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2.. Velkomst 3.

GYMNASIEAFDELINGEN

KURSUS TIL HØJERE FORBEREDELSESEKS•AMEN

FÆLLES FOR GYMNAS I E- 0G HF-/ffDELI NGEN

HF uddannelsen løber over 2 år, der opdeles i 4 halvår, semestre,
der præges af skiftende timeta] i fagrækken. lilet første semester
undervises der ude lukkende i fællesfag, det andet næsten udelukken
de, idet der kun optræder 3 tilvalgsfag. De to sidste semestre præ
ges afgørende af tilvalgsfagene. Disse udgøres enten af nogle af
fællesfagene, der behandles mere fndgående, e]ler af nye fag. Til
valgsfagene sammensættes af den enkelte kursist ud fra evner og in
teresser (vissevideregående uddannelset kræver bestemte tilvalgs
fag) med krav om et mindste pointstal på 20. Man tæller points ved
at sammenlægge de enkelte fags timetal. (Se den udle~erede bekendt
gørelse) .
I 2. kursusår skal hver ku,csist udarbejde en større skriftlig 8-da
ges opgave med emne fra et af de fag, hvori aer undervises i 2.
kursusår, el Ler i faget geøgrafi.
Efter bekendtgørelse nr. 229 §6, stk. 2, tillægges I medindflydel
se på undervisningens indhold og tilrettelæggelse. Hermed har I
samtidig fået tillagt medansvar for det daglige arØejde, herunde~
at alle i klassen får et rime]ig,t udbytte af aet te aFbejde. Ifølge
§7, stk. 1, kan I, når l ønskez det, af faglæreren få en vurdering
af jeres øjeblikkelige faglige standpunkt.

Studievejlederne giver kursisterne individuel og kollektiv erhvervs
orientering og vejledning vedrørende spørgsmål af faglig, soeial, Ø1

~

nomisk og personlfg art i føubindelse med jeres uddannelsessituation.

I begyndelsen af ig og lHF gives der i de enkelte klasser vejled
ning i studieteknik.
Der afholdes ca. 8 fæilestimearrangernenter i løbet af et skoleår.
Emnerne kan være af musisk, alment, oplysende eller samfundsaktu
elt indhold. liler kan endvidere opret tres studiekredse i emner uden
for den obligatoriske fagrækRe i JJndtil 20 timer pr. emne i løbet
af et under~isningsår, forudsat at minds~ 10 deltage!l:"e meldeæ sig.
Der kan etabieres time,: i fritidssport samt fFiuillig undervisnfng
i musik og i formning uden ~ør den egentillige unaer:visningstid, for
udsat at mindst 10 deHagere me]oler sig til det enkelte hold. De,
der melder sig, hær natu,rlig'1~s pligt til at deiltage i s t uddekred'
se og i den nævnte fritidsundeFvisning. mii slut skal jeg gøre al
le gymnasiastell"/ku,rsister opmærksom på, at skølens korrbo.r , lærerne
og studievej]ederne gerne st~ller sfg ti~ rådighed i og - efter af
tale - uden for undervisningstiden, såfremt der er spø,rgsmål eller
problemer, man ønsker at drøfte. For faglærernes vedkommende påta
ger kon,toret sig gerne ae formidle en sådan kontakt.

På skolens vegne vil jeg gerne byde je~
arbejdsplads: Århus Statsgymnasium og H
kan vi tilbyde de faglige og praktiske
Det er mit håb, at vi alle i fællesskab
og udfylde dem, således samarbejdet ka.
atmosfære. Vi håber, at I efter at have
i dette lille hefte har opnået en vis i
boere og det arbejde, der finder sted he~.

Såvel gymnasieafdelingen som HF afdeli
hviler på forskellige ministerielle be
ets vedkommende især "bekendtgørelse 0
og om fordringerne ved og eksarnensopgi
men'', nr. 322 af 16. juni 1971, og for
kendtgørelse om højere forberedelsesek
ril 1974. Disse bekendtgørelser udleve
centrale skrivelser til alle gymnasie-

r det følgende nogle få uddrag af
Det er fælles for gymnasiet og HF kurs
fleste fag afsluttes med eksamen, og a
gang til videregående uddannelser. Endv
ger på en række fællesfag og til- eller
enkeltfag.

de nye elev~r/k ·

Ved indgangen til gymnasiet har I truffet va]get mellem de~ sp,reg
lige og den matematiske linje. I har valgt et af sprogene frans~,
russisk og spansk, og eleverne på den matematiske linje ha~ va~ge
mellem engelsk og tysk.
Fra og med 2.g skal der vælges mellem flere såkaldte g~ene.
De sproglige kan vælge den nysproglige, den samfundssproglige e~
ler den musiksproglige gren, og matematikerne stilles øver for
valget mellem den matematisk-fysiske, den samfund·smatema,tiske, den
naturfaglige og - under en forsøgsordning - den musikri\atematiske
gren.

Ligeledes fra 2g vælger eleverne mellem fagene musik eg femnning,/
kunstforståelse. Desuden kan eleverne uden for skø]ettden vælge
faget keramik.
Alle disse valg skal være truffet senest 15. marts, eg der gtvea
forinden elever og forældre oplysninger om va1ge,ie og deres fag
lige konsekvenser.
Efter bekendtgørelse nr. 322 §25 tillægges I medindflydelse pi un
dervisningens indhold og tilrettelæggelse. Hemned har] samtidig
fået tillagt medansvar for det daglige arbejde, herunder at al~e i
klassen får et rimeligt udbytte af dette arbejde.
Studievejlederne giver eleverne individuel og kollektiv erhvervs
orientering og vejledning vedrørende spørgsmål af faglig, social,
økonomisk og personlig art i forbinde]se med jeres uddannelsessitu
ation.
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Britta Adamsen lr
Peter Nellemann lr.

I det følgende har vi som det primære valgt at focusere på de proble
mer, der kan opstå i forbilidelse med undervisningen i 1. HF. Vi må dog
pointere, at det er vanskeligt at udtale sig på klassens vegne, i og
med at den enkelte elevs forudsætninger og forventninger har været
vidt forskellige. Dermed være ikke sagt, at en Hf-klasse be s t åe nde af
23 enkelt individer ikke kan fungere til fredsstill ende, men det forud
sætter, at der vises forståelse og imødekommenhed, hvilket nye HF'ere
forhåbentl ig vil komme i hu.
I så godt som hele 1. semester har vi arbejdet støt og roligt, så vi
har fået de bedste betingelser for at vænne os til skolemil jøet. Læ
rerne har været meget forstående og hjælpsomme, hvilket har været en
stor hjælp for os. Beklageligvis er Lære r+e Lev forholdet blegnet i
løbet af 2. semester. Undervisningen st~res af lærerne uden hensynta
gen til , at der ifølge HF-b'ekendtgørelsen er muli ghed for planlægning
af undervisningen i fællesskab med elev:erne. Denne lærerstyrede un
dervisning er en konsekvens af, at lærerne fornemmer, at vi ikke har
forudsætninger for at delt age i til rettelæggelsen af undervisningen,
og formentlig har de erfaret, at elev-medindflydelsen er for tidkræ
vende. Et andet aspekt er, at lærerne, desværre ikke uberettiget, har
følt manglende interesse og vilje fra klassens side til at tage ak
tivt del i undervisningen.
Vi har på fornemmelsen, at passiviteten oftest skyldes angst for at
udtale sig på klassen. Adskillige elever har netop tendens til at
fastlåse sig i rollen som "de tavse e Ieve r :' . Vi vil tilråde, at nye
HF'ere forsøger at tackle dette problem i opløbet i stedet for at
forvente, at det løser sig selv.
Med hensyn til de enkelte fags indhold og undervisningens tilrette
læggelse er det absolut anbefalelsesværdigt at læse MF-bekendtgørel
sen indgående.

At vi lægger så stor vægt på, at vi selv skal tage initiativet til
at sætte os ind i de givne retningslinier for IIF skyldes, at Lær e r ne
meget let. kan manipulere med os, f.eks. ved valg af emner, når vi !Lk
ke har et g,rundtæggende kendskab ti l HF-unelervisn ingen. Betydningen
af medansvar for det daglige arbejde må under ingen omstændigheder
undervurderes.

Hej sA længe
Muff og Anne, lq.

Klassen gik ind og fortærede deres medbragte klenuner. Et stykke tid
efter kunne hun tage hjem. Hun overvejede at blive væk næste dag.
Hendes farven tninger havde været for store.

EFTERSKRIFT.

Noget i den retning tænkte vi den første dag. Men vi erfarede, at
man ikke skal dømme efter det første indtryk. Heldigvis har det se
nere vist sig, at det er nogle søde mennesker, som vi gAr i klaøae
med, _ selv om vi har forskellige meninger om mange ting.
Klassen er et ømfindtligt miljø, og det, der; skaber en god klaBBe,
er dels tilfældigheder og dels et bevidst arbejde pA at skabe en sl
dan.
Vi håber på at komme i kontakt med jer nye HFere, for vi har ikke
haft noget at gøre med HF-årgangen over os, og det er vi lidt skuf
fede over. Vi ser frem til at møde jer.

oplevet af HF-el@V~F

HF OG GYMNASIET
4



oplevet af gymnasi@@l@~eF
Før vi started~ i l.g, havde vi fået et ikke sæ,rl~g pøs!itillvt ilJnd-
tryk uf gymnasiet bl.a. med hensyn til forholdet mel1em kainfl\e1:afbe17_til~
rere. Nu, efter at have gået i l.g, må vi imid~er~~~ sige a~ det-
te indtryk heldigvis ikke holdt stik. '

Vi har oplevet et godt klassesammenhold og et fint kamme"alttsl<a1" aæ
le _ime!lem _1.kke ba~e i, men også uden for skolen. Det!. gr:unGetr sd!k
ke~t pa, at ~l~e ~ige fra starten har været indseil~ede på a~ ska
be et godt milJØ 1 klassen.

I modsætning til det foregående hold l.g'ere sy.nes u:l! ilk!k:.e at ru_
rerne ha~- været så fagegoistiske, at de ikke ti!l ti1Øe1r hal?'' kunne:
b~væge s1.g uden for deres egen sfære. De har samt.d.tili:i:g meØ unØe:mv.i!s
ninbgend for~øgt a~ skabe et godt forhold lærere/e]eMe~ !ime~]em øg
ar eJ et pa at fa alle med.

Vores helh~dsindtryk efter l.g er faktisk ret positl!vt ,ø vi
6

_

nes, at vore forventninger, fra vi startede, er blev.et i~dfFie!e.

Ann og Anne Mairle

lu
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BURHØNS? - OS? - Nt.:

Efter 600 dage på ~rhus Statsgijmnasium sidder vi nu inde med en
masse positive og negative oplevelser, både rent fagligt og rent
menneskeligt, men vi må nok des:v.ærre konæt a t e r e , at det er de ne
gative oplevelser, der har domineret.

Vi havde alle en række forventninger, da vi begyndte i gymnasiet,
såsom bedre lærer/elev forhold, at man blev betragtet søm et selv
stændigt individ, at man fik mere indflydelse på undervisningsfor
merne, og at man fik nye kammerater. Disse blev opfyldt mere eller
mindre.

Vi må desværre erkende, at enkelte af lærernes pæaagøgiske/faglige
kvalifikatiøner ikke er tilstrækkelige. At følge med i nutidigt
stof, kniber for enkelte lærere. Samtidig er der en dårlig plan
lægning m.h.t. store og almindelige skriftlige opgaver nær eksamen.
Vi er dog klar over, at både lærere og elever er under tidspres
pensamæssigt, men mener, at det kan koordineres bedre.

En negativ faktor, søm også bør fremhæves,er kar.:akterræset. Dette
har haft dårlig indfly,delse på lærer/elev, ele~/eiev - foFhøldet
både til daglig og især lige før ka rækae.rq Lvn Lnq en ,

Selvfølgelig er der øgså mange positive træk ved et gymnasie-for
løb. Eksempelvis alle fæil Le'sa.rr anqemene.e rne under en eller:= anden
form, samt at man opLevår en per aon.LLq ufilvikling.

Det er også rart ved skolefesterne at se Lære.rne som p'r Lv a t.me rm.e+
sker (næsten).

Det bør også bemærkes, at de r findes en række gode lærere på den
ne skole. Vi er ogs·å k:lar over, at f-or- at få et forbedret forhøld
mellem lærer og e llev - som tidligere omtalt -- må. eleverne også
selv tage sig i nakken.

En væsentlig faktor for eJ.!evernes trivsel i de tre år er et godt
elev/elev forhold både i selve klassen samt på tværs af disse. Vf
har erfaret, at dette har været vanskeligt for de fleste k La ss eer .
Derfor er det vigtigt ikke at isolere sig, men investere tid 0g
kræfter på at få disse forhold til at fungere.

De to sidste afsnit skal Betragtes som en opforfilring.

Denne smøre, som vi her har nedkradset, kan p.g.a. pLa dsrnanqe L kun
blive meget genevel. :Yi er klar øver, at mange vil savne en næ.r mæ-:
re redegørelse før de øvennævnte emner og for vore påstan0e. Vi
kan kun beklage, at denne ikke er med.

J\nne, [da, Marianr:,,e, Ka,:r;sten, Kåre, Mort.en

3y
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oplevet af en amerikansk elev

Da jeg først kom til l\SG, kunne jeg ikke forstå jeres ord og blev
derfor nødt til at betragte jeres væremåde og prøve at opdage jeres
meninger og værdier derigennem. Jeg var overrasket og skuffet over,
at så mange danskere er optaget og imponeret af de mest materialis
tiske ting fra mit land; at de ikke er vidende om de gode ting, de
har i Danmark. Og da jeg endelig kunne forstå dansk lidt bedre, fandt
jeg at mange tager skolesystemet for givet, mens de måske fantaserer
om fortryllelsen og spændingen ved den amerikanske "high school 11.

