
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Idrætsdag
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Thea Borup Guntofte og Magnus Graarup, 2b

Stræberen

2018

I vores performance har vi i midten en stol, hvorpå
Stræberen sidder. Stræberen stræber efter det perfekte liv.
Det er vores tanke, at alle skulle kunne sætte sig på stolen
og indse, at det er et billede på deres liv såvel som andres.
Rundt om stolen, på gulvet, ligger der billeder med motiver
af positive minder med familie og venner. Disse skal vise
livet, man har, men at man alligevel stræber efter noget
andet - ”det perfekte” – og ikke fokuserer på det gode,
der er omkring én. Sammen med minderne ligger vores
fortolkning af Luthers teser. Den brændte og skæve cirkel,

12

som teserne indgår i, symboliserer det uperfekte, det men-

Luther 2.0
g

neskelige. Uanset hvad, vi som mennesker gør, vil vi aldrig
kunne skabe en perfekt cirkel. Vi kan kun forsøge.

13

I anledning af reformationsjubilæet 2018 har 2b
nyfortolket Luthers teser i en opførelse til Vor Frue
Kirke i Aalborg. Her forklarer eleverne arbejdet med
at give Luthers ideer et moderne udtryk.
Luthers teser
Vi har analyseret og fortolket Luthers 95 teser og har nu
lavet vores egen fortolkning af disse, så de har en relevans for
samfundet, som det ser ud i dag, med fokus på ensomhed, det
perfekte, egoisme, forventninger og hjælpsomhed. Disse emner
er, ifølge os, emner, der bør italesættes og sættes fokus på i forsøget på at udvikle og genopdage det samfund, vi i dag lever i.

Vild med
Werder
14

Sjove tyske slangudtryk, en større viden om det
tyske skolesystem og trætte ben var nogle af de
ting, eleverne fra Hjørring Gymnasium og HF
havde med sig hjem fra årets talenttur til Werder.

Fod på Berlin

Igen i år har vi haft udveksling med vores tyske venska-

19,5 km fra Kurfürstendamm i det tidligere Vestberlin til

bsskole. 11 elever og to lærere var i april på besøg på

Alexanderplatz i det tidligere Østberlin. De tyske elever

Errnst-Haeckel-Gymnasium i Werder. Vi var indkvarteret

gav os en anden dag en guidet tur i deres smukke by

hos tyske elever og lærere, hvilket gav et godt indblik i

Werder.

livet i en tysk familie. Flere af eleverne undrede sig bl.a.
over, at der blev serveret kage til morgenmad i hverdagene. Stor undren var der også, når vi overværede undervisningen på vores venskabsskole. Der blev hurtigt lagt
mærke til, at de tyske elever er på efternavn med deres
lærere og siger ’De’ til dem.

Der blev ikke kun tid til at følge undervisningen under
besøget i Werder. Vi var også i Berlin et par gange.
Her var vi bl.a. på en kulturel overlevelsestur, hvor vi gik

g
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Maria Louise Hamborg (lærer)

2018

Der blev knyttet
et oprigtigt bånd
til værterne, hvilket
medførte masser
af mundtlig
kommunikation.

”

Derudover hyggede eleverne sig ved forskellige sammenkomster, hvilket bl.a. Mathias Bjerggaard fra 2u satte pris på: ”Min
bedste oplevelse i Tyskland var helt sikkert de hyggelige aftener
sammen med både de danske og tyske elever”. Mads Storgaard
Laursen fra 2z supplerer: ”Der blev knyttet et oprigtigt bånd til
værterne, hvilket medførte masser af mundtlig kommunikation”.

