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Velkommen

2020

Udadtil ligner skoleår hinanden: elever og lærere er optaget af undervisning og alt, hvad det
indebærer. Når vi ser tilbage på skoleåret 2019/20, har det været et helt usædvanligt skoleår,
hvor vi har sat os selv på prøve, men vi er sandelig også blevet sat på prøve.
Teknologien har været den helt dominerende samarbejds-

Foruden vores vaner, er vores værdier blevet testet i dette

partner, på godt og ondt. Dannelse er centralt i en ungdomsud-

skoleår. Hvis vi ikke vidste det før, så har vi lært, hvad vi

dannelse, og vi har interesseret os særligt for en ny vinkel på

kan leve uden, men mindst lige så vigtigt: hvad vi ikke kan

begrebet, nemlig digital dannelse. Det er svært – ikke mindst

leve uden, offline eller online, på social afstand eller socialt

for vores elever - at styre uden om de sociale mediers fristelser

sammen.

og farer, så i samråd med eleverne satte vi os for at holde en
offline-uge sidst i november, hvor hverken lærere eller elever

Samvær og nærvær er omdrejningspunktet i al undervisning.

måtte bruge pc, mobil eller internet. Al undervisning skulle

I det fysiske samvær med andre udvikles personlighed og

ske på den gammeldags facon. Livlig snak i timerne og i

identitet, og dannelse vokser ud af dialogen i klasserummet

frikvartererne, brætspil og kreative aktiviteter prægede skole-

og mødet med gammel og ny viden, formidlet af engagerede

hverdagen denne uge uden teknologi – det har vendt op og ned

lærere i det fysiske rum. I dette møde skabes refleksionen

på vores vaner.

over ens eget ståsted i samfundet, relationen til andre mennesker og til den omgivende natur. Det menneskelige møde er

Få måneder efter offline-ugen blev vi så ramt at Covid-19 og

uerstatteligt, hvilket livet på Hjørring Gymnasium vidner om.

den efterfølgende nedlukning for at begrænse smittefaren
ved den invasive virus. Teknologien blev nu vores bedste ven

Gårdboen præsenterer et udvalg af skoleårets begivenheder

og uundværlige redskab, da vi fra den ene dag til den anden

og højdepunkter, som tegner vores profil: en levende og

blev omdannet til en online-skole, hvor al undervisning blev

kreativ skole. Kunstneren Henry Heerup havde tit nissen med i

afviklet digitalt hjemmefra. Elever og lærere har taget denne

sine værker, og hans lille skulptur ”Gårdboen”, et af skolens

udfordring med imponerende gåpåmod, og fra midt i marts

mange fine kunstværker, har givet navn til årsskriftet. Den

og skoleåret ud har vi været helt afhængige af den nye

lille gårdbo har på ægte nissevis både drillet og beskyttet os i

teknologi i undervisningen.

dette skoleår – det er vi på alle måder blevet klogere af!

Virtuelle klasserum og virtuelle møder har præget hverdagen,

God fornøjelse med Gårdboen!

hvor vi har været helt afhængige af teknologien – det har vendt
op og ned på vores vaner.

5

Jacob Jennet Jensen, 3c

Velkommen fra
Elevrådet
6

Elevrådet er på Hjørring Gymnasium – STX og HF elevernes
talerør, både i skolens bestyrelse og de mange forskellige
udvalg på skolen. På denne måde er elevrådet med til at
sikre det gode studiemiljø på skolen og til at bygge bro
mellem årgangene.

Elevrådet bestræber sig på at skabe et godt socialt
fællesskab på skolen, hvor der ikke er nogen
forskel på, om man er 1.hf’er eller 3.g’er. Elevrådet
møder altid 1.g’erne og 1.hf’erne første skoledag for
at byde dem velkommen til skolen og give dem så
god en start på skolen som overhovedet muligt.
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Stor indflydelse

Elevrådets forretningsudvalg har i år været med til at starte

Elevrådet har i løbet af dette skoleår haft stor indflydelse
på forskellige begivenheder på skolen. I november 2019
var elevrådet bl.a. med til at stå for skolens offline-uge
i forbindelse med Digital dannelses-projektet. Her havde
eleverne i udvalget stor indflydelse på, hvordan ugen
kom til at forløbe.

et fælleselevråd blandt alle ungdomsuddannelser i Hjørring
Kommune. Her har jeg som elevrådsformand haft en stiftende
rolle og er i denne forbindelse blevet bestyrelsesformand i
rådet. Vi håber, at vi med dette initiativ kan skabe et godt
fællesskab på tværs af uddannelserne både socialt og fagligt.

Corona-krisen

Det er ikke kun de store arrangementer, som elevrådet
har indflydelse på, men også den generelle undervisning.
Elevrådet deltog i december 2019 i skolens strategidag,
hvor skolens strategi for de næste fire år skulle gennemarbejdes. Her fik eleverne stor indflydelse på, hvordan
strategien skulle implementeres og dermed, hvordan

”

hverdagen og studiemiljøet på Hjørring Gymnasium kommer til at se ud.

Man kan ikke tale om skoleåret 19/20 uden at tale om corona og
nedlukningen af Danmark. Det har været en svær og stressende
tid for mange, og skolen har arbejdet på højtryk for at finde på
løsninger. Det samme gælder selvfølgelig for elevrådet. Som
elevrådsformand har min opgave været hele tiden at være i
kontakt med Undervisningsministeriet, og jeg har holdt møder
med undervisningsministeren for at få eleverne på Hjørring
Gymnasiums ønsker igennem.

Elevrådet på Instagram
Det har været svært at være en nærværende elevrådsformand i
denne tid, men trods dette har jeg gjort mit bedste for at formidle

Det har været en svær og
stressende tid for mange, og
skolen har arbejdet på højtryk
for at finde på løsninger.