M hvis jeg skal fortælle lidt om de erfaringer, jeg har gjort med
g~~nasiet og high school, så kan I måske fo rs t å , hvorfor jeg sætte,r
pris på jeres form for uddannelse, skønt Jeg er klar over de mange
problemer deri.
For det første er hovedformålet med high school noget helt andet, i
det vi skal gå i skolen til og med tolvte klasse. Det er meningen,
at vi får en generel uddannelse, som vil gøre os parat enten til u
niversitet eller "blot" et job. Men det, at skolegangen er obligato
risk, betyder, at dovenskab og "gider-ikke-skab" er endnu værre der
ovre. I Danmark er det meningen, at I selv vælger videre uddannelse
til et vist erhverv. Så i princippet burde I allesammen være selv-mo
tiveret, men som ! ved og ~ har lært, er det ikke tilfældet. Mange
af jer går på gymnasiet for at udsætte den svære bestemmelse om, hvad
1 vil være. Også p.gr.a. det sociale pres fra forældre og jer selv
bliver I nødt til at få den studentereksamen. Der er meget snak om,
at der er flere elever, end der burde være ifølge deres evner og ly,st
til at arbejde - eller mangelen derpå. Men trods alt synes jeg, at
der her er større interesse for at vide noget mere om verden og men
nesker for bedre selv at kunne tage stilling til sagen og kende sig
selv.
oa flere er i skolen med det formål at lære noget, er der ikke nær så
mange adspredelser eller "aktiviteter" som i P.merika, hvor mulighe
derne for sport, cheerleading, klubber osv, lader til at være utalli
ge. Mange amerikanske elever har slet ikke tid ti~ at studere, fordi
deres "aktiviteter" og interesser i det sociale 11.v eller i, hvordan
man kommer til tops optager alt. Jeg må indrørrone, at det kan være
skægt, hvis man er slank, smuk og egoist, men ser man på de mange,
som bliv"ernedtrykt, idet de ikke kan "konkurrere", undrer man sig
over, om high school overhovedet er et sted vor lærdom eller ej. Min
high school i Californien virkede mere som en lille social rangstige
- det var sjældent, at man fandt "ægte" mennesker eller oplevede en
fælles lyst til at lære noget.
Men det er jo ikke kun hovedformålet med de to skolesystemer, der ad
skiller sig fra hinanden, strukturerne er også forskellige, I Amerika
kræver staten, at vi går i skole for at lære lidt om så meget som mu
ligt. Derfor, med nogle begrænsninger kan vi selv vælge vores fag og
tit vores lærere. Derfor er det danske linjesystem med en så tidlig
afgørelse om matematisk eller sproglig linje noget helt nyt for mig.
oet er svært at vide, hvilket system der er bedst. Jeg synes selv, at
det må være virkelig svært at bestemme sig som 14-16-årig om, hvad
man senere vil uddanne sig til . Men på den anden side er det godt at
have fag, der hører sammen og at have muligheden for at vide noget i
dybden om et vist område. Også det, at I kun hører til ~n klasse og
derfor kan arbejde lidt sammen, er anderledes. "Klasser" i Amerika
plejer at være 100-150 mennesker, som tit aldrig har fælles timer og
ikke engang kender hinandens navn. Derfor er der ikke meget solidari
tet iblandt os.

'L

Skemaerne for selve skoledagene er meget kreative her i Danmark. I
har noget nyt hver dag - eller i det mindste er timerne ikke i den
samme rækkefølge, hvorimod vi plejer at have de samme 6 timer hver e
neste dag. Vi har sådan et uk?mpliceret, kedeligt system mest p.gr.a.
størrelsen af skolerne og ogsa for at gøre det nemmere at kontrollere
os.
Det ord "kontrollere" er også noget at diskutere. Fordi amerikanske
elever ikke selv valgte at gå i skole til og med tolvte klasse og
fordi det at lære er "out "; er der er stort problem med pjække;i.
Derfor har administrationen udførlige metoder til at kontrollere vo
res tilstedeværelse. Vi skal have forældres godkende!lse på forhånd
for blot at tage et ;kridt uden for skolens grænser. Der bruges mange
penge og meget tid pa at <?rdne vores sedler hjemmefra og at gøre al
den slags s k r i.vebo rdsa rbe j de , I Danmark bliver fraværstimerne blot
talt, og I må selv om, hvordan I bedst kan bruge jeres tid. Dette
system i modsætning til det amerikanske viser en vis tillid ti1 jeres
modenhed, som jeg synes er meget væsentlig.
Et andet eksempel, der viser, at amerikanske elever bliver regnet for
mindreværdige, er, at man kræver, at vi kalder lærerne ved efternavn.
Det er tit svært at have personlig kontakt med en Mr. McDonald eller
~- Cunningham. Stregen mellem lærere og elever ertegnet e.ndnu mere
definitivt med adskillige formaliteter, men selvfølgelig findes der
lærere, der er venlige og personlige, og med hvem man godt kan snak
ke.
Jeg husker, at jeg var så imponeret af de løse, åbne forhold til læ
rerne, da jeg kom, men jeg har siden set, at det for det meste e.r
overfladiske forhold uden videre betydning for lærere eller elever.
Men jeg har også været chokeret over, at lærerne tit bliver behandlet
uden mindste respekt for dem som rnermeske.r , og at en klasse somme ti
der benyt ter sig af lærerens Ønske om at være venlig og lige. Men ba
re det, at nogle lærere ikke er bange for at vise sig som he!le menne
sker med følelser og svagheder er så forfriskende. Ved at organisere
en fælles fest med noget for alle SOm Skolefesten bliver der skabt
en stemning, hvor det er klart, at lærere og elever kan både more sig
sammen og lære sammen. I Amerika kunne vi aldrig forestille os at
holde "pe r t y" med lærerne.

Med så mange forskelle og fordele og ulemper kan jeg ikke sige, hvil
ket system der er bedst for alle mennesker og formål, men jeg kan si
ge, at der er mange ting at lære i gymnasiet og at med så megen even
tuel indflydelse skulle eleverne benytte sig af chancen for at lære
om dem.

Sarah ttu fbauer .
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oplevet af lærere· li

Hvordan oplever jeg det at være gymnasielærer ? Helt naturligt, ~eg
trives nemlig ved det.

At jeg føler, det er et.godt a~bejde, beror på, at mit fag matematik,
interesserer og morer nng, at Jeg især holder af den pædagogiske ud
fordring, det er, at indvi andre i faget, at jeg aldrig blive:rr træt
af at være sammen med eleverne gennem tre af de mest spændende åF dl
deres udvikling, at jeg på skolen er iet miljø uden kØnsdisk:rrimJJna
tion, og at jeg dagligt har lejlighed til at tale med kolleger med
andre fag, aldre og holdninger.

Alt i alt synes jeg, gymnasiet er en levende arbejdsplads, hvor ar
bejdet er ansvarfuldt, at materialet, vi arbejder med, er unge lev
ende mennesker.

De store ændringer i samfundet de sidste 10-20 år har naturld.g.vd!s
indvirket . . På godt og ondt, på gymnasiet.

Et gennemgående træk er, at megen tid nu går til fælles, ikke-faglige
ting som introduktionsdage, studievejledning, temadage, fællestime~,
elevrådsmøder og meget andet, hver for sig positive ting, men de fiaF
stærkt indskrænket den tid, der er til den faglige del af unaervis
ningen. En anden og negativ virkning af disse aktiviteter er elever
nes ændrede holdning til det at passe timerne og forberede sig ~il dem.

Elevernes liv uden for skolen, erhvervsarbejde, de mange forskellige
tilbud, forlystelser m.m. virker i samme retning. Vi må erkende
og nok leve med, at der investeres mindre tid i det faglige arOejde
end tidligere.

Ændringer i valg af stof inden for fagene er nok mindre i matematik
end i andre fag. Nogle emner, bl.a. geometri, er trådt i baggrunden
og andre, herunder statistik og sandsynlighedsregning, er blevet
stærkere repræsenteret. Baggrunden for disse ændringer har væ1Tet
ønsket om en forskydning fra den teoretiske matematik imod anvend
else af matematik i andre fag og samfundsforhold.

Her toner så begreberne gruppearbejde, tværfagligt samarbejde, pro
jektarbejde og samfundsrelevans uvægerligt frem. Alle har deres be
rettigelse, vel at mærke med måde.

Ved det tværfaglige samarbejde er der to væsentlige problemer, vi
løber ind i. For det første er det meget tidskrævende. For det andet
rejser spørgsmålet om, hvor langt matematiklæreren aka I gå J.nd i
andre fagområder med fare for at fuske deri, og hvor meget indsigt
i matematisk metode de andre faglærere - fysiklærerne har dog en sær
stilling, idet de fleste fysik og matematiklærere er uddannet i beg
ge fag - skal have for at kunne samarbejde. et frugtbart samarbejde
bør imidlertid kunne udvikles i den kommende tid.

IJ5r dette er sagt, kan det ikke kraftigt nok pointeres, at en for
udsætning for at anvende matematik er, at man kan noget matematik,
det vil sige er fortrolig med flere matematiske dicipljner, er inde
i matematisk tankegang og behersker grundlæggende matematiske metoder.
Dette har altid været et stort og tidskrævende arbejde, som heller
ikke kan undværes i fremtiden.

Anvendelser af matematik på andre områder end fysik er først for
nylig begyndt at trænge sig ind i undervisningen. Sådanne anvendelser,

der kun er en side af matematikken, har nok været noget forsømt i
forhold til selve matematikkens teoretiske indhold, dens klare op
stilling, anvendelsen af logikken i beviser, skønheden i abstrakte
tankebygninger, de eksakte udtryksformer, alt det, der gennem tiderne
har fascineret mennesker, og er det, der interesserer og morer de
bedste elever.

Selve arbejdet med matematik, mener jeg, har en værdi for alle ele
ver, idet deres tankegang skærpes, de trænes i at klargøre sig præ
misserne ved et problem, og at slutte logisk samt at udtrykke sig
nøjagtigt.

Der undervises i øjeblikket på flere nive·auer i matematik i gymnasiet
og på H.F., og det vil der sandsynligvis også blive i fremtiden, men
skærer man det højeste niveau væk, er der fare for, at de bedste
elever taber interessen p. g. a. manglende faglige udfordringer. Dette
vil· være meget betænkeligt, da der er brug for mange unge med mate
matisk udsigt såvel indenfor de videregående uddannelser som i den
avancerede teknologi og i vores mere og mere komplicerede samfund.

Grete Bundgaard.

Af en midaldrende herres oplevelser.

1. advarsel til læseren. Det sker jo, at subjektive opfattel
ser af skolen her bliver præsenteret, som var det skinbarlige sand
heder, evt. om hele den danske gymnasieskole. Den er jeg ikke med på.
Selvom jeg godt ved, at Århus Statsgymnasium og jeg har nøget til
fælles med al landsens skoler og lærere, så bliver det min oplevel
se af jobbet her, som nu kommer. Dog skal jeg beflitte mig på at
undgå ting, sOffler specielle for mine fag.

2. advarsel til læseren. Desværre er min normale bevidstheds
tilstand ikke et klap bedre eller mindre s,vingende end din. Sædvan
ligvis går jeg ikke rundt og "oplever" jobbet - det gøres bare. Og
når jeg alligevel en gang imellem virkelig oplever eller tænker over
det, er det ikke på en og samme måde. Gad forresten vide, om det
ikke mest er f.eks. når man er tosset i høvedet på - nå, jeg nævner
igen - at eftertanken sætter ind.

Nedenstående er altså et kunstprodukt, lavet på bestilling.
Ikke alt behøver at passe på en prik med, hvad jeg virkelig har op
levet eller oplever, næste gang vi ses.

De fleste (mænd) i min alder har lært et fag. Nogle fik det
(og den), de var tiltrukket af, "men en, der ville være balletdanser,
blev dykker i stedet med blyfødder og det he!le. De sælger deres kun
nen for at opretholde livet for sig og måske sine. For nog.lJe lykkes
det godt, for andre skidt.

Skal vi ind til benet, er det vel i den sammenhæng, jeg op
lever. arbejdet her - og mest på denne måde: i/eg fik det fag, jeg
ville have, og tiltrækkes førtsat. Selvfølgelig d,vømmeo jeg som før
nu og da om at blive venstre back i Atlanta eller step-danser ( jvfr.
nedenfor); men det gør aldrig rigtig ondt. Det gik osse helt fint
med at få solgt sin kunnen, selvom der vist dengang i 56-57 stod i
studiehi\ndbogen, at faget krævede en bagdel af bly og en pose af guld.
Nu er situationen sådan, at arbejdskØberen d. overensstemmelse med
sin natur kan trykke lønnen; men det ville være flovt at påstå, at



Nu er jeg så midaldrende, og aen gamle redacteur vil vide,
hvad forskel det gør.

Jeg har arbejdet under 2 forskellige gymnasieoraninger - og
så dengang, da lønnen blev udbetalt i papirspose; da det var oprør
mod al anstændighed at bruge rullekrave under jakken; da eleverne stod
ret ved lærerens indtog i klassen; da sandheden stod i lærebogen og
bare skulle læres; da maskinparken bestod af en hånddrevet sværtedup
likator og en heftemaskine ( min ældre kollega vil sikkert nævne tav
le, griffel 0g spanskrør ) ; da en lærer kunne klare 27 katedertimer
plus delt pædagogikum i en anden by; da et stjålent håndtryk af tve
ken var en uhøz t dristighed blandt elever; da en rektors ord var
lov og lærerkollegiets taknemmelighed kunne købes fo-r en frokost.

Jeg tr0r uden at vide nok om det, at ens fysiske og mentale
tilstand, foruentninger og erfaringer hører til de mange ting, der
uvægerligt påvirker ens oplevelser. Derfor må den omstændighed, at
man statistisk set er langt mere end halvvejs gennem livet, præge
også ens oplevelse af jobbet; her. Sådan føles det også på mange må
der i praksis: Kroppen mærkes tungere, stepdansen mindre tillokken
de, fort:i,.den mere påtrængende. :Arbejdsbetingelserne (fra løn til e
lever) holdes op mod den velkendte fortid og de på en gang mere Be
vidste og mindre flyvske forestillinger om fremtiden. Men, for mit
vedkommende synes jeg ikke, at det præg, alderen sætter på oplevel
sen, virker i nogen entydig retning. Når jeg glæder m'ig ove.r nøget
på jobbet idag, kan det lige så v:el skyldes alderen, som når jeg skuf
fes. Det venlige klap på skulderen, jeg fik ved skølefesten igår, hen
tede noget af sin sødme i mindet om fortids afstand mellem lærer og
elev. De skår, der samme aften flød, fik en del af deres grimhed i en
erindring om førtids større respekt før tingene om os.