15

Det resulterede bl.a. i, at de danske elever havde nogle sjove
slangudtryk på fremmedsproget med sig hjem.
Det er nok ikke alle udtryk, der tåler gentagelse ved det grønne bord,
men det er også en del af mødet med et andet sprog.
På gensyn
Det var overvældende at opleve den store gæstfrihed, vi mødte
på turen. Den mærkede eleverne i særdeleshed, når de hver dag
pakkede deres madmakker ud. Her gemte sig bl.a. wienerpølser,

Fraværet af computere i klasselokalerne blev også

kartoffelsalat eller en schnitzel. Hvad der kommer i de tyske

bemærket: ”Jeg synes, det var meget specielt at opleve, at

elevernes madpakker, når de er på genbesøg i starten af det nye

der ikke blev brugt computere eller lignende. Alt foregik i

skoleår, vides endnu ikke, men vi glæder os til at gengælde den

hånden. Noter, opgaver og afleveringer blev skrevet med

gæstfrihed, vi oplevede i Werder. Flere af eleverne fra Hjørring

blyant. Når jeg spurgte dem, hvorfor de ikke brugte com-

har også givet udtryk for, at de selv vil arrangere et gensyn med

puter, eller fortalte, at alt foregår elektronisk i Danmark,

den tyske værtsfamilie. ”Jeg har fået en anden familie, som bor

og at vi har en app med vores skema, kiggede de meget

i Werder, og jeg tager nok ned og besøger dem, når jeg er blevet

undrende på mig”, fortæller Jakob Bull-Sørensen fra 2u.

student”, fortæller Mathias Bjerggaard.

¨

Fakta

Hjørring Gymnasium og HF
og Ernst-Haeckel-Gymnasium i
Werder (ca. 50 km sydvest for Berlin) har haft
et samarbejde i 23 år. Hvert år kommer elever
og lærere på udveksling hos hinanden.
Det startede som klasseudvekslinger,
men siden 2015 har turen været et
tilbud til elever med en særlig
motivation for at lære tysk.

Emma Størup, Matilde Dam Andersen og Vibeke Søndergaard Budolfsen, 3z

En verden
i brand
16

Verdens politiske brændpunkter var emnet,
da Anders Fogh Rasmussen besøgte Hjørring
Gymnasium og HF den 3. oktober 2017. I en fællestime med en flok debatlystne samfundsfagselever
gav den tidligere statsminister og NATO-generalsekretær sit syn på verdens tilstand lige nu.
Salen fyldtes med forventningsfulde samfundsfagselever. Emnet var international politik, og foredragsholderen Anders Fogh Rasmussen. En særdeles erfaren og på
mange måder succesrig tidligere dansk statsminister og
NATO-generalsekretær. Der var lagt op til en heftig
politisk debat og masser af spørgsmål fra nysgerrige elever.
“Verden er i brand”. Sådan beskrev Anders Fogh
Rasmussen den internationale situation.
Han indledte sit oplæg med at stille skarpt på de sociale og
religiøse spændinger i Mellemøsten. Med korrupte regeringer
og en kamp, der nu udkæmpes mellem sunni- og shia-muslimer, må konklusionen være, at for at løse disse konflikter
er Mellemøsten nødt til at gennemgå den samme udvikling,
som Vesten har været igennem, mente han.
“Det er håbløst, det der foregår dernede,” sagde han.

Her var det tydeligt, at
han stadig nærer stor
kærlighed til USA trods
landets utilregnelige
præsident.

g
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Herefter beskrev Fogh Rasmussen et Rusland med Putin

Herefter bragede klapsalverne, og der var nu mulighed

i spidsen som endnu en dårlig historie blandt verdens

for at stille spørgsmål til den tidligere statsminister og

brændpunkter. Til trods for den enorme økonomiske magt,

NATO-generalsekretær. Spørgsmålene omhandlede alt

Rusland besidder, skal verden dog ikke frygte Putin, mente

lige fra Bush, Irak-krigen og Guantanamo-fængslet til EU’s

han, men understregede, at “i forhold til Rusland virker kun

rolle i international sammenhæng og noget så nationalt

én ting – fasthed!”

som Fogh Rasmussens tid i det danske statsministerium.
Igen var det tydeligt, at Foghs CV kunne fremvise masser

Solstrålehistorie

af erfaring, og han svarede grundigt og velovervejet på

Efter de dårlige historier tog Fogh fat på ”solskinshisto-

spørgsmålene.

rierne” – USA og Kina. Her var det tydeligt, at han stadig
nærer stor kærlighed til USA trods landets utilregnelige