”

alle beslutninger og ændringer til eleverne på skolen. Dette
har både været gennem elevrådsrepræsentanterne, men også
elevrådets Instagram, hvor jeg har kunnet komme i direkte
kontakt med eleverne.
Afslutningsvis vil jeg takke for et godt skoleår med alt, hvad
det har indebåret, og give min dybfølte tak for den tillid, der er
blevet vist mig i skoleåret og specielt i denne svære coronatid.
Med dette vil jeg ønske jer alle det bedste fremover.

7

Line Rytter, underviser

8

Naturvidenskabelig
dag i Fårup
Sommerland
Som noget helt nyt var alle 1g-elever på
Hjørring Gymnasium onsdag d. 21. august
inviteret i Fårup Sommerland til naturvidenskabelig dag. Her skulle de bruge dagen til
forskellige forsøg og tests. De skulle bl.a. teste,
hvor høj en puls man får af at sejle i robådene
kontra cykelbådene.
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Dagen var også tænkt som en hyggedag, hvor de nye
elever kunne lære hinanden at kende. Heldigvis var
vejret godt, og solen stod højt på himlen. Hele Hjørring
Gymnasiums ledelse havde også taget turen til Fårup
for at sørge for mad og drikke til de hårdtarbejdende
elever. Så til frokost stod de klar med grillpølser.

Kunst i
lange baner
10

Om onsdagen holder Aros længe åbent.
Det betyder, at vi kan nå et af landets
største kunstmuseer, hvis vi starter
bussen lige efter skole.
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Det er efterhånden blevet en
tradition, at vi går samlet op i Olafur
Eliassons Rainbow Panorama på
toppen af Aros. Her nydes den farvede
udsigt i dagens sidste lys. Herefter går
eleverne ud i museet på egen hånd og
oplever kunsten. I år var der bl.a. en
flot særudstilling af Douglas Gordons
videokunst, men de fleste lagde også
vejen forbi Ron Muecks gigantiske
skulptur Boy.

Holdet fra London-rejsen, november 2019

Postkort
fra London
Fra 11. – 15. november 2019 stod der London på skoleskemaet for 14 elever fra Hjørring Gymnasium.
12

Kulturforskelle
En af de andre helt store oplevelser var, da vi var i Prince
Det var en komisk musical, som vi alle nød og blev positivt
overraskede over. En anden aften var vi i kirke og høre

”

“Evensong”, en populær engelsk tradition, som stammer
helt tilbage fra reformationen.

Tasken var pakket, passet fundet frem, og forventningerne
var høje. Som gruppe drog vi mod London en tidlig
mandag morgen for blandt andet at opleve kulturforskelle.
Vi var 14 unge elever fra Hjørring Gymnasium, og med
os havde vi to lærere, som havde valgt at dele denne
oplevelse med os. Hjemmefra havde vi et planlagt program

En af de forskelle, vi vidste,
ville blive tydelig, var forskellen
på vores skole og deres skoler.

over de mange interessante ting, vi skulle nå at se i
England.
I løbet af ugen skulle vi ud og se to forskellige skoler:
Sir George Monoux College og St. John’s Prep and Senior
School og følge deres undervisning. Vi fik også oplevet
en masse kulturelt. Vi var bl.a. på Tate Modern, som er
Storbritanniens nationale museum for moderne kunst.
Her blev vi meget positivt overrasket over udstillingen
af den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson, som

”

Inden turen havde vi en forventning om at møde mange

af de kulturforskelle, som vi har hørt om i forbindelse med
England igennem vores skolegang.

En af de forskelle, vi vidste, ville blive tydelig, var forskellen
på vores skole og deres skoler, og det fik vi delvist ret i. Som
nævnt besøgte vi to skoler – den ene en privat skole for
mere privilegerede elever og den anden en jordnær offentlig

finder inspiration i bl.a. den islandske natur, og som i

skole. I forhold til vores gymnasieliv i Danmark var den

sine værker har meget fokus på klimaforandring.

offentlige skole helt sikkert tættest på det, vi kender.

Udstillingen var en samling af flere af hans værker, som
er lavet på forskellige tidspunkter over en lang periode.
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of Wales Theatre for at se musicalen “Book of Mormon”.

2020

Engelsk imødekommenhed
I forhold til de fordomme, vi har dannet fra andre og fra
medierne, som f.eks. at englændere er snobbede, fik vi en
helt anden opfattelse. De englændere, vi mødte og snakkede
med, var imødekommende, og selvom man kunne se, at
de havde travlt, tog de sig tid til at vise vej, så alt i alt fik
vi et positivt indtryk af englænderne.
Med turen har vi fået en bredere opfattelse af Londons
befolkning og deres måde at leve på.

13

Skolens
fødselsdag
14
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Skolens fødselsdag afholdes hvert andet år med en
alternativ idrætsdag. Eleverne møder udklædte op til
fælles opvarmning på stadion og går derefter ud til
poster på skolens område, hvor lærerne venter med
stopure og pointsystemer. Efter en sjov dag i sportens
tegn kåres den vindende klasse.

Mathilde Vadsager Andersen, 3c, Kathrine
Nyholm Nielsen, 3b og Jacob Jennet Jensen, 3c
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Offline-ugen
I november 2019 gik hele Hjørring Gymnasium offline.
Computerne blev hjemme, og mobiltelefonerne blev
afleveret inde i festsalen. Dette skete som led i skolens
igangværende projekt, Digital Dannelse.

2020

Projekt Digital Dannelse har været i gang siden 2018, og
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skolen har afholdt diverse arrangementer vedrørende
bl.a. digital krænkelse og digital distraktion. Offlineugen hang især sammen med den sidstnævnte.

Skeptiske elever og lærere
Det var ikke alle, der var lige begejstrede for ideen.
Forslaget mødte fra start modstand fra både elever og
lærere. Mange kunne ikke se, hvordan den almindelige
skoledag skulle kunne fungere uden brug af computere,
airtame og diverse andre elektroniske hjælpemidler,

”

men den største skepsis udsprang egentlig af manglende
forståelse for, hvorfor der overhovedet skulle være en
offline-uge.