- eller sådan noget.
Poul Jensen

Tænk dig at skulle lære en hest lige netop historie eller latin.1r-q ou mine skriger af sult.

lrnidlcrt~d er lønnen kun en af arbejdsbetingeil!se11iF1e. 'Ild.Hl! dem
h~:rc~ ?s~e u~-b~J~Stiden, tilr~tt~læggelsen af arbe1dett, ~0l[l]ege11?ne,
d: f1s1sk:' v Ll.k å r osv. Naturligvis kan man kun rent ana!lJMfrd!sk sk\ill []]e
~~~~ t.., _b~t.tn?cl~er ad - i virkeligheden opleves de søm en fu.e'.1hed. He1r
i/~:-c~o!e~i;;~-ligevel kort at gengive min oplevelse a:fi R@gle af dem

J:g bøjer mig for, at et arbejde som mit m0

ler en
0
tidsplan; men det er ikke tit , jeg forlad

sang_pw ~æben og bristefærdig af længsel efter 5ArbeJdstiden ~Øles lang. 4-6 timer i klassen pu
et, ~1en osse i kroppen, selvom der ikke kræves

~~~n~t s~~~f~~~åe f~~s~~~1i~~r~~~~~e!~:~n~i!rhj~~
ved ~odt, det skyldes mange ting - esse nogle
son_i Jeg kun kan takke mig selv for: Lærerens ~n
/ fi aværet af obligatorisk pensum) , elevbestemme
1ovet (med atter andre grunde), men esse e en u
f<?rdybels~ og fornyelse {hvis det skal sig~s pæ
sid~ kan Jeg tilrettelægge en del af mit arbe"d
alti~ oplevet det som et stort privilegium atJk
le mine børn, før de skulle i seng.

Elever klager tit over dagens skema med h
o~bru~. Se~v går jeg k~n mellem 2 fag; men opbruX
rige for mig og hver time en ny og svær beg-yndels
opfundet den tilrettelæggelse af arbejdet for h ·h.
:~~rken konge eller ministerskifter, endsige ove:~an~ætil

Netop kontakten med mange me k d
største glæde ved jobbet eller måsk;n~st:r e: og nok samtHlig milll
kene her på skolen For mens mit beh e f ere. Køntakten med mennes
nok er konstant, ville næppe omgan e~vme~rh~;m~ær:e blandt and.tre v.i:st
~urmen være lige tilfredsstillende: Her gemmer j:e;~tØj~b~!~s:i _
v~rne "'og holder maq til den faste stok. Når samværet med den , e
til su s~or vederkvæge~se, skyldes det mindst 2 ting. For dete~ø:!~
te, at vi_ har demokratisk organisation. Mand og kvinde, oldin 0grønskolling,

0
bolle og streg - det gør hos os ingen foFskel,: n!s

Jeg. Der er p~ vores skole blandt de faste både et formelt ~for-
mel!~ grupperinger, som repræsenterer nogle forskelle, men ~g ople
ver ikke, at nogen sidder på nakken af andre, herunder på mig Med
~et spetakel og magtmisbrug, hvorom meldes fra så mange kante; kan
Jeg k un se en forklarJ.ng, nemlig - og det er det andet - at je~ har
nogle meget fine kolleger. Så kan elever, der - tit selvforskyldt
kun kender dem som skrankepaver og abbedisser, sige, havd de vf L,

Og så til det sværeste: Eleverne. Til en vis grad kan jeq
opretholde lønarbejder-betragtningen. Jeg skal præstere et produkt,
Ld q e qy Ld i q t; om Jeg kan lide det eller ej, og eleverne er mit r&aate
riale, undertiden genstridigt, undertiden medgØFligt, men alttd uund
giicligt. Er der egentlig større forskel på mtg og karlen pA heatestut•
ter iet, der bearbejder hingste og hopper, eller tilskæreren pA bukse
fabrikken, der tumler stof og maskine? Med rette eller ikke, si op
lever jeg en forskel, ikke så meget i f.eks. sværhedsgrad, men først
og fremmest fordi jeg nu engang aldrig ville kunne more mig og Ude
så meget med avlsheste og buksestoffer som medeleve,:. D.v.s. hver
ken klrnne opleve den sympati eller den vrede, som omgangen med dea
fører med sig. Og så bliver jeg alligevel nødt til a,t nævne faget:



"OH, ll'f V/ERE EN LIERER" ELLER "DEN UNGE LÆRERS LIDELSER"

Begge disse overskrifter faldt mig ind, da jeg satte mig ved skri
vebordet for at gøre status efter ca. 2 år som fys~k- 09 mahema
tiklærer her ved Statsgymnasiet. Og de dækker mege't godt. mine mod
stridende følelser ved jobbet. Det samme prøver jeg at udh~y,k~e, hvis
nogen spørger mig, hvordan det går: "Jo tak, hel!t fint . .IT'eg kan Jnc!!9-
tig godt lide at være på skolen, både lærere og elevere~ fl!tnke.
Men der er selvfølgelig meget at bestille. Jeg har f.eks. en øl?åent
lig stak rapporter, jeg skal hjem og rette nu i aften."

l\t jeg synes godt om at færdes på skolen, mærken= jeg, nå,J:r jeg lkØ'
rer af sted om morgenen, og når jeg af og til har svært ved at få
snøvlet mig hjem, hvis jeg lige er kommet i snak med en e!llle:rr anden.
Det faldt mig meget let at få kontakt med de andre il!æ.re?Fe, da :jeg
startede, i modsætning til , hvad jeg har hørt fra s~udiekammerate?F,
der er blevet ansat ved andre gymnasier. Og elevern__e heF gene~eifi
en positiv holdning til gymnasiet, selv om de principieit Klager sig
over, at de har for meget at bestille.

Fagligt set har det også været spændende efter 2o åM på s
selv at skulle lære fra sig. På den ene side er det rarE
at jeg alligevel har lært noget i studietiden, og på de
erDdet tilfred~stillende, at jeg stadig lærer nøgeE ny
star dele af mine fag bedre. Endelig er det herligt, a
lege med alle de sjove apparater, uden at læreren kørom
det. Ud over det daglige arbejde har jeg også haft gl
tage i diverse fællesarrangementer, specielt var de~ e
tiv oplevelse at være med ved tilrettelæggelsen og afv
temadagene.

Men hvor kommer nu lidelserne ind? Egentlig havde jeg selv svæi:=ti ved
at se nogle i begyndelsen. Men et eller andet måtte aeF være galt,
for mine nærmeste (familie og kollektiv) syntes, jeg ændrede mig i
negativ retning efter min ansættelse, og på et tidspunkt fik jeg ty
delige stress-symptomer.

Problemerne skal ikke søges specielt på Århus Statsgymnasium og HF.
men i gymnasielærernes vilkår generelt . Jeg tror ikke, man fAr stress
af at arbejde en hel masse. Men man får det, når man føler, der er
mere arbejde, end man kan følge med til. Og det sker af og til, da
arbejdet kommer i klumper: Pludselig er der en uge med aftenmøde,
apparatur, der skal stilles op, rapporter, der skal rettes, og noget
materiale, der skal skrives og trykkes.

En stor del af min forberedelse foregår om aftenen eller i weekend
en, da jeg i reglen er for træt til at ta;ie fat, lige nAr jeg koa
mer hjem fra skole. Det betyder, at mit kollektiv oplever mig aoa
altid arbejdende, at jeg får for dårlig tid til praktiske opgaver
hjemme, og at vi får snakket for lidt sammen. tiår jeg har forandret
mig, skyldes det nok også det ansvar, der knytter sig til jobbet.
I studietiden var det kun mig selv, det gik ud ovet, hvis jeg arbej
dede dårligt. Nu kan en dårlig undervisning få betydning for 25 e
lever. Heldigvis kan et kiks i €n time opvejes i den næste, 11en
hvad så med karakterer? Hvis jeg giver en elev en lav Ars- eller
eksamenskarakter, kan det forhindre ham/hende i at pAbegynde lige
den uddannelse, han/hun ønskede.

Erfarne kolleger har trøstet mig med, at presset letter med rutinen;
der bliver ikke så meget mindre arbejde, men det bliver lettere at
styre det. Og jeg kan ~a også selv føle en f~rskel fra sidste Ir, hvor
jeg ikke rigtig havde arsrytmen 1 kroppen, sa karaktergivning, pen"

15.

sumindberetning og lignende kom bag på mig. Men jeg tror, at der
selv med en større rutine stadig vil være ting i det nuværende sko
lesystem, der vil virke stressende på mig. Jeg tænker. fø~st og frem
mest på opdelingen i lektioner og de store klasser. Nar Jeg tidli
gere skrev om eleverne, at de synes, de har for ~eget_at be;tille,
mente jeg at der kan være lidt om det. De har må s ke ikke sa meget
over en 4~ timers arbejdsuge, men de har mange forskellige fag, som
kræver en ny tankegang hver gang der er gået 55 minutter. Det sam
me problem har jeg som' lærer: 45 minutter med et stof og en klass:,
lo minutter til oprydning og en smule individuel vejledning, og s
videre til næste klasse. Når der så yderligere er mange elever i
nogle klasser,ender det med, at enkelte elever får lov a~ sejle de
res egen sø, med efterfølgende dårlig samvittighed hos mig. Jeg
tror selvfølgelig ikke at jeg kunne lære alle ajever fy,sik til ll,
men jeg tror, at jeg m~d bedre tid kunne brin~e de el:ver, der fin
der faget svært, op på et højere niveau, end Jag kan Ldaq .

Og hvad kan jeg så gøre for at løse disse problemer? Ja, jeg er jo
ikke den eneste der ser problemer i gymnasiet idag, og mange løs
ningsforslag er' blevet fremsat. De spænder lige fra en t~lbageven
den til et gammeldags elitegymnasium med deltagelse af kun 5 % af
en ungdomsårgang, til en integration af all!e uddannel~e!t' f<:>r de _
16-19 årige gennem en 12-årig enhedsskole. Ingen af disse ideer sy
nes jeg om, men jeg har på den anden side ingen konkrete bud selv,
bortset fra noget med større sammenhæng i undervisning;n C:9 bedre
tid til den enkel te elev. Så foreløbig vil jeg se at fa t i.nqene til
at fungere bedst muligt under de nuværende forhold, og imens vil
jeg følge debatten om gymnasiets fremtid lidt på afstand, indtil
jeg har fundet mine egne ben at stå på. Men det kan nok også være
nødvendigt at have sit eget ståsted, så man ikke bliver væltet om
kuld af de ændringer, der sandsynligvis kommer skyllende om nogle
få år.

Christian Bech Sørensen



1b.

Fællesudvalg
Fællesudvalget (FU) er et kontaktorgan mellem rektor, lærerråd og e
lever. Det består af rektor (formand), lærerrådsformanden, elevråds
formanden, tre lærere valgt af lærerrådet og tre elever valgt af e
levrådet.
Fællesudvalget har som opgave gennem information og forhandlinger at
fremme samarbejdet mellem lærere og elever og koordinere læreres og
elevers bestræbelser.

Inden for de bevillingsmæssige r-amme r træffer Fællesudvalget afgørel
ser vedrørende afholdelse af introduktionsdage, studieuger, fællesti
mer, studiekredse samt i følgende sager, der vedrører elevernes triv
sel: praktiske forhold vedrørende bygningsmæssig indretning, frit.ids
aktiviteter og fælles arrangementer som skolefester, skolekomedier,
sportsstævner m.m. Fællesudvalget er øverste myndighed for kantinen
og udfærdiger skolens adfærdsregler.
'I'il udvalgets ugentlige møde torsdag i spisefrikvarteret har interes
serede adgang.
I år har følgende siddet i Fællesudvalget: Ole Juhl, Jørgen Sørensen,
Preben Andersen, Hanne Josephsen, Anne-Lise Lykke-1\.ndersen, C.C.Rok
kjær, Inge Hansen, Mina Iranzad, Lars Stournann Jensen.

C.C.Rokkjær.

Elevråd
Elevrådet er det organ på gymnasiet, som skal sikre, at eleverne får
medindflydelse og medansvar for deres daglige situation. Elevrådet
er bygget op på den måde, at der sidder en repræsentant fra hver
klasse, som har stemmeret; derudover er der elevernes repræsentanter
i Fællesudvalget, ligeledes med stemmeret. Alle skolens elever har
taleret. Elevrådet holder normalt møde en gang om ugen i middags
frikvarteret, for Øjeblikket om onsdagen.
Elevrådet beskæftiger sig hovedsagelig med de ting, som sker på
skolen, dvs. undervisningen, indretningen af skolen, ferieplan, o
verbelægning og Økonomi. Elevrådet er naturligvis også forum for
diskussioner af mere generel uddannelsespolitisk karakter. Men vi
bestræber os dog på, at disse hovedsagelig behandles af de på ste
det værende faglige organisationer.
Elevrådets opbakning fra eleverne er meget svingende, men generelt
set for dårlig. Dette kan skyldes, at man ikke opnår de store resul
tater på kort sigt . Dog må man sige, at hvis man vil have indflydel
se, er man nødt til at gøre et stykke arbejae. Dette kommer måske
ikke dig til gavn, men dem, der kommer efter. Resultaterne er også
afhængig af indsatsen, så derfor har elevrådet brug for dig, og du
har brug for elevrådet.

Preben Andersen, 2p.

1l.

Festudvalg
Dette udvalg, hvis helt officielle nav,n er Festudvalget for Elevfor
eningen F'e nrLs., har til formål at bringe kultur, dvs. levende musilk
til gymnasiet og dermed v.irke fremmende på samværec mellem klasserne.

Dette gøres igennem nogle af festudvaiget fremstillede fester, der
bærer det ret notoriske navn "Sold'', flertal "Solder". Et sådant sold
bliver til gennem et samarbejde mellem festudvalget, vores pedel,
rengøringsdamerne, musikgrupperne, et stor t antal Øl og selvfølgelig
jer selv.