Ikke noget at komme efter

præsident. Han mente, at de to stormagter er så

Eleverne gik fra fællestimen med en følelse af at være

afhængige af hinanden, at Trumps isolationistiske linje

blevet helt opdateret på den aktuelle verdenspolitik og

aldrig bliver en realitet. Fogh satte fortsat sin lid til USA

af at have fået udvidet deres horisont.

som global politibetjent. For selvom Trump ikke udnytter

Alt i alt en meget engageret, ærlig og troværdig Anders

det globale lederskab, vil USA stadig være “de bedst egnede

Fogh Rasmussen på Hjørring Gymnasium og HF. ”Der er ikke

blandt de dårlige”, som han udtrykte det.

noget at komme efter”, som han sikkert selv ville have sagt!
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Forårskoncerten
18

19

g

Laura Bagger Vejen Vinther, 3c

2018

Hyggelige møder
En gang om ugen dannede litteraturklubben de
hyggelige rammer om læsningen af den udvalgte bog.
Her blev der sørget for både te og godter. Ligeledes
sluttede vi hver bog af med et møde efter skole, hvor

20

Litteraturklubben

¨
g

lærerne havde sørget for kaffe, te, kage og forskellige
aktiviteter, som skulle sætte gang i samtalen om bogen.
Dog var det frit, hvad samtalen skulle omhandle, og
hvad der skulle analyseres. Til møderne var der således
rig mulighed for, at vi selv kunne komme på banen med
det, vi syntes var relevant eller spændende. Selvom

21

både lærere og elever deltog i møderne, blev man som
elev ikke fagligt bedømt, og man følte sig derfor frigjort
til at komme med sine inputs uden at bekymre sig om,
hvordan det ville påvirke ens karakter.
Besøg af forfatter
Den 13. januar lagde Siri Ranva Hjelm Jacobsen vejen
forbi Hjørring Gymnasium. Hun var lige debuteret med
romanen Ø, som vi selvfølgelig havde været heldige at
få fingrene i inden besøget. Siri Ranva Hjelm Jacobsen
startede med at læse et uddrag af bogen, hvorefter vi fik
rig mulighed for at debattere indholdet med hende. Det

I år har Hjørring Gymnasium og HF, som noget nyt,
tilbudt en litteraturklub til elever, der finder det fedt
at fordybe sig i en god bog.

var dejligt at få mulighed for at høre forfatterens egne
ord om bogen, og hvordan den var blevet til. Det tør siges,
at vi alle kom derfra med et bedre indtryk og forståelse af
bogen. Vi fik selvfølgelig også signeret vores bøger.

g

Rosa Oline Jørgensen, 2z

2018

På udveksling
i Shijiazhuang
I foråret rejste 15 elever og to lærere til Kina på udveksling
hos vores venskabsskole Shijiazhuang Foreign Studies School.
Rejsen til Kina bød på mange forskelligartede indtryk og har i
høj grad givet mig lyst til at rejse efter gymnasiet.

22

Under mit ophold i Kina hos en kinesisk familie fik jeg

på intet tidspunkt i tvivl om, at Kina bærer på en stor

et indblik i, hvad det vil sige at være et ungt menneske

kulturarv med traditioner, som de stadig dyrker. Selv en

i Kina. Grundet den store og ekspanderende udvikling,

gåtur i parken kunne byde på kinesisk fællessang, dans

som de seneste årtier har stået på i Kina, mærkede man

og musik, og specielt parkerne var en af de ting som

tydeligt, hvordan eksempelvis skolen var indstillet på at

fascinerede mig meget – det, at et lille grønt areal kunne

udvikle talenter – talenter som senere hen skal medvirke

byde på så mange forskellige mennesker og interesser,

til yderligere udvikling af landet.

var sjovt at opleve.