Fornyet fokus
Offline-ugen skabte fornyet fokus og refleksion over,

Det var ikke længere muligt at
sidde opslugt af telefonen eller
bag en computerskærm, og det
kunne tydeligt mærkes, både i
undervisningen og på gangene
i pauserne.

Positiv indstilling

”

Og ja, de første par dage var hårde, og der var nogle

ting, som ikke fungerede optimalt. Der var mange nye
udfordringer, og ting man lige skulle vænne sig til, men
som ugen skred frem, kom der en mere positiv indstilling.
Der blev gjort flittigt brug af de mange indkøbte brætspil
og aktiviteter, og pludselig var en uge uden mobiltelefon
ikke så slem længere. Det var ikke længere muligt at
sidde opslugt af telefonen eller bag en computerskærm, og
det kunne tydeligt mærkes, både i undervisningen og på
gangene i pauserne. Der var mere dialog, og lydniveauet
på skolen steg markant som følge heraf.

hvornår det er nødvendigt at benytte mobiltelefonen og
computeren. Der var bestemt en mere positiv attitude
overfor offline-ugen og en mulig gentagelse i fremtiden.
Eleverne har især været glade for de mange brætspil, der
fortsat har haft deres hjem på skolens gange, og selvom
det var en spændende og lærerig uge, er alle glade for
igen at kunne tage computeren i brug.

17

Signe Gru Holm, 2m

Indtryk
fra Kina
18

D. 8. november kunne man i Aalborg
Lufthavn overvære en spændt gruppe på
15 elever og to lærere stige ombord på
flyveren mod Kina. Deres kendskab til
hinanden var begrænset, for de kom fra
forskellige årgange og klasser, men de var
sammen om at have noget andet tilfælles,
nemlig modet på at lære en ny kultur at
kende.

Jeg var en del af gruppen, der i 10 dage byttede skolebænken i Hjørring ud med en gæsteseng i et kinesisk
hjem i Shijiazhuang og sightseeing i Beijing. I mødet
med den kinesiske kultur lærte jeg, bl.a., at kulturforståelse handler mindst lige så meget om forståelse af
egen kultur, som det handler om forståelse af fremmedkulturen. Opsummeret var rejsen en meget anbefalelsesværdig og lærerig oplevelse, jeg sent glemmer.

2020

En bid nærvær
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At opleve venskabsskolen i Shijiazhuang var enormt
spændende og anderledes. Skolen husede over 11.000
disciplinerede elever, og skoledagen varede fra kl. 7-21
for eleverne i overbygningen. Trods skole og uddannelse
var familiernes hovedfokus, var de enormt gæstfrie, og
vi blev lukket ind i hver vores familie, med alt hvad det
indebar. Alle måltiderne blev spist ved et rundt bord med
et drejemoment fyldt med retter, hvor vi skiftevis kunne
snuppe en bid med spisepindene. En tradition der bragte
nærvær i en ellers fraværende hverdag, og samværet
omkring spisningen var helt bestemt noget, jeg tog med

”

hjem til min egen familie i håbet om at skabe mere
tilstedeværelse under aftensmåltidet.

Fingeraftryk og ansigtsgenkendelse

Skolen husede over 11.000
disciplinerede elever, og
skoledagen varede fra kl. 7-21
for eleverne i overbygningen.

”

Mange ting var bestemt væsensforskellige fra det, vi
kender herhjemme. Allerede i lufthavnen stødte vi på
Kinas forkærlighed for overvågning gennem en masse
sikkerhedskontroller, afgivelse af fingeraftryk og
ansigtsgenkendelse. Det viste sig, at det ikke var sidste
gang, vi skulle møde denne side af landet. Om vi befandt
os på skolen i Shijiazhuang, i indkøbscenteret eller på
togstationen, var overvågning og ansigtsgenkendelser en
del af det at være kineser. Det var besynderligt at opleve
et sådant overvågningssystem i heftig udvikling, og det
inviterer til mange diskussioner om etik og krænkelse af
privatlivets fred.

Fyldte kufferter
Da hjemturen nærmede sig, blev flere i gruppen bange for
at overstige den foreskrevne maksvægt på kufferten. Og
selvom kufferten var fyldt med te, spisepinde og vinkekatte,
så er min teori, at det var den meget større, men dog
usynlige last, der gjorde udsvinget – nemlig de forevigede
oplevelser af et kulturmøde uden sammenligning.

19

Nanna Møgelmose,
tidl. elev på Hjørring Gymnasium

20

Jeg fik troen på,
jeg kunne klare
mig på lige fod
med mine klassekammerater
At være ordblind er ingen hindring for at gå i gymnasiet.
Med den rigtige hjælp kan man klare sig lige så godt i
gymnasiet som elever, der ikke har problemer med at
stave og læse. Det fortæller en tidligere elev på Hjørring
Gymnasium.

jeg havde mine udfordringer, når det kom til at læse og
skrive, men jeg havde aldrig fået papir på, at jeg skulle
være ordblind. Trods de meget tydelige indikationer på
ordblindhed havde jeg ikke, før jeg startede i 1.g, mødt så
professionel og konstruktiv en tilgang til at hjælpe mig
med mit problem. Jeg blev testet helt tilbage i grundforløbet og fandt en kæmpe lettelse i, at jeg “bare” var
ordblind.
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Da jeg startede på gymnasiet i 1.g, var jeg klar over, at

”

Jeg var elev på Hjørring Gymnasium fra 2017 til 2020.

Mit første møde med undervisningen på gymnasiet åbnede
mine øjne for, hvad det at gå i
skole også kan indebære.

”

Mit første møde med undervisningen på gymnasiet åbnede
mine øjne for, hvad det at gå i skole også kan indebære.

Jeg fokuserede på det, jeg var god til, nemlig den mundtlige
og diskuterende del, som fyldte meget mere, end den
havde gjort i folkeskolen. Dertil gav skolen mig nogle
hjælpemidler, og jeg mødte stor opmærksomhed og støtte
fra lærerne omkring mine udfordringer. De både hjalp og
aflastede, når mængden af læsestof og opgaver blev for
stor.