Selve festudvalgets arbejcle består i indkøb a.€ Øl og vand samt at
engagere grupper som Gnags, Ublabu, Snee ke rs , Veslefrikk, Ernst Finn
og Meyer, Trash band, Lost Kids m.fl. Desuden skal festudvalget være
tilstede før, under og efter soldet med henbliR på opstilling, vej-
1edning, sa!l.g af Øil øg 0pr.,sdning. SkuLLe du e'fter denne lille præ
sentation af festudva[lget være interesseret i at deltage i dets ar
bejde, er du altid velkommen til at melde dig ind i udvalget og bl.a.
få en nærmere orientering om dets pxivilegier !

Jens Megensen 2x.

Kulturelt udvalg

Kulturelt udvalg har i de senere år med skiftende held forsøgt at
fremme forskellige former for kuilturudtryk her på J\SG. Når vi frem
hæver det skift,ende held, skyldes det, at vort li!l.le udvalg har måt
tet sande, a.t man skal være he!l.dig, hvis man ønsker ak t.Lv I t.e t .
Vi har i det for!I.Øbne år kun haft et arrangement, nem!l.igl en fore
dragsaften med KRIM, en indholdsmæssig succes og desværre en publi
kumsrnæas Iq f Lasko •
Vi har selvfølgelig haft mange ideer, angående små og store arrange
menter, af musikalsk og dramatisk a-rt , men de fleste af v:ore pil.aner
er strandet på primært mangll.ende viije fra "rc f f dc d e I II sdde , samt rent
praktiske vansk e Lbqhede r med at skaffe de .rigtige øptrædende.
Vi opfordrer jer derfor til at slutte op ømkring det kulture:lle ud
valg, ved at møde op, når der arrangeres noget, samt at komme med
forslag til forskellige aktiviltete.: af kulturel art. De r e.: mange mu
ligheder, kultur er jo et vidt begreb I

Leif Hvidsted.
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Trivselsgruppen

Trivselsgruppen blev i år genetableret under naMnet " 11
af 12-15 elever fra 3. g. Gruppen har ingen spec Leil ih
ønsker at medvirke til en forbedret "trivsel" på ,J./.

ske deles af flere udvalg på skolen, er det gru
ge til der, hvor de andre udvalg tøver, f.eks. n
males, og man kun har penge til malingen og ikk
der skal laves en undersøgelse over, hvor mange d ,
skolen - og når der skal laves en "ryd-op"-kampagn
merne som sagt (desværre) er 3.g'ere, har vi ikke
gentlige møde her i foråret, men vi håber, at de r
år vil være elever, der er interesserede i gennem
at forbedre vilkårene på A.S.G.

Trivselsgruppen/ Hø!l.geF li.am

Elevorganisationer

DGS - igen en forkortelse! Hvad betyder så dette ? Det bety,<le" :
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og er for: gy,mnasieel!eveime
hvad LOE er for folkeskoleeleverne, nemlig en faglig organisat :i!on.
Hvorfor en faglig organisation ?

Fordi alle gymnasieelever landet over har fundamentale int-e:rressel!'
i at tage en studentereksamen under rimelige vilkår. Vil man have
noget ud af medbestemmelsen på skolerne, må man også støtte lands
sammenslutningen af gymnasieelevråd.

DGS bygger på kollektivt medlemsskab, hvilket vil sige, at det er
skolernes elevråd, der på demokratisk vis udgør grundo1tganisati
onerne i DGS. Dette vil give organisationen den nødvendige bredde ,
Skolens gymnasieelever afgør naturligvis gennem en afstemn~ng om
skolen skal tilslutte sig DGS. Skolen var i sidste pe r Lode ikke
tilknyttet DGS, hvilket i mange henseender kan være utUfredsst!l
lende (dette er min personlige vurdering).

Der er meget andet, det er nødvendigt at vide om gymnasieelevernes
rettigheder og om DGS som sådant; derfor vil dette være et naturtigt
led i den grundlæggende information for alle nye l.g'erc pA ASG.

Helle Lund 3a

L~K. ( bandssammens]utningen af KuFsusstudeæende ).

1,A'K: ifiungene:rr som faglig ørganisatiøn fo,I" HF,- ReaJJ; Studen-ter øg
Fo~Øerede~seskursister.
LAK' s fonmå.L e,r at varetage ae knr susst.udenendes inte,resser udadtil,
d'7,s. i f0Fhoilld til øffentlighed øg presse. EIAK be s't ræbe.r sig øgså
på af koør;dinei;;e de k•ursusstuderendes in,teresser me0 det øv.rige q__d
dannelsesømråde, d,v;s. 0GS, GLO, s·emtnard!er 09 undve r-sd teit e r .

Då.sse t±ng e r alte nø<l,"en<l~ge øg udaii"en<lte. LAK kan og bØF øgså
være et sa.m!l:.i!ngspunRt pA det enkeite kuorsus, således at man kan mø
des på tvæ-r;s att" k]asseskel øg d1rØ:ft.e fæ!l!iles pr0blemer. Bette har
desvæne ~kke UdHgere fungeFe't tilfi!iedsstH~ende på l'\'SG, men vi
håben gennem en grund.tg introduk~i0n a~ få mei;;e field d. det kømmende
år.

PreØen Andersen, 2p.

GLQ - G1rmnasilee!le:vernes I!.and•s0rgani:sat.d.0n !

Det er n :r.:= enhv:e1: at orqa.n d-s'eoe sig, øgså g1{1l1nasieeJ;ev-er.
GL0 vae e e resser på !landsplan. V.i e.r repræaent.eu.ede i
mange, v 6eneFe~,t byggeF vi p~ t;r,e prindpper:
1. [ndi v skab. ( [ngen tvang heer ) .
2. T"værp, t.en aillle pøld. t.:i.sRe pao:;tier- er repræsente:1:ede ) .
3. Kun e i: ucltaiteF 0s kun øm ting, søm angår gyrnnasie-

uddan
Deruao"er har vfu sei'1fØigernig et arbej<ls- og p,rå.ncipp:irøgo:am og neg
le vedtægter, søm du til enh~er tUd kan f~, men inden da må du være
k'.tar øve,r lån Ung: Disse tttng tages hvextt å,r øp til debat 09 revru
siøn på et !lan<lsmø<le. De:irfør: se;vom iau ikke kan gå 100% ind for
det, del! står i uøres programmer, ska,l du ikke hølde fild.g td.lbage,
men mel!de d11g d!nd øg væi;;e med til på næste ilandsmøde at lave det bed
re.
Lokalforenrungen: ©gså ~eka~t er Yi ls~!l enhve.- tid "arat til at hjæili
pe dig, når probletne:une cl.l.1kke:rr 0p. L0kalfoli'eningen bestårr af menne
sker med vldlt fo.-ske~Ug s~n på tingene, me'n et ha.: vå. tUfæil.les:
Vi 'I.ægger et fanholdswå.s stoFt a~1'ejde i G·LO, øg mang'le1r altid e,i
hjælpende hån<l. <rH gengæld tUb~de!I' vi sammenhoil.d, kammeratskab
m.m.

GL© 1 s sekret.ar:l!at
WHsterngade !1.0
8000 1\arhus G
<rlf. (06) !l.296l.~.
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Dorte Søholm

I tilknytning ~il skoruen 0prettedes i 1958 et foræ!l.d~efond. Fon
dets opgave er at yde støtte tiæ eksku~sioner, fored~ag, sports
stævner, museumsbesøg, mttsfkaiske arrangementeili m.~ .• alt sammen
områder, h'10r sko!l.en n0"malt har få elæer ingen mLriller til 111\dd:g
hed på de almindelige d•lftsburilgetter.

Porældref0nden har støttet enkelte e!l.ever,som elll!!rs af økonomiske
grunde ikke har kunnet de1tage i en ekskursion. Den har ydet er
statninge,r ved f.eks. knuste brille;r i fo,rbindelse med apoirt sak>
tiviteter, og ri\en har i begrænset omfang ydet støtte til enkelte
ekskursiøner som helhed for at mlndske elevbetalingen en smule.

De meget begrænsede midler fonden rådeir øver sætte:r snævre græn
ser for, hvad der kan ydes, men alle opfo~rilres også hermed stærkt
til at bidrage (og/eller få andre ti!l. det'.).

z, 1

selv er nok til at højne bladets kvalitet, er redaktionen fortsat

interesseret i både skribenter og redaktionsmedlemmer. Vi ser det

som redaktionens hovedopgave at redigere og layoute det

indløbne stof - og ikke at skulle fylde bladet i elvte

time fordi ingen andre har gidet.

Det er ingen hemmelighed, at redaktionens medlem

mer selv har væ~et utilfredse med bladets kvalitets

niveau, som har været jæ~nt dalende ge~nem de sidste

tre år; men dsn t e n't Lo ne c ne om forbedring har d ec- ikke

været noget i Yejen med. Derfor skulle det nok ved hjæ~p

flere små eller større gode bidrag spækket med fiffige ind

fald og konstruktiv kritik være muligt totalt at helbrede

rekonvalescenten. Disse bidrag ville fremkomme, hvis folk

brugte fantasien og istedet for at spilde deres guldkorn

på de i forvejen tæt beskrevne borde i fx geografiloka

let ristede nogle runer på et stykke blankt A4 og ind

leverede resultatet til SCRIPTUS. jo flere indlæg jo flere - og dermed

mere aktuelle - udgivelser!

Hvis et sådant organ udnyttes optimait, kan det faktisk væFe til

stor glæde og gavn fo~ både ~æsere, bid~agyBere og redaktion.

Forældlrefondgn
t tilsvarende antal "ecrinse".

ikke et mere eller
derimod en pub I ik11-

nævnt - en blønding
aktuelt kulturatof,

taget omtale og vur
hvad der furcqAr pA

stedet .2.!l humor - af en nuq r-n Lurrde Ln t.o J J 1,wu1 O'J op

findsom karakter Ol) hol•h•ndc rt vist. nive,w•.•

Ilmk r Ln q 1/J n r r e dek t i oneo s me d l emme r- {~fr:ribJ,mdt

unde r t e qne de } for I a de r forh!ihen t.J i'l i ns ti tut ionen

denne sommer. ML."n rla de t t e fo,,nJ5ynJ i uv i n ikke i øig

På det seneste har bLaddnde n krævet sine o e sc
herhjemme som rundt om i verden. På Århus Siiaiisg~mnasiiwm
har han hu Lt; kig på og svunget sin le s e ee+eue ode over,

vores allesammens skoleblad, SCRIPTUS. Men trods s~gdom
spræller det da endnu.

Det dArlige helbred har bl. a. manifester,et sig ved

manglende udgivelser. I skrivende stund er, alt, l"ivad de,r,

er oubliceret i skoleåret 1980/81, to numre, hvilket må

betragtes som værende i underkanten, da formålet med Sl!RIP

TUS nu engang er, at det skal fungere som et skoleblad med

en vis aktualitet over sig og helst indeholdenae en liviig
debat om emner, der optager skolens

elever ( og lærere).
Men rnå s k e nroblemet netop er, at

der ikke er noget, der optager stedets

5-hoa alumner ... Redaktionens største

vanskeligheder ved at få et produkt i trykken ha~ i hvert
fald gennem Lan q tid be s t åe t i manqrl p å åndrige indlæg -

eller rettere: mangel på indlæg i det hele taget.

Der har været enkelte gæve mennesker, som har forsøgt

sig fra den mere humori::;tiskc side, hvilket ville være

- srn,1:1.LER ENIJNU

s t o r-n r t c t , hvis der

Hv ad vi ønsker at lave er nemlig

mindre flarJt vittiyhedsblad, me u

tion med - sorn

.:i'f debat og

i det hele

derinq af,



Kantinen
1980/81 var skoleåret, da Århus Statsgymnasium og HF fik sin længe
ventede kantine. Den åbnede efter svære fødselsveer den 1. marts
1981.

Historien bag kantinen er følgende: I 1978 diskuteres kantine på sko
len og i 1979 beslutter direktoratet, at der skal øprettes kantine
ved Århus Statsgymnasium. I maj 1980 fås de bygningsmæssige bevillin
ger, og alle venter spændt. Men først i efterå,ret 1980 kommer der en
delig skred i sagerne. Skolen fiir bevillinger til køkken og inventar
( december måned ) , og der nedsættes et kantLneudvaIq bestående af 3
lærere og 3 elever, der forbereder kantinens rammer: vedtægter, be
styrerens ansættelseskontrakt, oplysninger øm varesortiment, åbnings
tider, omsætning ved andre gymnasier, samt kantinefunktion mere gene
relt. Dette munder ud i nogle vedtægter, der definerer kantinen søm
en selvejende institution, ledet af en styrelse ( 2 elever / 2 læne
re ) , der ansætter en bestyrer, som er ansvarlig for den daglige
drift. I januar 1981 blev styrelsen valgt og stillingen som kantine
bestyrer blev besat i begyndelsen af februar.
I skrivende stund har kantinen kun fungeret i en måned. Der har været
startproblemer: arbejdspres for kantinens personale og kØdannel .sen.
Hyppige møder har rettet på problemerne, men stadig er det spændende,
hvordan kantinen vil klare sig på længere sigt. Man skal nok gøre sig
klart, at der skal vises en vis tolerance overfor kantinen i indkø
ringsfasen. Og frem for alt må vi alle hjælpe til i form af en effek
tiv selvafrydning. Jo bedre kantinen kører, jo billigere bliver det.
Allerede nu kan det siges, at kantinen rent madmæssigt har klarer sdlg
fint.

Kantinebestyrelsen.