Mit indtryk af det kinesiske folk var desuden præget
af stor høflighed. Man blev altid mødt af høflige men-

En anbefaling værd

nesker, og især opholdet hos værtsfamilien var en god og

Udveksling til Kina er helt klart noget, jeg vil anbefale.

interessant måde at opleve dele af den kinesiske kultur,

Rejsen er ikke kun et møde med en ny og interessant

som man ellers ikke ville have oplevet på en turistrejse.

kultur, men også en mulighed for at udvikle den selvstændighed, vi alle er ved at opbygge under vores

En traditionsrig kultur

gymnasietid. Den har i hvert fald på mange måder givet

Turen indeholdt ikke kun ophold hos værtsfamilier

mig mod på at rejse og opleve forskellige kulturer, som

og skolegang, men også en række seværdigheder og

ligger fjernt fra den danske. Turen til Kina får min varmeste

attraktioner i både Beijing og Shijiazhuang. Man var

anbefaling til rejsesyge og kulturinteresserede elever.

23
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Sarah Sophie Isaksen (lærer)

2018

Kreative
nyfortolkninger
Årets eksamensprojekt i Billedkunst på B-niveau
har handlet om parafraser. En parafrase er en fri
fortolkning af et kendt kunstværk, der ikke opfattes som en kopi, men som et selvstændigt værk.
24

Blandt elevernes værker ses parafraser af kendte værker som Mona Lisa
af Leonardo da Vinci og Stjernenatten af Vincent van Gogh. Men også
kunstarter som street art og installationskunst har været populært.
Eleverne var nemlig ikke bange for at eksperimentere med hverken
medier eller materialer i arbejdet med deres eksamensprojekter.
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Betina Emma Hansen, Emilie Thrige Andersen,
Johanne Bruun Sørensen, og Victoria Mørch Mølgaard, 3a

2018

Sprogcamp 2018

Sprog i
virkeligheden
En weekend i januar summede Hjørring Gymnasium

Fredagens og lørdagens undervisning havde til formål

og HF af alverdens sprog talt af elever, der var strømmet

at forberede eleverne til at kunne præsentere et givent

til fra hele landet. Her kunne de prøve deres sprog af

produkt på søndagens sprogmesse. Dette betød, at sproget

i samarbejde med virksomheder og sprogstuderende.

blev brugt på en anden måde end i hverdagens skolegang,
hvor analyse og fortolkning er i fokus. På Sprogcampen

Weekenden d. 26.-28. januar var for Hjørring Gymnasium

skulle eleverne øve telefonsamtaler og formelle e-mails, som

og HF ikke som alle andre. Skolen vrimlede nemlig med

var baseret på autentiske situationer. Disse situationer betød,

sproginteresserede gymnasieelever fra hele landet, som

at elevernes virkelighedsbaserede evner blev afprøvet.

”
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Hygge i sprogcaféen

fredag og lørdag aften, hvilket gav deltagerne mulighed

På trods af mange forskelligheder havde alle de frem-

for at lære hinanden at kende på kryds og tværs af sprog-

mødte elever interessen for sprog til fælles. Uanset, om

grupperne.

det var kinesisk, spansk, tysk, fransk, italiensk eller
engelsk, man havde valgt at deltage i, samledes alle

Alt i alt bød weekenden på sjove og lærerige oplevelser,

gruppens deltagere flere gange i weekendens løb til

som mange sproginteresserede, danske unge satte stor

fællesarrangementer. Disse arrangementer involverede

pris på. Over hele linjen var der stor tilfredshed med

alle de repræsenterede sprog og gavnede derfor alle

weekendens forløb, netop fordi de elever, som til hver-

eleverne med både alvor og sjov. Derudover blev

dag har fokus på sprog i skolearbejdet, fik en mulighed

arrangementerne suppleret af hygge i sprogcaféen både

for at fordybe sig i deres fag.
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alle havde valgt at tilbringe deres weekend i Hjørring med
det formål at udvide deres sproglige horisont.

På Sprogcampen skulle
eleverne øve telefonsamtaler og formelle
e-mails, som var baseret
på autentiske situationer.