Forskellige former for hjælp
Skolen hjalp mig meget konkret med forskellige
programmer som CD-ORD og Nota, og derudover var jeg

Fokus på det, jeg var god til
For mig betød det, at jeg ikke bare var dårlig til at gå i
skole, eller nødvendigvis var dårlig til dansk og engelsk.
Det blev meget konkret for mig, at jeg havde denne
udfordring med at læse og skrive, og at det endda var
en meget specifik ting i min hjerne, der gav mig denne
udfordring, men at den langt fra afgjorde, om jeg var god
eller dårlig til at gå i skole. Det havde i mange år været
min egen opfattelse og den holdning, jeg selv søgte og
blev mødt med hele min skoletid.

tilknyttet undervisning for ordblinde på min årgang,
hvor vi fik hjælp til at bruge programmerne og tips
og tricks og sparring med hinanden til, hvordan vi
tacklede skolegangen. Derudover fik man også tilknyttet
en hjælpelærer, som kunne hjælpe og vejlede én med
opgaver og lektier, hvilket var et tilbud, jeg benyttede
mig meget af. Alt i alt gav gymnasiet mig en tro på, at
jeg med hårdt arbejde og hjælp sagtens kunne klare mig
på lige fod med mine klassekammerater.

21

Luciaoptog
22
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December måned er fuld af traditioner.
En søvnig morgentime, hvor mørket endnu
ikke har sluppet sit tag, spreder skolens
Luciaoptog julestemning. Efterhånden som
tonerne trænger ind i klasseværelserne,
fyldes gangene med nysgerrige elever på
udkig efter luciabruden med sit optog af
syngende piger i hvide gevandter. Og smukt
lyder det. Men samtidig et andet sted på
skolen har drengene byttet skønsang og
levende lys ud med et alternativt optog i bar
overkrop og lækkert hår. Som et humoristisk
indslag giver de den fuld gas på guitar, mens
de lukker dybfølte ørefløde-pophits ud på
skolens gange.

23

Signe Marie Nielsen og
Mathilde Skrubbeltrang Hinrichsen, 3.m

24

Bliv klog
på sprog
Rodeotyr, dans og tolkning var blot nogle af ingredienserne i
Sprogcamp2020, som gav sprogglade gymnasieelever fra hele
landet mulighed for at opleve en weekend i sprogenes tegn.
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Igen i år havde Hjørring Gymnasium i samarbejde med
Aalborg Universitet arrangeret Sprogcamp for alle
gymnasier i landet. Campen foregik fra fredag d. 24. januar
til søndag d. 26. januar. Her var vi så heldige at deltage. Vi
var tilmeldt i henholdsvis engelsk og spansk. Der var også
mulighed for at deltage med fagene fransk, italiensk,
kinesik eller tysk. Sprogcamp er en mulighed for at opbygge nye sproglige kompetencer, men så sandelig også at
møde nye mennesker. Arrangementet bød på undervisning
af både undervisere og studerende fra Aalborg Universitet

”

og en masse spændende aktiviteter. Det var aktiviteter som
dans, tolkning, Kahoot, rodeotyr og meget mere.

Hvis man er interesseret i
sprog, vil vi helt klart anbefale,
at man tilmelder sig.

”

Hvert år i den sidste weekend i januar
afholdes Danmarks største sprogcamp på
Hjørring Gymnasium STX og HF. Her kan man
møde undervisere og studerende fra Aalborg
Universitet, professionelle sprogfolk og tolke
samt repræsentanter fra internationale virksomheder. I løbet af campen får man mulighed
for at øve sig i at bruge det talte sprog i forskellige autentiske situationer. Campen slutter
med en stor sprogmesse med indbudte gæster.
Her repræsenterer hvert sprog en international
virksomhed på fremmedsproget. Præsentationerne bliver bedømt af et dommerpanel, og der
er flotte præmier på højkant.

Sprogkompetencer på prøve
Undervisningen foregik fra fredag til søndag morgen,
og så sluttede weekenden af med en sprogmesse, hvor
de forskellige sprog repræsenterede virksomheder.
Dette var en meget interessant oplevelse, hvor man
bestemt fik sat ens sprogkompetencer på prøve.
Udover sprogmessen, hvor der var flotte præmier til
de vindende grupper, var der også mulighed for at vinde
nogle fine gavekort til rejseselskaber. Hvis man er
interesseret i sprog, vil vi helt klart anbefale, at man
tilmelder sig. Det er en god mulighed for at forbedre sig,
men også for at få en god weekend.
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Gert Husum, underviser
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Biotek-elever
gensplejser
værktøj, der kan
spore lægemidler
3g biotekholdet på Hjørring Gymnasium tog i januar et
skridt ind i fremtiden, da de som nogle af de første elever
i Danmark gensplejsede en såkaldt biosensor, der kan
spore f.eks. smertestillende stoffer

Næste skridt kunne være at udskifte genet for

hjælpe læger med at spore kræft tidligere og dermed

acetylsalicylsyre med genet for et andet kemisk stof, så

redde menneskeliv, eller en metode til at alarmere ved

bakterierne kan bruges til at detektere andre kemiske

giftudslip i spildevand eller måske noget helt tredje. Og

stoffer, fx forurening, hormoner eller narkotiske stoffer.

at det samtidig var en metode, som er uafhængig af dyrt
analyseudstyr.