1!1-LANDSF®NliilEN
AIHll!lS STAWSGYM,NiiSll!lM. FENRISV••EJ 33. 821!0 ,l:,RH,l!JS V
P0SW11DRESSE: POSTDOX 1290. 8210 1.R•Htl•S V'
'liLP. (06) 159962 GIR0 901962-6

!1.962

]962 opstod som et skø[e[ilrø;jekt. på furhus
øg har utlv:i!Rret s!l!g, så den e11 bæev:et !Lands

n ha~ et godt sama~bejde ,ned en lang række
tufføne,r søm f.eks. Me!L!liemfø~ke!Ligt Sam,;å.11ke

er sær!Lå!g v•d!g,t:fge føi, at

onden af il.962 e~ gennem saligs- øg
e støtte t.U 1Øsn~ng af 0[ilga'1ei?i d.
nne!Jlsesmæssd.g ka,J?ak"bel? øg at fliiemrne
se. Førmå!l.et søges f0l!tæimsvd.s øpnå=
gsgensita.nd'e, kunslthånhlværR. 0. J.ig,n .
udstiild.ng øg sa!Lg heraf i 0anmark.

nsta!Lte11 salg af Føndens
selv dispøne~e ø~er en af
d indkomne beløb til u-

en bestyrelse. [Ngen af
en fonm fer ~edeii'iag.
en :tttefirig per Løde , og

f man i ~ængere tid ha~
v ejde. Enkei 1±.pe,rsoner eller
g rbe)idsgrupr,en for 1 år,
n ar s•tøt.tet et af Fondens
p . 00,- kr.

De•r er fast sarna-rbejjde med mange kiiedse landet øver, 09 sam
a;rbejde't kan tage !Eo:J?skeiJJ [lJige fomneir. En u-landsskat 0plc:ræves
f.eks. aif g,iruppeii ved Jhrhus Statsgymna,sd.um, Vih>;y, l\mt.sg~mr.i.asihum,
l'<a•irhus Kal:ed,1rnrusk0~e, M>enrå: St.atsskøle øg Nørresundby G','mna
sium. Eol.ever ved l\arl'ius Ka•tedralsko'l.e he r skaffet mddjl.er til
plio]ekte:r ved alt udføre a,Irbejde, og mange stedear som f.eks.
på Mairselisbørg Gymnasium, Vest:!h.i!mme;r!l!anas Gymnasium, Svendbørg
G1tmnasd.um, l'<ssens ske l e ved Hariageir og Hersens Bd.l;,ffilø'tek, er
der faste å,rMge uds,H rumnge,r. uen a,icbejdsform b!l!iver mere og
mere udbredt .

Pil nogffie skoå.er er der opiretbet pe.rmanerrt.e il.agre. Det gæ!lder
f.eks. Vestj,y,1ffiands Høj skowe øg R,;,slinge HØ;jskø!Le.

m en deil. b1ter er der forretninger med ul .ønnet a•rbe;jdsiki.,aoft , og
nog1il.!e af dem hal!' øvert:aget et af Føndens projekt.e,r. G:rUJPi;>en i
Skagen i,a,r førtsat a,obejdet med faddearska•be•r t:Ll iniilJJsRe børn.
Et fadderskab køster nu o:a. 50 kr. pr. måned øg sikrer, a;; bar
net kan gå l skoil.e.



Z,'f .--

l!Jdsti!liing af eIevarbe.jder i f'onmn Lnq og
keeam I k :fl festsa !len.
Int~0dukt:i0nsdage føE ae nye ~HF- 09 !lg
k!l.asser .iJ hhv. Bøgenshø!Lmil!e]iren øg Ving
sltedeentret.
ERsku,rsiøn før; 3g-flaltur,,fag!lige e!leve,r til
midt øg ~estji11ancl
Sk0!lemøde
U-lanclsudsitH!ling i l'estsa!len ~ festugen.
Reg:iønssl::æv:ne :f: aitlletik på ~•li'hus Stadlian.
''lbent Hus'' føø elever li lHF øg !l.g med
pål1ØMende.
Efferårsferie.
Besøg af 9. og æo. klasse-elever, cleu bruev
orienter::et øm gy.mnasl!et og FIF.
2u 09 es på eksku,rsiøn i histø~ie til Fir
kat øg Møesgå:ird.
Fæl!llestd.me med ma!l.eren P.er ~irnoidi søm ø:p
takt til temaaagene.
'Eemadage ,j "Skab dig !ikke - ska1:i se!l v".
lller:minsJI>rØv.e føl? 3g-eieverne.
Badmint.ønturnerd.ng i Vej lb;,t-Risskøv:hal!len.
U-!l.andsudsit:i!l.!l.:ing i Fesft.saJ.en.
Ka:irakte,r:gi :vninc_g før lg.
Håndbo!Ld,tur,,nez;irng før duenge.
3a øg HJ & s~ på ekskursi0n :i reiigion øg
dansk til København.
Bask,et-turneiFimg føir airenge på J\rhus Statsgym.
Kønsu1€.a'tdlon føli lg-eieve:r eg ileres fO!ræi<:hre.
la eg ~A JI>å eKskuusiøn i Aist0rie ttl Fyr~at
og M0esgå1:d.
0en 1tr-a0.i.td:0melie j•ulevoileyik!lassetuæ-neEimg,
hvor eg.så enkelte [læreuhol:d opt:iræder.
KaraktergLvnd.ng d. 3g.
au]ef:e;rie
Ka akte<rgivning d. 2g.
Klassead.skussionsdag for lg- k!lassetrr:ie- ern
op<Ølgn~ng af introdunionsdagene.
K:0nsulltat:i!0n fer 2 og 3g-eiever-ne og de.res
fo,ræMre.
2HF-eilleverne sJ<:rivetr andetår;sop>gave.
BaskeUu,rneEilmg for pige.- i Fl]ØFring.
0e af rfinansmd.nd.steiren påtvun<qne fit'idage.
1'\':filleveF:i.ng af pensa0versd.gte:r og eksamens
epgd.ve!lser d. aifgangsfagene.
0e fileste '1g-klasse.- på ekskursilon tJ:iL
KØ0enhavnsområ0et .1: båae fæil !Les-og grenval!g.
lla•raktergtvning ;_ J, og 3g.
ll'ermimsprøve f0r 3g-elevet"ne.
Fæl:1.estd"me med vd.sesar.ige.ren Maren Berg.
Lærerførsamlingen indstiU!er tddli eksamen
d: afgangsfagene.
©i-J.!en teirtngsmøde øm g1renvalget.
Baskettu1F1nering førr ilg-dtrenge: i Rar.i.clers.
Skolefest.
'.L HF-eiev:erne afiJ.everer tJJa. va!lgsønsker
og !l!9-elleve1:11e afleverer g:r;envaltgsØnske:r.

~ .nov.embeu:

18.-20.augusJt:

22.august:
5. -14. septembeJ7:
16. sept:embe:r::
23. septembe,:r;:

20.-24 .01<~0be17:
27.okt.-V.nov:

29.0kb0be,11:

juni ~980:

11.-]~ .august:

12.-1!4.nøvember:
1i7. -20. novembe.r :
]8. nø;v;emBer:
26. -30. novernbe,r:
!l. decemBeE:
~. decembeu:
5. -;J.de~emBer:

9 . december:
9 . og 10. cleeefitbe,;:
12 .decembeæ:

Begyndelsen af
decembe.r:
l!S. decemsez
23.clec.-2.jan:
lc9.nanuar:
20,~anua:ir:

3. t'ebruar:

6.-U.februar:
l!O. februa-r e
16.-17. febcuar:
J!B. februar:

23.-2~.februa,r:

2.mat:ts:
9.-12.ma.rts:
13 .marts:
17 .ma r t s :

17. og i 8. ma,rts:
20.marts:
20.ma~ts:
23.marts:

1.93.996,- -

832.940,- kr.

l.. 026. 936 .- kr.

2.279.865,- kr.
1. 753.08~,- kr.

Status pr. 1.1.80
Heraf egenkapital

Direkte støtte (støtte udbetalt af
U-landsfonden til projekter)

Indirekte støtte (støtte udbetalt af
arrangører i kraft af overskud ved
salg af Fondens varer)

Samlet støtte

r kalenderåret 1980 er Fondens formue qået ned med ~67.964 kr,
Baggrunden er den Økonomiske afma t n l nq O'J Laær , at der I, 1980
er ydet større støt te end nogensinde før, nem]ig HS. 887 kr.
mere end i 1979.

Behovet for støtte vokser stadig. Vi må i den kommende tid be
gra,nse den for ikke at reducere kanitalen for stærkt - eller
skaffe flere midler.

for U-landsfonden af 1962

K.11. Skott

D panske Gymnastik- og tjnqdorns for enLnqe.r' har udhMggeifr: sam-
e bejdet med Fonden 09 fået fast kontakt med pro;!ekte<ts lJ
:~kumaområdet i Tanzania. En gruppe fra DDGU vd!l a:€'.JJægge be
søg på det i sommeren 1981.

1 foråret 1981 er der opstået et betydeligt samaEl:De]de imed
Flygtning 81. Mange laver salgsarrangementer med B0ncl.ens Ma
rer for at støtte landsindsamlingen.

Hovedparten af arbejdet foregår ved, at
sortiment til en skole, en forening, et
eller andre. Modtagerne kan disponere øv t.
til et projekt efter eget ønske. Der er f e
solgte varer, og Fonden betaler fragten f

Danida (Udenrigsministeriet) og forskellige f0nØs øg pl?d!v:at
personer har givet støtte til Fondens arbe1de.

I sommeren 1981 gennemfører Fonden sammen se
til Tanzania. En gruppe interesserede v i h
besøge nogle projekter og for at fil et ind
det arbejde, som foregår i det .

r december 1980 kom der meddelelse fra Arhu
der kunne stilles en grund til r-3.dighed for ø!1e.

De første skridt over for myndighederne blev ndeil!-
sen af 1979. Der er udarbejdet vedtægter, 09 a at
skaffe midler er igang. Danida vil udpege eE hØ~sko,;
lens bestyrelse, og Kulturministeriet er inte · i håbel'
at lokale myndigheder også vil være det. '

Grundlaget for Fonden blev lagt, da der i 1960 blev samlet 765
kr. ind mellem lærere og elever på Arhus Statsgymnasfwn. r dag
er stillingen således:



25,marts:
2. april:
13,-21.april:
29,april:
JO.april:
I begyndelsen af maj:

6.maj:
4.-u.maj:
ll .-14 .maj:
18 .maj:
20.maj:

22.-27.maj:
25 .maj:
1. juni:
17.juni:
19.juni:

Temadage

Fællestime med Randers BfoFkesli:er.
Basketturnering for lg-pJ!ger i Vib}l,
Påskeferie.
Skolekoncert.
Sidste skoledag for 2HF.
Alle 2g-geografihold på eksku.r s dlon tn
Djursland.
Sidste skoledag for 3g-klasse.rne.
Skriftlig HF-eksamen.
Skriftlig studentereksamen.
Mundtlig MF-eksamen begynder.
Sidste skoledag for lHF-, ]g- 09 2g;
klasserne.
Skriftlige årsprøve r for 1 09 2g.
Mundtlig eksamen for 3g 09 lHF øegy.nde;i;.
Mundtlig eksamen for lg begyneer.
Sidste eksamensdag.
Afslutning og sommerferie til 7. august..

Natur.:iIHfJgvis • ef~eli et. s ådanf an;angement dengang som nu spe rqe
sig sel!v, ængere sigt har:= bragt med sig ud øver s·elve
opåev Eør:ste mener:: v:d., at man d! et samfund, der e1r
s'tza ~ekn0logil.sk s b-aldeF, ik-
~e !lsen, de ~Øille eø , aer ska-
bes, [ p11æstere no e;jds{ælles-
sRa under t:emaclag ng meget
!I.an :re af 0s øgs'" fio.nde L af dem,
og • en l<undskabs-
for , vi Læu+e fk-
ke vi pp~vede
på at gØ!I"e tanker
0 ~et af en pre

n md'nds t lige-

1'i;l•l' ,10get af det
dec.entr:aile øli
t lang 09 mege·t
d"ø;jt at i,åbe
l dag,illrug, 09 alt

smu sammen ø~ember.

'110nd..e 3a, R.:i:kke Ja, t.-.nne Frederiksen.

Fra onsdag den 12. til fredag den 14, november 1980 afholdt v:I! på
skolen TEJ.1/\D/\GE, hvis ide og indhold var at bryde det daglliige skemai
op, at arbejde på tværs af ~!asserne, kort sagt. at forsøge a;tf ipi!!l!le
lidt ved vores sædvanlige made at være sammen pa. Der blev både fØ!i,
under og efter temadagene sagt og skrevet meget om dette a1:Jrangement,
men lad os alligevel - ikke mindst af hensyn til nye ]æsere - I'lldse
nogle af hoved (syns) punkterne op.
Dagenes motto var "Skab dig ikke, skab selv", en titel, der henvendte
sig til alle talenter, både i oratorisk og i mere konstruktiv øg l<re
ativ henseende. !alt blev der nedsat 31 grupper, der spændte lige fra
omsyede kendinge som matematisk workshop og digterværksted til helt
nye kreationer a la vildsvinestegning og andrre herlige kul.imartske
frembringelser.
En af ideerne var at vende op og ned p.§ de vante ro l l e n , vi som læ
rere og elever så let får anbragt hinanden i, og derudover at f.§
folk udefra ind på skolen. Således sørgede maleren Per llrnoldi for en
yderst inspirerende optakt til hele foretagendet, og musikeren Holger
Laumann og forfatteren Benny Andersen var sammen med flere andne kva
lificerede vejledere med til at gøre dagene til en tankevæ~..kende op
levelse.
Men først og fremmest kan alle her på skolen dog takke sJ,g selv for,
at eksperimentet lykkedes så godt. Folk, der tidligere har været
kendt for ikke just at være overemsige, sås nu knokle r.undt, andre
gik omkring og hyggede sig med fx. at flette lidt på de store felieø
væve, skolen sydede og boblede, ideerne sprudlede, og tilsyneladende
hang hoved og krop godt sammen for de fleste i de dage.

officielt afsluttedes arrangementet med en stor finale fredag, hvor
alle produkter blev udstillet, - og senere bortauktioneret, mens 111U
sikgrupperne under kyndig vejledning af Holger Laumann sørgede for
at give stemningen et ekstra nøl:, indtil den kulminerede ved aftenen,
fest, hvor der udover forskellige opvisninger også blev vist revy.
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En af! de tilbagevendende ådige begi1'enhecle,: pi\ >'<~hus Sta,tsgymnasl.um
er Skoil.e ,.festen. Her er det meningen, ait :1.Jærere, ele:ver, foræld,re og
venner skal mødes på u.t:orme[I] v;:ts. 'l'r:a0iltd.0nen på ft..:SG e.r , at alle mø
der feshl:l'rgit py,nteit ep i>å e.n festUgt pyrut e.t skøle. 0piægget t!il en
god fe st; e,1: et t'ea ter,st~kke. Ud~~erme he r være,t mege1: åo.ræke I iige -
det har væøee fe!lk fra sko[l;en, søm ha:r; rnedv1!:r;ke1t, men også fetk ude
fra hac- optrå0t; bl.a. havde vi i !l.9·8O besøg af "E.tnje 311

- inden de
Me" be rernt.e ,
Der-efter fuegiver: klasserne + incl.buclte ( heriblandt 1æJ?ere ) sig ud
Rl'as sevæneil.serne-, og her :indtages en seq vt.Ljr e't tæ Laq.t; mi.ddaq..
Så f'Ølger aftenens s1t0r:e høje:l.epunRt. LANCIERS. Der e,r inden festen d.
hærdi:gt bl!e:v.et øvet i denne svære dans under 1edel!se af Knud MØller.
Og han står da øgså i! sp,iJdsen fer den stor:e t. :r;;.0~, når 0en ma eher-er
ind i Bes·tsallien.
Resten frr.=i , - Der er fr:a s.ke1efestuavaigets snde sønqe.t;
før mu a•IFet:. God dansk IF0ck-musik i Festsail<en - .iJazz i!
kæ]de ek i F:i.ilimil.øka!llet. Lær:er:=uæreil.selt ha r fer:= en af-
ten f bar- - øg 0gså i kæ!l:åerren e r de:rr muUlcffhee:1 f0E alt
fiå si rtk.