Uvant situation
Det var dog ikke kun gymnasieelevernes færdigheder, der
blev testet. Også underviserne, som bl.a. bestod af universitetsstuderende fra Aalborg Universitet fik afprøvet deres
grænser på en anderledes måde, da de indtog lærerrollen i
stedet for den vante rolle som studerende. På samme måde
blev gymnasieeleverne placeret i en uvant situation, idet
sponsorernes produkt skulle præsenteres for sprogmessens
gæster på det valgte fremmedsprog.

¨
Fakta
Sprogcamp

• Første gang afholdt i 2012 på Hjørring Gymnasium og HF
• Foregår i et samarbejde mellem Hjørring Gymnasium og HF og Aalborg Universitet
• Er for særligt interesserede og talentfulde sprogelever fra hele landet
• Eleverne møder repræsentanter for virksomheder, tolke og undervisere og studerende fra AAU
• Sponsoreres af en lang række virksomheder med behov for sprogkyndige medarbejdere.

g

Karen Lindegaard (lærer)

Vi har fået større
interesse for robotter og
forståelse for, hvordan
de fungerer.

”

Det er utroligt så avanceret ingeniørkunst, der kan

2018

komme ud af en simpel klods! Det demonstrerede de
ni elever på årets hold i informationsteknologi fra 3u
ved lærer Henrik Just, da de udviklede robotter til den
internationale robotkonkurrence World Robot Olympiad
(WRO), som Hjørring Gymnasium og HF for femte gang
sendte deltagere til.
I år gik opgaven, som blev stillet af WRO, ud på at skabe
”sustainabots”, det vil sige robotter for bæredygtighed.
Udgangspunktet for konkurrencen var FN’s verdensmål
for bæredygtig udvikling. Eleverne udviklede og programmerede tre vidt forskellige robotter med legoklodser
som byggesten – én, der kunne bygge bæredygtige huse

28
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Bæredygtige
robotter
g

Robotterne kommer – og de har for længst holdt deres
indtog på Hjørring Gymnasium og HF. For femte år i træk
deltog et hold IT-elever med deres selvbyggede Lego-robotter
i robotkonkurrencen World Robot Olympiad – og igen i år
blev der hjembragt flotte placeringer.

(gruppen kaldte sig Level Up Builders), én, der kunne
lave plastikflasker om til reb med mange anvendelses-
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muligheder (udviklet af gruppen Bottle Up), og én, der
kunne parkere cykler i et komprimeret cykelstativ til
brug i storbyer (af Parkabike).
Styrker kreativiteten

Også Joakim Nguyen er begejstret: ”Vi har fået større

Op til konkurrencen blev der arbejdet igennem hver dag,

interesse for robotter og forståelse af, hvordan de fungerer.”

ofte uden for undervisningen til langt ud på eftermiddagen
og aftenen. Og entusiasmen var stor blandt deltagerne.

Det var tre imponerende robotter, holdet drog af sted
med til den danske del af konkurrencen, som fandt

”Jeg synes, det har været fedt og meget lærerigt at arbejde

sted på Aarhus Universitet den 7. oktober. Det lykkedes

med,” fortæller Mathias Viborg, som var medlem af

holdene at erobre både andenpladsen (Bottle Up) og

Parkabike-gruppen.

tredjepladsen (Parkabike) i konkurrencen.

”Programmering er som at lære et sprog,” siger Martin

De tre deltagere er alle enige om, at de kan bruge deres

Nguyen. ”Det er meget brugbart, og projektet har styrket

erfaringer med udvikling af robotter senere i forbindelse

vores kreativitet.”

med studie og arbejde.

”

Kristian Bank Møller (lærer)

Musical 2018:

Hemsens hemmeligheder
Oven over et traditionelt værtshus med bardisk og
huspianist bor nisserne eller Spidhuerne, som de også
byens diskotek om at få flere unge gæster. Diskoteket
mere ung og global kultur med dansekonkurrencer
og dragshows. Dels fordi de har deres egne husånder,
djinnerne, der kendes på deres spidse ører. Nisser og

30

djinner er ret forskellige og nærer et indædt had til
hinanden. Nisser spiser fx risengrød, mens djinner
lever af humus. Værtshuset og diskoteket har hver
deres problemer, men menneskene, der færdes de to
steder, har tilsyneladende ingen anelse om, at problemerne har noget at gøre med ånderne på loftet.
Romeo og Julie møder fru Drusse