Forskning for fremtiden
Lærer i bioteknologi Gert Husum er glad for, at der er

3g bioteknologiholdet på Hjørring Gymnasium tog

gode faciliteter for faget på gymnasiet, da bioteknologi

fat på den fremtid i januar i år. Med materialer fra

spiller en væsentlig rolle i løsningen af nogle af verdens

Biotech Academy gensplejsede eleverne som nogle af de

største udfordringer.
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Forestil dig, at du kunne designe en metode, der kan

første i Danmark succesfuldt en biosensor. De kombinerede
en bakterie, E. Coli med et plasmid, som er et ultralille

”Vi kommer som samfund ikke uden om bioteknologi.

stykke arveanlæg opbygget af DNA. De gener, der er på

Når vi ser på FN’s Verdensmål, så er der ingen tvivl om,

plasmidet, kan bl.a. detektere stoffet, som vi kender som

at bioteknologisk forskning vil være en af de helt store

et smertestillende stof i blandt andet Magnyl og Treo. Hvis

bidragsydere til at fjerne sult i verden, sikre bedre sundhed

acetylsalicylsyre efterfølgende er i omgivelserne, skifter

for millioner og ikke mindst mindske miljøbelastningerne”,

bakterien farve fra farveløs til blå-lilla, så det i løbet

siger Gert Husum.

”

af ganske få timer er muligt at registrere det smertestillende stof.
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Når vi ser på FN’s Verdensmål,
så er der ingen tvivl om, at bioteknologisk forskning vil være
en af de helt store bidragsydere.

Store perspektiver

”

Forsøget lykkedes perfekt; bakterierne optog plasmidet

og var dermed GMO, altså genmodificerede organismer,
og udsat for en lille mængde acetylsalicylsyre blev de
smukt blå-lilla. En sådan gensplejset bakterie kaldes
også en biosensor, fordi en levende organisme her
bruges til at måle noget i omgivelserne, som tidligere

krævede masser af stort og dyrt analyseudstyr og intensiv
brug af kemiske stoffer.

Susan Ohrt, underviser

28

I krig og
kærlighed
Der var sangklassikere og støvletramp, modstandsfolk og tyske soldater på scenen i årets musical, som
havde titlen ”Mørklægningstid” og foregik i en by i
Vendsyssel under besættelsen.

”

”

En by i Vendsyssel, under tyskernes besættelse - et bageri,

Hårde tider i Flødeskumslandet

et teater, et mødested for en modstandsgruppe og en

”Flødeskumslandet”, som tyskerne kaldte det, bliver fint

tysk kaserne. Alt sammen scenebilleder fra årets musical

udtrykt gennem salget af flødeskumskager i de første år

“Mørklægningstid”. Det store i det små og det små i det

indtil efter 1943, hvor tyskernes pres bliver heftigere, og

store. Det hele bindes sammen af en række fremragende

efterspørgslen efter kagerne forsvinder. Nu er de hårde

sange, som er det egentlige materiale, vi har tilbage her

tider kommet, der er mangel på varer, og der rationeres.

75 år efter. Der er danske sange, som synges stærkt og fri-

Flødeskumslandet er ikke mere.
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En dejlig karikatur af håbløst
uduelige soldater med en aldeles
”mislykket” kommandant, som
elsker flødeskumskager – og
danske piger.

modigt, der er charmerende jazzmelodier fra tiden, som
spilles og synges lækkert og swingende. Der er revyviser

Vi får en meget smuk afslutning, hvor den tyske soldat

fra tiden, som viser, hvordan den mere letbenede under-

deserterer og sejles til Sverige, igen et meget fint scene-

holdning også var en del af danskernes liv fra 1940-45, og

billede med et smukt oplyst sejlskib med en lyskæde

så var der de mere markante, underdrejede politiske sange.

båret af modstandsfolkene. Rørende afsked mellem de

Smuk og sørgelig fortælling

to elskende med sangen ”We’ll Meet Again, Don’t know
where, don’t know when”. Med slutscenen siger vi farvel

En meget musikalsk forestilling med stærke sceniske

til en meget helstøbt musical med masser af fremragende

fortællinger, lige fra livet for de fire kvinder i bagerbutikken,

musikalske og sceniske præstationer. Og vi får lov at

hvor de tre søstres liv udspiller sig meget forskelligt, til

blive i håbet om, at dog bare nogle unge kom igennem

livet for de tyske soldater. Især er historien om Karen,

krigen uden alt for mange mén.

der forelsker sig i Friedrich, den charmerende tyske
soldat, en smuk og sørgelig fortælling om, hvor svært
det var at være ung i disse år. Vi ser gennem en anden
søsters liv, hvordan den lokale revy gennem årene
forandres fra at levere den lette underholdning til at
have en mere markant profil. Samtidig bruger den tredje
søster sine kræfter i modstandsgruppen.
Hos tyskerne står det slemt til. En dejlig karikatur af
håbløst uduelige soldater med en aldeles ”mislykket” kommandant, som elsker flødeskumskager – og danske piger.
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Lanciers
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Marie Fisker Simonsen, 1m
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Lokalpolitiks
betydning for det
danske samfund
Når vi tænker på politik, går vores tanker primært mod folketingsvalg,
statsministre og de prægtige sale på Christiansborg i København. Vi
tænker på politikere som Lars Løkke og Mette Frederiksen. Vi har set
dem i fjernsynet, kioskvinduer og på sociale medier. Det er nemt at
blive blændet af blitzen, der omgiver disse personligheder, og glemme,
at dansk politik ikke kun finder sted i hovedstaden.
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To lokalpolitikere fra Hjørring Kommune møder en

Løsninger på tværs

onsdag morgen op på Hjørring Gymnasium for at

Beith og Smalbro kommer også ind på forskellene

fortælle om lokalpolitik og hvorfor det er vigtigere,

mellem lokal- og landspolitik: ”Lokalpolitikere bliver

end man tror. Søren Smalbro (V) og Mai-Britt Beith (A),

nødt til at gå mere på kompromis end landspolitikerne,”

som er formænd for henholdsvis Teknik- og Miljøudvalget

udtaler Beith. ”Vi bliver nødt til at komme frem til løs-

og Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, er begge

ninger, og det kan vi kun, hvis vi taler med hinanden på

lokalpolitikere i Hjørring Byråd. Foran to 1.g klasser

tværs af partierne. Der skal være plads til at udvikle sig

fortæller de en morgen i februar om deres arbejde i

som parti, og det sker kun, hvis man er uenige.”