Festen . 00, 0g liere!ftre~ C11yddes der 0p af å. forvejen h~-
rede e!Lever.

Meningen me t. skojl.en foF en aft.en får en arrde n
funkH0n en tilcu-tii.0n. MaA er ikke længere undervi-
ser/rn0d1tage det fl0k, søm e,r fælles om at skabe en
fest.
Måske er skole,fiesten en aår-1.tg tEad1.tåøn - nøg[le mener, at Øen i sin
f:orm f0r-længst e,r :Eør:æædet - men ae iflesrte er nok enige i, at den
tilfulde ud'ifi~lder sd.n funktiøn.
ÅSG's sko~efest huskes - 09 bør huskes, så derfor, td.l. dem, som bU
ver: sørg for,, at øgså festen i 198~ bliver god.

Milna og Lars.
S'k0J,efesttldvalge t.

Det om eEteliåret td.ilbagevendende g1rmnasiestæ:\."ne, hvø:rr koliene fra en
række mid,t)j;tske g•~mnasd.e.r mødes fo,:rr at. synge øg spi!1le sammen fo!!"
hinanden, fiandt t år stt.ecft d. Skive :i. nøvember. Efte!lr wrøvei" øm efteir
middagen vatr der 0m afbenen R0nce'l?'t , hvor de f0rskeil.(lige ko.r præsen
terede s!Lg med elt par numi;;e øg l:d:1'. sicilst s-amlLeS.es i fæ[lil.esopga~.eA,
som 1 år val'i' He.lmrich Schilt:.z' møEet før: dobbeil.tkcH'!': Singet clem He1nrF1
ein neues [,il.ed. Scneo:e vac der som t,:adtUone;n byde" iøil.kedans og dt
skotek.
Arhus-gymnasd.ernes kør, cleli sdcls'Ue åir havde megen sucees med Fuzzys
og Jasper Jensens mus<ka,ske fo,rtæiUng 0m PernHile og Hen,:ik, havde
i år et flliO<J!l"am af en ga,nske anclen art., idet harmendiorkes,tiiet 'ronil!ca
havde taget <nil.t>atil.vet tJJ] et sama,:bejde. ] betraglm!l:ng af, at fiem
gymnasier var involveret, var elew-e:rnes ftiemrnØ'de til FJrØvenile iKke
imponerende, men det o]ev cløg til en veHykket og festng koric:ePt ;,
Vor U'rue Kirke clen il.il. dec. Orga,nist 11al t:'her BØ·,neP SJ>ilHede Bac:h,
Bue Lu·n~l Nielsen il.e.decle op:EØt1re]sen a · Scli.uberts Deuct.se::he Messe, 0~
koncerten s~ut<bede med en afde!ld.ng danske øg enge]ske Dt1'lesange diri
geret af Katl\e Milnster 09 ~nud Mørner.



Musiklæt:erne

upr:!Jl! !L98'1

l!. Fæl!1Jessang: Når v.in,te:r:en r:i.nde'1i ••••

2. Lonnon:t'.Mc €aFtrtey,: 'l'icket eo tddo t1x)
;i. Jomf,:,u Ano: Flluton~um \2xy,j

4.

ved juleafslutningen på skolen medvirkede et k011 a< e' e1'e'1 øg en Oi"jplt
mcgrllppe som forsangere og akkompagnement til "den sporrtame k.011,sang"
i et par spirituals og en Christmas carol.
oen 29. april afholdes forårskoncert som fællest(i;.me, fuv0'1i k0Fet, fi0r
skellige klasser og grupper vil opføre numre, som de fua11 ai,be~deit,.
med, Om aftenen følges denne op af et musisk arrangement med w,iæsen
tation af dramatik ( ved dramagruppen ) og musi!k.

Koret har holdt prøve en gang om ugen. Ved skø:leåret
te et ganske pænt antal interesserede op, men børt's
ivrig kerne har tilslutningen til prøverne :være,t f •
stadig til, at vi i foråret har kunnet gennemfø
gram. '!'il forårskoncerten opfører koret de rfo.r .
sange med en instrumentalgruppe.
Ved siden af koret blev der også forsøgt igangsat et pa.r ii!nsft.J::Umen
talgrupper. Dette re sul te rede i en sanunep.spilsgruppe besttående affi
blokfløj te- og guitarspillende, der i efteråret a11be)idede me<l musdlk
fra 15-1600-tallet.
Alt i alt rnå vi beklageligvis konstatere, at det
bejde på skolen ikke har opnået glorværdige resu
til kan være mange, men det er vort håb, at fler
vil møde op og gøre deres indflydelse gældende m
toire og planlægning og være stabilt med i det
Endelig skal nævnes, at nogle beatgrupper bestående af e]eve1: lfl!aJ
skolen i årets løb har haft ugentlige øvetimer i musikl'.oka]et., OY-01?'

de har kunnet bruge skolens nyerhvervede instruroenta:rd!um øg Eø~sitæl?'
keranlæg.

l 11~2 Hvæuer p.\: stenen den rostneue .-u~
02 reuor den boj\• i.l c p,l,,de:
•" sr1ln~c1 je2 uden fur murs Ol,! for v<1..:i,!,
hvo, m<11ken fiur klumper. o~ n1us('n lrnr ~l<Cf:,
mei1 min h11kke. nun s~ovl Ol,! min spalle.

J iJ\!2 lrth!I 11\ v.\ccns sY,ni:0111\e kor,
lil ·lh:1kcn, Oun 111lllu1ulc uh.1~k
vi ke111l;:,1 hm.in1h.m li.i ~01111en 11ior,
den kvi,.hcr. 101: \!Wftur 01: g,.iv•·r min 10N
mtld m1t1 holc.ke, rmn skovl ui: mm spnlk:.

t NUr s,1\cn ~,\r netl I, ~l luc.11LI.: b.\l
6,1g lyn~hrd,.ms VL•il'>llaktl! IIJII\!,
le!,! •~th1r min 'VI!- 'li! 1c~ skh11h:1 c.l 111.'il,
d,1 61.\11u1 u2 bl111lb.:1 tlut Ol.i11ksh1hu stdl
I min hoHe, nilt1 skuvl o~ min 5.p.idc.

~hnn Skjo/llbo,g llt1smu11dss11n2 //Jolw11 l'omld- FM 2tl;



Idræt
Ansatt@
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tllchael Andersen (MIi.) ,adj.
Smafundøfaq, historie.

Lene IH,chofr Andersen l8AI , tml.
idræt. ·

ved

1.

Arhu$ Statsgym~~$i~m @~

maj

Basket.

Efter en vellykket tur til Holland forår 1980 blev pigerne i!gen invi
teret til det såkaldte "Europa-Cup" i Den Helder nord før :Amsterdam
( stævnet blev holdt i påsken ) . Desuden fik vi en invitate.iJ0n 1!'1!'1J
Juni 1981 i St. Quentin nord for Paris, hvor et lignende a,rt?"angement,
her dog kun for piger, skulle foregå for andet år i træk.

Grundet mange omstændigheder, men dog primært Økonomi øg eksamen, kan
vi ikke deltage i nogle af disse stævner. Sådanne ture er døg en så
stor oplevelse, at det ville være synd, hvis kontakten til Øilsse to
årlige arrangementer ikke vedligeholdes.
2.q + 1.HF & 3.g + 2.HF piger var den 10/2 i Hjørring, hvor først
nævnte hold suverænt vandt deres del af turneringen, som nu e r siut.
Ældste hold havde dog lært mest om social adfærd, så her sej~ede søs
ter-Kærligheden og Brønderslev lØb af med 1. pladsen.
l.g pigerne var i Viby den 2/4. Med kun 6 spillere var vi på forhAnd
udelukket fra den officielle turnering, men trods det blev grunden
lagt til et nyt hold, som sikkert kommer stærkt igen næste år.
Den 9/12 80 kæmpede 2. g + 1. lff drenge en hård kamp mod overrragten i
vore hjemlige "haller". Efter turneringen måtte vi igen sande, at
det ikke er scoringerne der tæller, men humøret og indstillingen til
spillet, vi regner dog med "Holdet" til næste år.
1.9 drenge "kom, så og sejrede" i Randers den 20/3. lhJ e~ det sil ba~e
at håbe, at fortsættelsen til amtsfinalen gør.es Økonomisk mulig - det
ville under al.le omstændigheder være synd at stoppe et så godt hold
allerede nu.

Tak for gode ture samt ditto "kager"

Sten Borregård.

Den 18/11 80 blandede skolen sig med eliten på Vejlb~-Rtssk0J1 ha'l!il!eJ?
nes badmintonbaner. Resultaterne var ret overbevisende - men sj0:vt
var det vist.
Til vores spillema,ssige undskyldning skal siges, at årsprø"e1me ude
lukkede et par af vore bedste spillere.

Badminton.

r forsommeren 1980 bortfaldt de traditionelle frirejser med DSB,
hvilket fik drastiske følger bl.a. for skoleidrætten. l.ængerse ,;e]ise,:
til stævner blev umuliggjort for flere skoler, og endvide:ue b!l!ev fi
nalestævner for de yngste årgange i praksis afskaff<et . Kun ved e!l!e
vernes egen dækning af udgifterne ( der gives nu 53% :trabat f, samt.
forældrekassens bidrag til de længste rejser, har det :IJ åli Kunnet [la
de sig gøre at deltage i de traditionelle skoletu,rne,ringer.

rrobon r111der11011 !PAI , 1kt,
hlll!MIØ, qylllllUtlk, •tudlevojlodor.

J.f: .1Jer9øtedt IB9), lkt.
blolo9l

Pl a Betln9cr Andersen u-m , ad;j.
onqclnk, rn1nok.



Sten 8orrc9.3rd {SB), t.ej .
ldr:æt.

Jenny Daugbjerg (Dal, 1kt.
t.ysk

Grntc Bundqea rd (Bul, 1kt.
m.:itematik

r:lrs t.cn Doctor cro), adj.
tyak, dansk

Bente Gra• (Cr), 1kt.
dansk, cng~lsk.

Anne Herete Freder.Jkaen IAJ'J, ad j.
tys i-:, ~n,a)••

Inge 11.nnah t IH t , I Yt.
danP.

Uclle Hansen (llll), tml.
\ gymnostik

finn Jocobl (Jn), 11tudlolkt.
rellgion, fransk

aene lluqo Jonscn {IW), odj.
for1111lifl<J, Olll)OIIJk

!lctto llonscn !NUi, tml.
psykologi

Ole Kr.ogh Jonncn (OKl, ndj.
gymnastik, blologl.

llonno Joaephsen l\lJJ, odj.
rollql011, oldtldøk,mdskob,

Mogons Itvl d (MIi), .idj.
blolo9i

Poul Jensen IP,Jl, lkt., dr.phll.
hlstorte, lntin



K,11,Skott (Ski, studlclkt.
hl storle

Horl'"nnc Svennlngscn IHS), adj.
kemi. f.ystk

Else Svendsen tsvt • 1kt.
rr,,nsk, dannk

knud Schou-Jørgensen (SJI, !lkt.
bJ.olog1, geografi

Vibeke Sp11nnin9 (VS), adj ,
engelsk, d<'rnsk

Ulrik Schmedcs (US), tml.
formn LnqErna Otkjær (Ot), 1kt.

tysk
Jørgen Nørreganrd (J II), .Jdj.
!'inmfundsfng,

eø-rge Lrkl:cbo Petersen (LP), H:t. Jør9cn Poulsen (Po), adj. Birthe f'in.d ~15.JaUnen (BR), odj,
mntcmallk &al!lfundsfag, gymnasUI:, atudt.c-.,ejl.eder. fysik, ,uteørattk

JCII Rotb-;,ll (Rt)' adj.
fyi;lk, kemi. ~tc11111t1I:

C.C.Rokkjær (RkJ. ll:t.
d11nd, Jnger Rokkju (lf!), u1J,

for-.n Jn9
CorI serenecn ICS), odj.
hlinorlo, fJYIMIIIJtJk

Chr. Bech sereoece (OS), 11.dj.
IMlcnu1t:U:, fyGlk

Jørgen sereneen (Søl, 1kt.
dtmsk



Venlig Mlsen
Mic::hael Larsen
Pøul M.Jørgensen.