I februar måned opføres Hjørring Gymnasium & HF’s
musical i forbindelse med hele skolens festuge, og i år
var ingen undtagelse.
Musicalen involverer elever fra alle årgange på og bag scenen.
Årets forestilling var et rent elevprodukt. Historie, sangtekster og
musik var alt sammen skrevet af elever. Kulisser, kostumer, lys
og lyd blev produceret af elever, og omkring 50 elever var på
scenen som skuespillere, musikere, kor og statister.

Resultatet var en sprudlende og magisk forestilling med
medrivende musik og en rørende historie om at overvinde
fordomme og gammelt fjendskab.
Det spøger på hemsen
Hemsens hemmeligheder handler om åndelige magter, der bor
på loftet over hver deres etablissementer og holder deres respektive personale og gæster fast i gensidig mistro og konkurrence.

Historiens hovedpersoner er de to unge Fatima og
Samuel. Fatima er opvasker på diskoteket, og Samuel
er venner med værtshusets ejer og stamgæsterne der.
De kommer altså fra hver deres slægt og miljø,
men en dag mødes de på biblioteket, og sammen
begynder de at undersøge historier om nisser og
djinner.

2018

…en sprudlende og
magisk forestilling med
medrivende musik og en
rørende historie om at
overvinde fordomme og
gammelt fjendskab

kaldes. Værtshuset ligger i skarp konkurrence med
er en hård konkurrent. Dels fordi de repræsenterer en

g

De opdager, at de har flere ting tilfælles, men
det er først, da de får hjælp fra det altvidende og
alkoholiske orakel samt bibliotekets spiritistiske,
fru Drusse-agtige rengøringskone, at den åndelige
usandhed bag alle problemerne går op for dem.
Julekalender møder Tusind og én nat
Forestillingens mix af nordisk og mellemøstlig
folketro er underholdende, men også tankevækkende, fordi det tematiserer nogle af de centrale
dilemmaer i nutidens kulturmøder. Det er også
velvalgt, fordi det giver plads til mange forskellige
musikalske genrer og stilarter. Forestillingen har op
mod 15 forrygende sange og andre musikalske indslag. Heriblandt romantiske duetter, disko-dansekonkurrence og rap battle. De åndelige væsner er
lidt mere uhyggelige end i Jul i Gammelby og Disneys
Aladdin, men de skal ikke tages mere alvorligt . Det
viser sig faktisk at være løsningen på alle problemerne.

”
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Jørgen Fønss Nielsen (lærer)
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Det var en
fornøjelse at se,
hvorledes vore elever
gik i dialog med
deres engelske
kammerater.
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What did
you learn in
school today?
g

Lærere og elever fra Hjørring Gymnasium og HF
besøgte i april to vidt forskellige skoler i Londonområdet, hvor de kunne se både forskelle og ligheder
mellem danske og britiske skoleforhold.

Efter forinden at have forberedt sig godt ved diverse

At være i kulturen

workshops om religion i Storbritannien og om engelsk

I tankevækkende kontrast hertil, hvad angår social og

kultur og politik i relation til Brexit, drog 13 topmotiverede

etnisk baggrund, så vi på vort besøg på Sir George Monoux

elever i midten af april måned afsted til London. For os

College i multikuturelle Walthamstow en skoleform, som på

som rejsende i fagene religion og engelsk var målet at se,

flere punkter ligner vores; og så alligevel ikke helt. I ret små

hvorledes engelske gymnasiaster på to forskellige skoler

klasser blev der undervist på en måde, som virkede genken-

tænkte om religion og landets udmeldelse af det eu-

delig, men vi fornemmede klart, hvor stor en opgave skolen

ropæiske fællesskab.

har taget på sig m.h.t. at løfte eleverne sprogligt, socialt og
kulturelt, for mange af eleverne har immigrantbaggrund.