byrådet. ”Jeg blev lokalpolitiker, fordi jeg gerne ville
have indflydelse som helt almindelig borger,” fortæller

Involvér jer

Smalbro gruppen på omkring 60 elever. Beith er enig;

Både Smalbro og Beith opfordrer gymnasiets elever til

hun valgte også at dedikere en del af sit liv til lokal-

at involvere sig i lokalpolitik og tage initiativ til at have

politik for at få indflydelse på sit lokalsamfund.

magt over deres egen dagligdag. ”Det er jo jer, der er

”

Det er jo jer, der er vores
fremtid.

vores fremtid,” siger Smalbro. ”Den største påvirkning
på din hverdag er dig selv.”
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Andrea Toft Hyttel 2.x, Julie Joest Jakobsen 2.b
og Ida Eschou Dalsgaard 2.m

Vild med
Werder
34

En skoledag uden computere og en formel
tiltale af lærerne var blot to af de forskelle, 11
elever fra Hjørring Gymnasium oplevede, da de
besøgte vores tyske venskabsskole.
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I starten af marts rejste 11 forventningsfulde elever
og to lærere til Werder lidt uden for Berlin. Her blev
vi indkvarteret hos søde tyske familier. Det gav rig
mulighed for at blive bedre til at tale tysk. Vi fik også
mulighed for at lære nye madretter, spil og film at
kende. Nogle elever var blandt andet med værtsfamilien i
biografen, hvor der var en helt anden stemning end i de
danske biografer. Biografgængerne klappede, hujede og
skreg af grin, når der blev sagt noget sjovt under filmen.

Fakta
Hjørring Gymnasium og Ernst-HaeckelGymnasium i Werder (ca. 50 km sydvest
for Berlin) har haft et samarbejde i 25
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.

Andre elever udforskede byen ved at stå på rulleskøjter.

”

Alt i alt var det en meget spændende og interessant
oplevelse at bo hos en værtsfamilie.

Hr. og fru lærer
Igennem ugen så vi en masse seværdigheder såsom
rester af Berlinermuren, et museum for illusioner, et

Alt i alt var det en meget
spændende og interessant
oplevelse at bo hos en værtsfamilie.

”

tidligere Stasi-fængsel og DDR-muset. Vi blev også en del
af de unges hverdag, da vi tog med dem til deres lokale
skole ved navn Ernst-Haeckel-Gymnasium, hvor vi fik
lov til at overvære undervisningen. Her var det igen
spændende at observere forskelle og ligheder. En tydelig
forskel var blandt andet brugen af elektronik. Tyskerne
medbringer ikke computer i skolen, og derfor foregår
alt i hånden. Når man skulle henvende sig til lærerne,
skulle man sige Herr og Frau og deres efternavn. Det var
forskelle, vi danskere skulle vænne os til.
Turen til Werder bød på en masse gode oplevelser,
anderledes kultur, søde tyskere, god mad og en smule
shopping. Oplevelser, som ingen af os ville have været
foruden.
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Andrea Majlund Vibenfeld, 3a
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Hvad er et
menneske?
Dette spørgsmål forsøgte Svend Brinkmann, professor i almen
psykologi, at svare på en torsdag formiddag på Hjørring Gymnasium.
Foredraget blev holdt d. 16. januar som en gave fra Erhverv Hjørring
til afgangseleverne på Hjørring Gymnasium, EUC-nord og UCN.

Selvfølgelig er det vigtigt, at mennesket anerkender,

om Brinkmanns nye bog, der henvender sig til unge i

at det ikke er alene i verden, og at der ofte er mange

nutidens samfund. Brinkmann mener nemlig, at især

andre, som står i de samme svære situationer. Desuden

unge er presset af præstations- og konkurrencesam-

har Brinkmann efter min mening ret, når han siger, at

fundet i dag. Vores samfund kræver af de unge, at de skal

mennesket ikke burde rette så meget fokus på at være

være deres helt egen, og fremstå bedst muligt - både på

den bedste version af sig selv, men det bør ikke sætte

karakterskalaen og identitetsmæssigt. 40% af de unge i

grænser for modet til at være sig selv – om man så

dag lider af stress og angst på grund af pres. Brinkmann

ligner majoriteten eller fremstår helt exceptionel i det

mener, at det skaber en udmattelse blandt de unge, som

samfund, man er en del af.

konstant bliver konfronteret med kravet om at realisere og

Så selvom Svend Brinkmann prøver at give et konkret

optimere sig selv til det bedst mulige. Alt dette kan mange

svar på, hvad et menneske er eller bør være, og hvem

”

unge genkende i deres hverdag, også de unge på Hjørrings

man skal sammenligne sig med, så vil det altid være

ungdomsuddannelser.

det enkelte individ, der skal vælge sin egen vej i livet.

40% af de unge i dag
lider af stress og angst
på grund af pres.

En del af noget større

”

Brinkmann går imod strømmen, når det kommer til at
forklare unges mistrivsel. Der er et utal af selvhjælpsbøger, som pointerer, at man bør se indad og arbejde
med sig selv som individ, frem for at se sig selv som
én blandt mange. Det at se sig selv som en del af noget
større kan i sig selv være udfordrende for mange, da
mennesket for det meste handler efter egen interesse.
Derudover kan det være svært at blive set i mængden,
og professorens tilgang synes at sætte en stopper for den
enkeltes håb og drømme, hvis man ikke må se sig selv
som noget særligt i forhold til så mange andre.
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Jeg var én blandt mange elever, som mødte op for at høre
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Anne Hedeman Svendsen og
Magnus Flensted Hougaard, 3.b
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For fuld
udblæsning
Ikke alle elever har travlt med at forlade skolen, når den
sidste time ringer ud. Både mandag og tirsdag samles
musikinteresserede nemlig i skolens kunstneriske fløj for
at beskæftige sig med kammermusik og bigbandmusik.