Volleyball
Siden 197'7 ha,r der på skolen været mulighed for at spille vo h l ey .
Unden,isningen er hidtH foregået tirsdag øg torsdag (16-18) i gym
nastiksalene og ledes af undertegnede - begge gamle elever og nuvæ
rende stud.arch. og stud.mag. !li er selv aktive divisiønsspillere.
Deltagerantallet ha.r været. mellem 10 og 20 før såvel drenge som pi
ger. Hvert ål! har vi deltaget i de dansRe gymnasiemeste1rskaber og
det bedste resultat opnåeaes i 1980 med en ~ .plails for 2. g piger.
Volleyball er verdens mest udbredte spi!l, dv.s. -mere FJOpulært end så
vel basketball søm fødbold. Vi satser på at indl'.ære de rent; elemen
tære slag ( finger, bagger, smash ) 0g fØFSt når de "sLdder" nogen
lunde at udbyqqe med me:r:e specielle f ase r . Eventuelle øvede er v.el
komne, idet vi tror os i stand til at tilby;de dem rnere detaljer:ede
øvelser. De to timer ugentligt deles fifty-fJJfty, så at der spilles
i den sidste time. Tilmelding foregår Yed hjælp af opslag fra os,
dvs. først i september. Der er selvfølgelig ingen mødepligt. Det er
et tilbud til dem med l~st til motion og til at Lær e spillet bedre
at kende. Ligeledes er samv.æret på tværs af alder:' 09 klasseskel q Lv+
tigt og det er det måske iVigtigste aspekt af undervisningen.
Vi håber med denne korte præsentat:iøn at et s tøet. antal få,r 'lyst til
at spi]le volley. I øvrigt er s i.den 1974 føregået en juleturnering
mellem de enkelte klasser, sidste å r med 28 deltagende høld og med
lærerne som nuværende rnestr=e. Kig efter ops!lagene øg sk.rLv jer på ,
Alle er velkomne!

Grethe 111-Jler r.nud1en (CK) ~nhtent

,,.

El len Gottl1ebsen

Bent Wolmar (Wol, 1kt.
fysik, kemi

Grete Thomsen (CT), ass istent.

- -..
\1_..._ · :,f~~
~-,. ~\.
L I

P.J .G. Petersen (P), pedel

F.qon l'lndersen (EA), as sistent



Drama

Introduktionskursus

Introduktionstur for HF til Bogensholm, august 1980.

35.

Vi sidder her i et naturskønt område i en hyt te ved Grenaa. ©
~:\1;/~[;æll~ di~ lidt om hvad der foregår i ASG's dramagru~p~~Ø~i
mere at vær: ~a!mpa at lave et prof;ss1.onelt stykke teateu, men nær
skel og alder Duen. med mennesker pa tværs af klasser, HF/,gMmnaste-
lektier o fa. vil opleve, at det at komme på skolen JJkke kun e
skolen blive gi hv i s du er med i dramagruppen. Muren irneUem fol.k ~&
den. Ved bl r angsomt væltet, når vi arbejder med os se!l!v; øg hdnan
Jlvis du bar~al;aatd træn~ kropsb~vægelser, spontaneitet øg kFeat.i!:v:i t.et.
muligheden for ~t ~~fr1.nges~e in~er;sse for dramatik, så ha1r du heli
os selv som en s ol~e dig. V1 ma understrege, at vi d:kRe epfatter
resserede. ammenspist gruppe. DØren står åben for alle ny,e inte-

Det gik meget trægt i b d 1
de mod til at bla d . egyn e sen med at komme i gang' p. g .a. mang1en-
folk til at tage ~m~d~1.g. med. "de gamle rødder". Derfor opførdIFe:r vd.
alligevel igang med e til sig .me~ det samme. På et tidsi;>unkt kørn vil
spontanspil Net n :ække t1ll1.dsøvelser, stemmeøvelser og små
på et stykk~ vi o~ nubpa denne weekend er vi ved at lægge sidste hånd
gennem et 'seivskr art eskæftiget os med siden j anuajr , Det er he:lht i-
aften sidst i ~;e s t.ykke , som vi opfører på den multikultu:r;eUJe
magruppen, og ~~;ik~no:nne kulturaften. er også et initiativ :fi1:a dta
der er udstilling af k lle skolens musikgrupper fremføre deres numre,
drama. ,unstværker fra formning og selvfØlgel!ig også

J\ktiviteten breder s· 'k}· .
i flere ting d f 19 1, .e kun inden for drama, men i det hele taget
kende så man~e ~~rs~r~g~r på skolen· Netop fordi du kommer til at:
alle de forskelli e ! lige. fra hele skolen. Din bevidsthed om, hvad
indflydelse blive; b ~r~ei1ge udvalg har med at gøre og din egen med-
FORTRYDE DET. e y e .rq større. MELD DIG STRAKS, DU VIL IKKE

Dramagruppen.

Pedellen i den

gamle kantine.

For mange, der begynder på et HF-kursus, bliver den første tid på
skolen en vanskelig og afgørende overgangstid. Nogle kursister øn
sker nu at komme tilbage til en skolebænk, de måske for flere 5r si
den var glade for at forlade. Andre kursister kommer lige fra folke
skolen og skal indstille sig p'å et nyt skolemiljø. Forventningerne
til uddannelse og kammerater og forudsætningerne i alder, erfaringer
og forventninger er vidt forskellige hos den gruppe mennesker, der
de næste to år skal fungere sammen i temmelig mange timer hver uge.
Netop fordi starten er så væsentlig for, hvilken opfattelse den en
kelte kursist danner sig af skolen og især af kammeraterne, arrange
rede en gruppe lærere og 2.5rs HF'ere en introduktionstur til spej
derlejren Bogensholm på !lidt over et dØgn. En tur, hver hovedvægten
lå på det sociale samvær - "at lære hinanden at kende" - men også på
de problemer, der hurtigt melder sig på et HF-kursus.
Efter to korte "skoledage1' , hvor de nye HF'ere fik nogle praktiske
oplysninger om skolen og blev præsenteret for nogle af deres lærere
og fag, kørte vi til Bogensholm på Mols. Vi havde valgt dette sted,
fordi det ligger dejligt lige ned til vandet og tæt på Mols Bjerge.
Men især havde vi valgt stedet, fordi! vi her skulle lave alting
selv: måltider, opvask, rengøring, og dermed var der gode muligheder
for at snakke sammen over de praktiske opgaver.

Fra ankomsten til Bogensholm og til ud på eftermiddagen arbejdedes
der i mindre grupper omkring forskellige forhold og problemer i for
bindelse med HF-kurset. Grupperne var nedsat inden for de enkel te
klasser, og gruppearbejdet afsluttedes med en klassevis drøftelse af
dagens arbejde.

Derefter var der frit spil for opfindsomheden i forbindelse med at
arrangere underhøldning til aftenens fest. Båae festforbereaelser og
madlavning foregik denne gang i grupper på tværs af de klasser, den
enkelte skulle komme til at gå· i. I løbet af HF-kurset vil man jo på
grund af de mange tilvalg komme på hold med kursister fra de andre
HF-klasser.

Næste dag var det igen dejligt vejr, og der var tid til at rette op
på helbredet ved badning og en gåtur i Mols Bjerge inden frokost,
oprydning og afrejse.

Både de nye HF'ere, de gamle, der var med til at arranqer e turen og
de involverede lærere mente, at turen havde et så heldigt forløb, at
vi tør gentnge forsøqe t for de nye HF'erre i august 1981.

Vibeke Spanning
Anton Vinderslev.

M d store forventninger og endnu lidt generte drog tre 1. I-IP-klasser
af sted, e f ue r kun 2 dages skolegang, på Lnt.redaikt Lonscu« til Bogens
holm ved Mols Bjerge. En primitiv rønne med skønne omgivelser og go
de UDENDØRS bademuligheder: Alle 90 deltagere blev stuvet ind i to
store sovesale - et mægtigt godt samvær opstød derfor i de tre-eta
gers køjesenge på trods af duften af tandpasta og sure tæer:



Susanne N Hanne Lars

Introduktionskursus for l.g'ere på Vingstedcentret 12.-13. august so

Vi startede I efter nogens mening lidt for tidligt ) ved med aet sam
me at dele klasserne op i små grupper på 4-5 personer, hvor vi d.:Lsku
terede emnet: Hvad er en god klasse? Ilerunder kom vi ind på meget an
det, sammenhold, fravær, arbejdsmoral etc. Dernæst snakkede vi om
samme emne i lidt større grupper og klassevis sammen med vores ]ære
re. Det sidste fungerede meget dårligere end i de helt små gruppen
dels på grund af generthed og dels på grund af for megen indblandd.~g
fra lærernes side. ·

Efter et lille hvil blev vi om eftermiddagen inddelt i arbejdsgrnppe"
på 'l'VÆRS af klasserne - som stod for bl.a. madlavning, pynt, unde,r
holdning osv. , hvilket fungerede virkelig godt. Optakten til 0g se!]
ve aftenens fest foregik enormt fornøjeligt netop på grund af det 90_de sammenhold det var skabt i grupperne. Vi festede til langt. ud på
natten, hvor enkelte afsluttede den med en tur i vandet!

Næste dag plejede vi fælles tømmermænd med en skøn vandretur dl Mel!s
Bjerge I nogen f6r vild ved et ishus ! ) . Efter fælles oprydning gd.k
turen hjemad under afsyngning af vores selvlavede HFsang!

Vi synes alle det var en mæ9tig ide, som absolut burde gentages. Det
fungerede godt på alle måder på trods af, at vi var så mange sem knåp
kente hinanden, og desuden var det rart at såmange af vores læreire
kunne være på lige fod med os andre.

ror mange l. g 1 ere opleves overgangen fra folkeskole til gymnasium som
en stor forandring, idet man skal vænne sig til et nyt miljø, nye a,r
bejds- og undervisningsformer og til nye kammerater og lærere. Med den
øgede tilgang til gymnasiet følger, at man inden for en årgang møder
meget forskellige forventninger til skolens arbejdsform og tl:1 uclbyt
tet af gymnasietiden.

Da det naturligvis er i både læreres og elevers interesse, at de en
kelte klasser fungerer bedst muligt både socialt og arbejdsmæssigt
gøres der fra lærerside mange overvejelser om den bedst mulige intro
duktion.

De sidste to år har alle I.g'er været på et "introduktionskursus" af
et døgns varighed på Vingstedcentret ved Vejle. I år kørte vi med bus
dertil tirsdag middag efter at have tilbragt mandag og tirsdag for
middag på skolen med forskellige arrangementer.
Programmet i Vingsted havde tre hovedpunkter:
1. Den nye studiesituation
2. samarbejde og sociale spil
3. nogle vigtige træk i gymnasiets struktur.
Under opholdet arbejdede de enkelte klasser i "egne" lokaler, hvor
man med bistand af to lærere i hver klasse behandlede emnerne gennem
gruppearbejde og klassesamtaler. Denne del skul.le gerne bidr.aqe til
en forståelse af nogle af de faktorer, der er bestemmende for den en
kelte elevs udbytte af skolegangen og samværet med kammeraterne.

Foruden dette arbejde i klasserne indgik orienteringsløb, folkedans,
diskotek, volleyball og morgensvømning som programpunkter.

Lærerne er naturligvis opmærksomme på at et sådant stort arrangement
rummer både fordele og ulemper. Vi skønner dog, at programmet er så
varieret, at langt hovedparten af eleverne vil have udbytte af i
hvert tilfælde dele deraf, Et lignende introduktionskursus påtænkes
derfor gennemført i august 81.

OK, Po og MS

De to årgange, der fra august 1981 går i 2 og 3g på Århus Statsgymna
sium, følger en plan, som afviger fra den officielle m.h.t . fagenes
og timernes placering på de tre gymnasieår. Dette forsøg ophører des
værre med den nye lg-årgang, som vender tilbage til den officielle
timeplan.

Forsøget går ud på at samle så mange timer i mindre fag som muligt,
uden at de enkelte fags timetal i de tre gymnasieår ændres. F.eks. har
oldtidskundskab og relig,on fået 3 timer og matematik for sproglige 5
timer samlet på eet skoleår 09 afsluttet med eksamen det år, hvor man
har haft faget. Musik og formning har 3 timer i 2g i stedet for 2 ti
mer det ene år og 1 time det andet. Tilsvarende koncentration er la
vet i kemi og fysik for samfundsmatematikere og i fysik øg geografi
for naturfaglige elever.

Erfaringerne fra en række fag er kort omtalt nedenfor.
De nye lg-ere vender tilbage til den tidligere ordning med flere fag
pr. år og dermed også færre timer pr. uge i nogle fag. Det er noget,
vi bestemt ikke har ønsket, fordi vi mener, det gØr skolegangen mere
forvirrende og arbejdet mindre koncentreret .
Direktoratet for Gymnasieskolerne har imidlertid afslået en ansøgning
om fortsættelse af forsøget, idet man siger, at der nu eksisterer
tilstrækkeligt med positive erfaringer i denne retning. Det er bare
vanskeligt at forstå, at n0get, som afgjort er en forbedring af sko
leforløbet, ikke kan få lov at foFtsætte.

Der er formentlig to forklaringer på dette. Bør det første besværlig
gør forsøget Direktoratets eksamensplanlægning, og før det andet har
Direktoratet tilkendegivet, at man ønsker væsentligt mere radikale
reformer af gymnasiet og hermed også væsentligt mere vidtgående for
søg. Man kan tænke sig, at de skal gå i retning af fælles basisår for
matematikere og sproglige, ændring i fagrækken og måske samling af
nogle fag i fælles grupper. l\ltsammen er det måske meget fornuftigt,
men det er vanskeligt at forestille sig sådanne forsøg med ændringer
af fagrække og af fagenes timetal gennemført frivilligt ret mange
steder. Der vil i de fleste lærerråd støde på så stærk modstand, at
det ikke kan vedtages.

Jørgen Poulsen.

SKEMAFORSØGET

Mette
1.r l.q 1.9

Annette



oldtidskundskab formning

Finn Jacobi. matematik

I modsætning tH normaltimeplanen I med 2 timer i 2. g øg 1 time i
3.g ) har vi i år haft alle 3 time,z, i 2.g.

Denne ordning har haft følgende væsentlige førdele:
- Mulighed for tilretteLæggelse øg gennemnørelse af længere kreative

forløb.
- Udadvendte aktiviteter såsom museumsbesøg, film, foto, tværfagligt
samarbejde med f.eks. musik.