Som i gamle dage
Vi besøgte to af de skoler, vi samarbejder med i London-

Det var en fornøjelse at se, hvorledes vore elever gik i dialog

området. Dels var vi på den privatejede St. John’s

med deres engelske kammerater. Intet slår den sproglige

Preparatory and Senior School i Enfield. Et spændende

prøve, som det at ”være i kulturen”, hvor sproget tales.

indblik i en skole med idealer og pædagogisk praksis, som

Vores elever bestod med glans – og skønt var det jo at

på visse punkter minder om gymnasiet i svundne dage

opleve, at de danske elever i gruppearbejde – og i plenum

i Danmark, men som ikke desto mindre fik nogle af de

– slet ikke var bange for at ytre sig.

deltagende danske elever til at sukke efter netop den slags
skolekultur.

Q: What did you learn in school
(in England) today?
A: Too much to explain here!

2018
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Lanciers
og Galla
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Jacob Bast Reinwald og Tobias Tanggaard Hansen, 2c

Turen gik til Staterne for 12 friske unge med en passion for

2018

kulturforståelse og to garvede lærere. Iowa, mere præcist
Des Moines, var vores hjemsted de første fem dage. Vi blev

”

hver især indkvarteret hos en familie, som gladeligt tog
imod os. Det var en stor oplevelse at leve i nye rammer,
hvor man ikke bare skulle forstå, men også tilpasse sig en
anderledes hverdag.

Vigtigst af alt var
de sociale arrangementer,
der var med at skabe
venskaber på tværs
af Atlanten.

Testkultur
Dagene bød på mange begivenheder, hvor vi eksempelvis
besøgte den dansk-amerikanske by Elk Horn, der gav os
et indblik i den danske immigrant-kultur til Staterne.
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Iowa:

Venskaber på
tværs af Atlanten
g

Igen i år besøgte elever fra Hjørring Gymnasium
og HF Des Moines i Iowa. Turen bød bl.a. på
skolebesøg, musical, fast food og nye venskaber.

Derudover gæstede vi elementary schools, hvor amerikanske børn fik mulighed for at forklare deres store projekter
der handler om at ændre verden. Vores tid blev oftest brugt
på Central Academy i timer meget lig de danske. En anseelig forskel var dog, at de amerikanske studerende havde

Picasso og ”Pretty Woman”

tests hver anden dag, og det meste af deres lektiearbejde

Vigtigst af alt var de sociale arrangementer, der var med

bestod i at forberede sig til disse test. En sand testkultur!

til at skabe venskaber på tværs af Atlanten. Efter de skønne
dage i Des Moines gik turen til Chicago. De tre dage stod på
skyer og byger, hvilket betød flest indendørs aktiviteter.
Det gjorde bl.a., at vi to enlige drenge blev inviteret til
The Oriental Theater af damerne, hvor musicalen ”Pretty
Woman” blev opført, til drengenes store glæde! Vores
billedkunst C færdigheder kom også på prøve i Art Institute
of Chicago, da kunstnere som Picasso og Monét var på
lærredet.
Alt i alt havde gruppen en ekstremt god tur, som bestod
af kulturoplevelser, dannelsen af nye venskaber og ikke
mindst fast food på daglig basis.

”
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Karen Lindegaard (lærer)
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Udvekslingselever 2017-18

Farvel
– og på
gensyn!
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Dansk hygge og Vesterhavet er et par af de ting, der har gjort indtryk på udvekslingseleverne på Hjørring Gymnasium og HF, men
også forholdet mellem lærere og elever er anderledes end i deres
hjemland. I år har skolen haft syv udvekslingselever fra det meste
af verden – USA, Thailand, Italien, Frankrig og Taiwan. Gårdboen
har talt med tre af dem om deres ophold i Danmark, og hvad de
tager med sig herfra, når de om få uger vender hjem.