Hver mandag efter skole mødes Kammerklubben.
utrætteligt bidrager til den gode stemning på en ellers
træt eftermiddag. I kammerklubben spilles der hoved-

Vi har spillet alt fra renæssancemusik til irske drukviser.

sageligt klassisk og folkemusik, men også musicalgenren
har været på banen.
”For mig er Kammerklubben noget nyt og lærerigt. I min
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Kammerklubben ledes af to af skolens musiklærere, der

”

Kammerklubben

”Om tirsdagen spiller BigBandet for fuld udblæsning.

fritid interesserer jeg mig generelt ikke så meget for

BigBandet består af sangere, blæsere, rytmegruppe og to

kammermusik, men da jeg hørte om tilbuddet, tænkte

musiklærere. Det er et stort genreskift fra om mandagen,

jeg alligevel, at jeg ville se det an, og det er jeg glad for.

og BigBandet er, for mange, mere populært. Her spiller vi

Det er nemlig rigtig hyggeligt i Kammerklubben, og jeg har

nemlig blandt andet pop, soul og jazz. Jeg er selv guitarist

lært meget og udvidet min forståelse og erfaring inden

i BigBandet, og for mig er det en rigtig god musikalsk

for musikken, og det ville jeg ikke være foruden,” fortæller

afveksling. Jeg er normalt klassisk guitarist, så det er

Anne fra 3.b, og klassekammeraten Magnus fortsætter:

spændende at spille noget helt anderledes”, forklarer

”Jeg spiller hovedsagligt klassisk musik, så derfor var

Magnus, mens Anne supplerer: ”Der er en festlig energi,

tilbuddet om Kammerklubben lige noget for mig.

når vi øver, og det faktum, at vi i forvejen kender numrene,

Det fede ved Kammerklubben er, at vi elever selv

giver en ekstra motivation til at lære at spille dem. Desuden

er med til at finde og vælge, hvad vi skal spille. Vi har

er det altid sjovt at optræde med BigBandet, da folk som

spillet alt fra renæssancemusik til irske drukviser.

regel er med på at feste til de gode sange.”
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Amalie Morild og
Marie Viborg Andersen, 2y

Uforglemmelige
Iowa
40

I midten af november rejste vi, en lille gruppe på 11 elever og
2 lærere fra Hjørring Gymnasium, til USA. Det tog lidt under
et døgn, før vi nåede frem til landet på den anden side af
Atlanterhavet. Da vi ankom til Des Moines i delstaten Iowa,
var jorden dækket af sne.
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store smil. De næste dage skulle vi tilbringe hverdagen
sammen og opleve både amerikansk skoleliv og ungdomsliv på nært hold.
Opholdet i Des Moines bød på mange spændende oplevelser. Vi var blandt andet på besøg på Des Moines Water
Works og fik en rundvisning på skolen Central Academy.
Vores amerikanske værter tog os desuden med i den
botaniske have, som har planter fra hele verden, og om
lørdagen spillede vi ”pickleball” sammen, hvilket er en
blanding af bordtennis og tennis.

Blæst omkuld af Chicago
Efter nogle fantastiske og oplevelsesrige dage i Des
Moines gik turen for os danskere videre til Chicago i
delstaten Illinois. Byen, som er omgivet af gigantiske

En uforglemmelig rejse
Det var en rejse, der oversteg alle forventninger. Venskaber
blev skabt på tværs af kulturer, og samtidig opstod et
ubeskriveligt venskab blandt os danskere.
På denne rejse fik vi uforglemmelige oplevelser med
hinanden og vores gæstfrie værtsfamilier.

skyskrabere og unikke bygninger, blæste os alle omkuld. Hver dag fandt vi et nyt sted at spise morgenmad,
hvilket betød, at vi kom på mange forskellige amerikanske diners, hvor vi fik alt fra pandekager til gode gamle
kartofler.
Udover dette besøgte vi også kendte turistattraktioner så
som The Bean, Fields Museum og gaden Michigan Ave,
hvor der blev shoppet igennem for alles vedkommende.
Udover en blæsende bådtur på Chicago River besøgte vi
også Sky Deck i Willis Tower, hvilket er 283 Obama’er

”

højt. Her kunne man gennem en glasplade kigge ned på
trafikken langt under os.

Byen, som er omgivet af
gigantiske skyskrabere,
blæste os alle omkuld.

41

Af Thea Søttrup, 1q

Hjælp til
talblindhed
Alvorlige problemer med matematik kan skyldes talblindhed eller
dyskalkuli. På Hjørring Gymnasium er der hjælp at hente, hvis man
tilhører de ca. 2% af befolkningen, der har det særlig svært med tal.
Her fortæller en elev, hvad den hjælp betød for hende.
42
Da jeg gik i folkeskolen, fik jeg ikke den hjælp, jeg havde behov
for i matematik og heller ingen test i forbindelse med talblindhed. Da jeg senere startede på HF på Hjørring Gymnasium,
lagde jeg ud med at få en test for talblindhed, og her fandt jeg ud
af, at jeg er talblind.

Tid til at forstå
Undervisningen med matematiklæreren Hans Micheelsen og
vejledningen med Trine Hylle har rykket mig utrolig langt. Jeg
gik fra ikke at kunne noget så simpelt som at dividere til at få
96% korrekte svar i mine afleveringer, som indeholder både
ligninger, brøker, lineære funktioner etc. Hans er virkelig dygtig
til at forklare tingene på en simpel og let forståelig måde og
bruge den tid, jeg har brug for, på at forklare mig det, jeg ikke
forstår. Det manglede jeg meget i folkeskolen, hvor lærerne
ikke havde tid til eleverne – slet ikke til os, som i forvejen var
besværede i undervisningen. Jeg kom fra en folkeskole, hvor jeg
hadede matematik, til at synes rigtig godt om faget og glæde mig
til undervisningen, takket være Hans og vejledningen med Trine.