Når Alyssa Cole rejser hjem til Kansas, USA om kort tid,

For Elias Nørholm, der normalt bor i Montpellier i

er der både pålægschokolade og en bog med opskrifter

Frankrig, var Danmark derimod et helt bevidst valg, da

på dansk smørebrød pakket ned i kufferten. Det er et par

hans far er dansk. Elias har boet hos sine bedsteforældre

af de ting, hun er kommet til at sætte pris på efter et års

i Hjørring og ville tilbringe et år her for at lære dansk

ophold i Hjørring. Men der er også mindre håndgribelige

kultur og sprog endnu bedre at kende.

ting, de tre udvekslingselever, som Gårdboen har talt
med, bringer med sig herfra i bagagen.

Tillid til teenagere
For alle tre har Hjørring Gymnasium og det danske

Det var lidt tilfældigt, at Alyssa Cole og Grant Wagganer,

skolesystem været meget anderledes end det gymnasium,

som kommer fra Houston i Texas, kom til Danmark, da

de kender i deres hjemland.

de skulle på udveksling gennem Rotary. Danmark var
ikke deres første prioritet, men de har ikke fortrudt, at

”Her specialiserer man sig tidligere end i Frankrig i

det blev her, de landede.

studieretninger,” siger Elias. ”I Frankrig kan man heller
ikke have musik på skoleskemaet. Det har været dejligt

”Det er et af de bedste lande, man kan tage til som udvekslingselev,” siger Alyssa. ”Og Rotary har været meget
hjælpsomme her.”

at kunne have musik her.”
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Hvis man som ung
siger noget her, er
man på lige fod med
den voksne

2018

”

På Grant har det især gjort indtryk, at Danmark er et

Elias er enig. ”Hvis man siger noget her, er man på lige

mere lige samfund end USA, og ikke mindst at forholdet

fod med den voksne. Hvis en teenager siger noget i

mellem lærere og elever er så jævnbyrdigt på et dansk

Frankrig, synes voksne ikke, det er vigtigt, så for at blive

gymnasium. Det kom f.eks. bag på ham, at man her

lyttet til som teenager må man råbe højt!”

kalder sin lærer ved fornavn. ”Det ville blive set som
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meget respektløst at tiltale sin lærer med fornavn og ikke

Hygge og hav

sige ”Mr Smith” og ”Sir”, som vi gør i USA. Der er lærerne

De savner alle deres hjemlands mad, selv om de er blevet

eksperterne og autoriteterne – de er der for at fortælle én,

fan af både pålægschokolade og fredagsslik – og ikke

hvad man skal gøre, og ikke så meget for at hjælpe én.”

mindst dansk hygge.

Alyssa foretrækker dog det amerikanske skolesystem

”Jeg vil gerne tage ”hygge” med mig hjem.” siger Grant.

med fast skema og faste klasselokaler hver dag.

”Det kan jeg rigtig godt lide. Hygge er stearinlys og

I Danmark er eleverne mere frie, men det stiller også

usund mad!”
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større krav til deres ansvarlighed, siger hun.
Og Elias er enig. ”Hygge er, når det sner og stormer, og
”Hos os er forældrene meget involverede i deres børns

man sidder indenfor med stearinlys og er sammen med

skolegang, så hvis man glemmer en aflevering eller

søde mennesker.”

kommer for sent, får man virkelig problemer.”
For Alyssa, der bor inde midt i USA, er der især én ting,
De kan dog alle tre godt lide, at man i Danmark generelt

hun vil savne, når hun vender hjem. ”Jeg vil savne havet.

har større tillid til unge.

Jeg havde aldrig set havet, før jeg kom til Danmark. I

Ludovica
Henry

Elias

Nana

Kansas er man så langt fra havet, man kan komme. Det
”Alle er meget afslappede sammenlignet med US,”

er meget specielt at have Vesterhavet og kysten her – jeg

fortæller Grant. ”F.eks. sagde mine værtsforældre, at

ville gerne tage havet med mig hjem!”

Alyssa

hvis jeg var ude om aftenen, skulle jeg bare sende en
sms, og jeg kunne bare tage nogen med hjem, hvis jeg

De vil alle tre gerne vende tilbage til Danmark - og

havde lyst til det. I den amerikanske kultur stoler man

næste gang tage familien med.

ikke på teenagere!”

Paulina

Grant

g
2018

U
Sidste
skoledag
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