Hvad er dyskalkuli?
Dyskalkuli eller talblindhed er andet og mere end
problemer med at løse matematikopgaver. Det
dækker over en specifik og særlig alvorlig indlæringsvanskelighed inden for regning og matematik,
på trods af normale funktioner inden for andre fag.
Det anslås, at 2-6% af befolkningen er talblind.
Tegn på talblindhed kan være:
· Skriver tal forkert (3 bliver måske til E og 9 til 6)
· Har svært ved simple regnestykker så som 6+7
eller 9-3
· Har svært ved at læse tabeller og grafer
· Problemer med at lære klokken og manglende
tidsopfattelse
· Kan ikke huske månedernes rækkefølge og
lignende rækker.

Fotokunst
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Et udpluk af eksamensprojekter i billedkunst.

Foto: Sille Mølgaard Fejerskov, 1c
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Foto: Ida Sauer Baymler, 1c

Frederikke Faurskov Sørensen, 1k

Corona
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dagbog

Dagbog fra en
pandemi
En gruppe 3.g-elever har på opfordring af deres lærer
skrevet dagbog under coronakrisen – for bedre en dag
at kunne genkalde sig deres oplevelse af denne mørke,
mærkelige tid. Her er deres dagbogsoptegnelser fra de
dage i marts, da Danmark blev lukket ned.

2020
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Corona

Louise Karoline Sort, 3k

16. marts 2020

Kære Dagbog
De seneste dage og snart uger har været et mareridt. Folk hamstrer som aldrig før, både toiletpapir
og mad i store mængder. Danmark er blevet lukket ned, og det eneste, man hører om i radio, tv, aviser
og fra folk, er den forbandede virus, som påvirker alles liv. Man må konstant tænke på, hvordan man
skal opføre sig blandt andre mennesker. Forsigtighedsregler er naturligvis nødvendige, men det føles
forkert ikke at kunne give sine nærmeste et knus.
Det eneste positive ved denne karantæne er, at hver gang det bliver lidt for negativt og trist, kan man
gå ud i laden og hilse på vores seks små nye lam. Det er en berigelse og giver håb at se sådan nogle
små væsener springe rundt i høet. Det giver livet lys i en ellers mørk periode.

19. marts 2020
Siden jeg skrev i dig sidste gang, er der sket en masse. Det hele har udviklet sig til et mareridt, som
jeg efterhånden er bange for at vågne op til. Danmark lukker mere og mere ned for hver dag, der går.
Nu er hamstringen stoppet, men så er der andre handlinger, der går ud over fællesskabet. Regeringen
er ved at udvikle os til et dystopisk samfund, hvor de overvåger folks adfærd. Hvis man opdager
forsamlinger på over 10 personer, kan de få en bøde på 1500 kr. Det er vildt, men sikkert også
nødvendigt for at mindske spredningen af corona.
Det er skræmmende og spændende at finde ud af, om jeg overhovedet kommer tilbage til skolen før
eksamensperioden, nu da man har fundet ud af, at smitten topper i april. Der har sænket sig en
ubehagelig mørk sky over Danmark. Det eneste positive lige nu er det klare vejr. De sidste dage har
solen strålet som aldrig før, og vinden fra Vesterhavet blæser sand fra Rubjerg Knude Fyr ind i min
vindueskarm. Men så behøver man da ikke gå til stranden for at få sand mellem tæerne. Hehe.
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Thomas Hede Lind, 3k

16. marts 2020

Kære Dagbog
Vi er alle blevet direkte berørt af coronavirus og af karantænen. Selvfølgelig er der ændringerne i
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skolegang og arbejde, og nu skal vi blive hjemme sammen med vores familie. Det kører konstant på de
sociale medier. Nyheder om coronavirus er overalt, der går ikke en dag, uden man hører om det. Man
hører også historier om folk, der panikkøber toiletpapir og andre ting. Det er blevet en meget stor del
af dagligdagen.
Jeg vil ikke sige, vi er begyndt at gå i panik, med få undtagelser. Det har ikke betydet kæmpe store
ændringer for mit liv, bortset fra at jeg ikke går i skole. Man er selvfølgelig mere påpasselig med ikke
at røre ved sit ansigt eller andre omkring én. Bortset fra det vil jeg sige, at meget stadig er normalt.
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Rasmus Thusgaard Pedersen, 3k

16. marts 2020

Kære Dagbog
Min oplevelse af hele corona-situationen ændrer sig dag for dag. Jeg er hverken bange eller bekymret,
men det er svært at vide præcist, hvor alvorlig situationen er på landsplan. Det er ikke engang en uge
siden, karantænen begyndte sidste torsdag, så jeg har ikke helt vænnet mig til, hvad vi må og ikke må.
I aftes havde vi besøg af et par venner. Jeg tilbragte aftenen før hos mine forældre, så jeg kunne få ro
til at lave en aflevering. For to dage siden besøgte vi svigerforældrene. Jeg tror ikke, min kæreste og jeg
har håndteret hele denne ikke-kontakt-situation så glat. Fra nu af vil vi prøve at skære ned på antallet af
besøgende, indtil alt dette er drevet over.
PS: Apropos “venter på at dette skal drive over”, så lyder det som den slags, man hører i starten af alle
zombie-atom-pandemi-film. Fra før dette skete. Fra før helvede brød løs, og alt blev virkelig, virkelig
slemt.

17. marts 2020
Det er vigtigt ofte at lufte ud i sit hjem, når man skal være inde hele tiden. Det er også vigtigt at
bevæge sig rundt, så man ikke bliver alt for sløv og doven. I det mindste har jeg en hund, som skal
have sine daglige gåture.

19. marts 2020
Eksaminerne bliver måske udsat eller endda aflyst og erstattet af karakterer for vores præstation i
undervisningen – det har jeg faktisk ikke noget imod. Jeg tror, jeg har klaret mig godt nok i de fleste
fag… Jeg er ikke meget for eksamener, selv i fag, jeg har det godt med.
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