- Deltagelse i skolens fæ1lesakt:Eivi te'te r søm f.eks. forberedelse af
temadage og plakatkonkurrence.

Sådanne aktiviteter ville ikke vær e muUge med en enkelt ugentlig
time, derfor beklager vi meqe a , aE ondn Lnqen må ophøre.
.Modsat håber vi, at der banes vej før nfe f0.I:sØg, der muliggør en
større tværfaglig aktivitet, så faget kan indgå i inspi>cerende sam
menhænge, der kunne tjene til alsidig bely.sning af skølefagene.

UErik Schmedes / Rene H. Jensen.

Een times ugentlig oldtidskundskab i hvert af de tre år. Således va~
oprindelig vilkårene ~or faqe t . En fø;ste ændrin? anbragte føli nøgille
år siden tredie g's time 1 anden g, sa man her fik to tirne:t:
Denne ændring kom som et diktat fra direktoratet uden nø
ende forsøg eller drøftelse med lærere og elever. Selv
det ikke som nogen lettelse. Selvfølgelig var det md ndfr
at tre skematimer nu kun gav to, og ikke som før tre kl
et slag viste det sig vanskeligt at nå pensum. Anden g'
nemlig ikke tredie g'ernes læseevne.
Den nuværende forsøgsordning nåede vi her på skolen •
ledlig demokratisk procedure til fuld enighed om. De
bag på mig, hvor stor en forbedring der således er o
blik over forløbet, som de spredte timer gjorde så v
nå, og som læreren fØr måtte kæmpe sig frem til hos _
der sig nu uden videre. Vi har kunnet gå langt mere
der den gamle ordning, som vi snart vil blive tvunget
tilbage til.

musik
r musikfaget har vi haft mulighed for at forsøge med en sammenlægning
af normalskemaets timer i 2. og 3.g til 3 ugentlige timer i 2.g. Det
har givet os mulighed for mere samlet tid til enkelte undervisnings
forlØb. Men samtidig også for afvikling af forskellige aktiviteter,
f.eks. praktisk musikudøvelse - her er dobbelttimerne velegnede og
i øvrigt også nærmest nødvendige - og sideløbende hermed arbejde
med analyse, aflytning osv. i enkelttimerne.
Endelig har sammenlægningen af 2. og 3.g-timerne afskaffet problemet
med at gennemføre en rimelig musikundervisning i 3.g med l - ~n -
ugentlig time. Denne enlige time giver dels ringe kontinuitet, dels
som oven for antydet dårlige betingelser for den praktiske udøvelse,
der er så væsentligt et element i musikfaget. Vi må derfor dybt be
klage, at vi ikke får mulighed for at videreføre den oplagte forbed
ring for faget, som timesammenlægningen har været.

CM.

De to sproglige l.g-klasser har f skøLeår,et 19H/BO deltaget i f0r
søgsordning i faget matematik. Der har været tale om et dobbeltfor
søg, nemlig fo:rrnøg både med hensyn til fagets placerd.ng inden E0x
de tre gymnasieår og med hensyn til de,ts indhøl0.

Faget har nu haft 5 ugentHge timer i l.g mod tidligere 2 t.imer i
l.g og 3 timer i 2.g. IDe 3 ekstra td.mer i l.g e-r fremkommet ve0,
at timerne i oldtidskundskab og geografi e r henlagt til 2 .g; her
ved bliver der færre fag både i ~. g øg 2. g.
Vedrørende indho(Ldet fØlges "Po.rsaqsordn'Lnq af 15. septembe,r 191,a
for matematik på gymnasiets sprøglige linje". Af nfe emnet", deø er
kommet ind her, kan næ.vnes: deske-Lp t Lv statistik, mere sands~,nlig
hedsregning, eksponentiel vækst samt brug af JTegneteknis1ke hjælpe
midler ( lommeregner og tabeller ) . EndMd.det"e eir der afsat c a , 25
11 frie timer", der kan bruges E!l..!l. udd;ybning af emner fra det obli
gatoriske stof eller til l\elt nye emner. 'Jlil gengæld ex tarigonøme
tri og dele af integral:r:egningen udgået.
Der er blandt eleverne delte meninger om før:de!l.en ved den kraftige
koncentration af faget i l.g { den s~arer til, at matematikerne
har 5 ugentlige timer engelsk ± E.g ) .

Også efter .forsøgsordningen er dee- mange e Leveir , der syAes, at
stoffet er stort 0g vanskeligt, og det er j,,nd,trykket hos øe tao læ
rere, der i år har haft undervisndlngen, at clet med den .foreiiggen0e
stofmængde kan væve eveøb at afse tid ti(l de frie tiime,r og til re
pe tl.tion.

Sels synes jeg, at stoffet, der nok er udvalgt efter erfaringer
med HF-pensum, er blevet me ne jørd'nært.

'l'll det anvendte J æneboqssysuem findes de!lr en opqe ve sam I ing, oq
følger man forfatternes intenti!0ner øm, at eleverne sk.al Bruge en
stor del af tiden ± timerne til opgaveløsning, e,r <let mit indt<:fk,
at stoffet bliver uddybet mere, end man e,c vanrt tH hos sp~ogrd.ge
e] cver. Det vll fotimodentlig også kunne mæxikes vecl eksamen, som
stadig er mund tld.g.

Børge Lykkeb0 Petersen.
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fysik og kemi samfundsfag

Forsøg i kemi på samfundsfaglig gren.

Forsøg i kemi på fysisk og naturfaglig gren.

Koncentrationen af timerne har været en gevinst, idet den ene time i
2.g ikke var til noget som helst.

Koncentrationen af tim~rne i 2.g har bevirket, at eleverne haF ans6
faget for me7e væsentligt end før. Det har i modsætning ttl tid.Lige
re været muligt at dr Lve en sammenhængende undervisning hy-d..tlJke't h
giv7t en ~idsgevinst,

0
så det ikke har været noget probl~m a1: na ae:

01?l1.g'?tor1ske stof. Pa den samfun~sfaglig; gren har der endog wæliiet
tid til at behandle globale energispørgsmal i samarbejde med samfu
fag. n

Af n~gative sider ved forsøget kan nævnes, at de matematiske fø~ua
sæt n inqe r flere gange end tidligere ikke har været til stede på det
rigtige tidspunkt.

Udfaldet af forsøget er alt i alt positivt.

Kort sagt har forsøget bestået i, at Samfundsfag på den matematiske
linie har 4 timer ugentlig i 2.g og 6 timer ugentlig i J.g ( mod
normalt 5-5 ) . Da der endnu ikke er erfaringeli med de 6 timer i J. g,
må denne vurdering være foreløbig ud rfra er faringer med.I 2.g i skole
året 1980./81. Jeg vil umiddelbart trø, at det er fordel for faget med
flere timer i 3. g, ildet man nok kan få en bedre behandling af den de 1
af stoffet, som flyttes til 3.g, a!lene f:o~di eleverne er- blevet æld
re.
Den mest iøjnefaldende førde I for 2. g i år har været muligheden for
at samarbejde med fysik, der i kraft af forsøget ha r 4 timer ugentlig
i 2.g, og derfor har kunnet få plads til tværfagligt sama:rbejde. Det
te har konkret ført til et fælles emne om "Energi og Samfund", der
inddrog fagene fysik, matematik og samfundsfag. Undervisningen blev
tilrettelagt som parallelundervisning, hvor= samfundsfag tog sig af
spørgsmålet om de Økonomiske, politiske og miljøpolitiske sider af
energiproblemet, hvor fysik tog sig af energiressoureer og energi
former og hvor matematik leverede en række for udaæt n Lnqe r for tal-
og statistikbehandling. Forløbet strakte sig over 2-3 måneder og må
vurderes positivt. For læreren i samfundsfag var det rart at kunne
overlade de egentlige neturvrdenskab.l t qe problemer til fysik ( man
undgik dermed de mere letbenede forklaringer ) , og eleverne gav ud
tryk for, at det skabte overb l i k og en bredere fors t.åe I se , at man i
flere fag beskæftigede sig med samme emne.

Efter min opfatteilse er dette netop vejen frem. Fagene supplerer
hinanden i mange tilfæilde. Der bør koorddne re.s , samarbejdes. Foirud
sætningerne herfor er mange ( jeg skal ikke d t skut e re dem her, da
det kræver en grundlæggenØe analyse af, hvad indholdet af et fremti
digt gymnasium skal være ) , men en af dem har været. det beskedne ti
mestrukturforsøg, der derfor foreløbig må vurderes som positivt.

Forsøgstimeplan.
2.g J.g
4 0

Forsøqstirneplan
l.g 2.g
J 0

Normaltimeplan
2. g ).9
2 2

Normaltimeplan
l.g 2.g
2 l

Normaltimeplan Forsøgstimeplan
l.g 2.g l.g 2.g
2 3 J 2

Ombytningen af timerne mellem 1. og 2.g har ikke været en fordel, i
det holdstørrelserne i 2.g normalt er mindre end 1 l.g. Endvidere
har eleverne flere forudsætninger fra fysik og matematik i 2.g end
i 1-~- ?et har således været meget vanskeligere at nå pensum samt
at ga tilstrækkeligt i dybden.

Wo

Michael Andersen.
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ForsØg med ihtegratie
oldtidskundskab og re

Hanne Josephs en.

Rektor er skolens dag!lige pædagogiske øg ad
milnisk.-ative !leder. • ilet daglige airbejile M
stlis rektor af en :rrække kelleger, af pecl.ellen
og af sek~etæli"er.

1. Spisning m'å kun finde ste0 i fF0koststuen og
d. festsasl en ,
Bæg1re fr;a va.trmdriksautøma,t må Run beny t; tes i
frokøststuen; aog i mellemtimer o qs å !1.. fest
salen øg efter 6. time i klasseJ.okaLerne.

2. <røbakssrygning er kun tilladt uden for skøle
bygnd.ngen samt. i frøkostst.uen og [:)å lærer
væ:rrelset.

3. Elet e:rr brugerne af skoLens lokaler, deo:- skail.
•~clae op; d.v.s. at stole skal sættes på p!laas,
og ad'faid skal smilcles i e f fa Ld s'o tnrve .

4. Efter 6.t i!me må i frokoststuen kun aoe-dene på
forhøjnd.ngen Benyttes, da .rengøringen ellers
hind.res.

5. €ykler anbr Lnqe s i kælaeren i stativerne;
knalil.ert.er i knallertrummet el1er i sko
!lens sydøstlige hjørne, bil.er i pa k,erings
kæhderen e Ll.e.r på pa.rke r dmqspLadaen på skø
lens øst:r-e side.
Knail!lertmotorer skal'. være stan<3set i kæjlde nen .

6. <sykiler og kne Ll e r't.eir skal trækkes inden føoc
bygningen.

7. 111 uolleverilng af skrifter, bøger øg andsre
vaere r skal ske fra sk.r anken i firokioststuen.
Salg må kun filncle stecl efte,: aftale mecl ~ek
tor, cler rådføoceo: sig med FW i såi!anne spørgs
mål. Kun elever på skolen må sællge.

Alfab@tisk ori@ntering om
År-hus Stat$g)fmliil:ætsium og HF

/ldminis traUon:

l\dfær,dsregl .er:

Resultatet af in~e~rati'?nen er et fag, . der. be skæf t Lqe r sd!g med æeil.\t
giØs og ikke-religiøs t i Lvære Lse s t.o Ikn Lnq 1 europæisk k,uill1rnæ øg l,
fremmede kulturer.
Undervisningen i europæ~sk kultur drejer sig om at fø:r;stå: den nuti
dige europæiske kultursituation, der har sine rødder il. gJTæsk 09
kristen til værelsestolkning. Undervisningen ornf agger g,i;æsk !li'eil!:i!gi!,
og filosofi, kristendommen og moderne livsanskuelser. en

Undervisningen. i fremmede kul~urer drejer sig om at. ifølist.å den ifliem
mede kulturs t1lvæ:elsestolkn1ng ud fra dens egne forudsætn1mgeoll'
samt undersøge, hvilke konsekvenser mødet med europæisk kuliftu1: får:
for den. Undervisningen omfatter et naturfolk samt en a:fi fiØa!gende
religioner: hinduisme, buddhisme, kinesisk religion, jaI,:>ansk me!l!:t
gion, jødedommen, islam.
Baggrunden for forsøget er ønsket om at skabe en
og dermed mere meningsfuld undervisningssituation,
beslægtethed bliver bestemmende for undervisningen
den nuværende bekendtgørelse omfatter undervisning
skab betydningsfulde sider af den antikke græske {
Undervisningen i religion omfatter kristendommen o
ne religioner. Både den antikke græske kultur og k
rødderne til europæisk kultur. Begge fag arbejder
høj grad peger ud over fagenes geografiske og hist
hen mod tilsvarende emner i den moderne livsanskue e
beslægtethed mellem de to fag er imidlertid vanske øjae
for i den nuværende situation, hvor undervisningen i ikke
tidsmæssigt forløber parallelt. Oldtidskundskab sluHes efter 2 .g
og religion efter 3.g. Det er denne barriere - den afsluttenQe eksa
men i oldtidskundskab efter 2.g - som forsøgsordningen bryder neå.

Forsøget startede ved skoleårets begyndelse 1980 for klasserne 2a og
2z. Fra næste skoleår vil det blive gentaget i 2 klasser.
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Administrativ
inspektor.

Bibliotekar:

er Jørgen Poulsen; hau fuis'tår a<lmd!nisti;atiønen
og tilrettelægger årsprøver øg be"minspi;øvei,.
Han fører de daglige skemaæF>dlfingelf søm iliØ<l.ge
af kollegers sygdom, fraYælf aili ~jenstlige å~
sager, lærerkandidatp1:ØYe1r m.v.

er C.C. Rokkjær. Biøliøteket elf åfuen~ neie ~e
gen, og det kan benyttes søm lliæsesaill. BØge,; kan
hjemlånes efter de ,;egler, delf e'lf fuekendtgjøi,t
samme sted.

Med hensyn tU papilJ'l'. gæilder følgende ocegler:
] vH aill~e 'få ud1!le1'e1rnt ~ A4 blokke øg ~ ring
bind. IDeHe vil være tilstrækkeligt til at
dække et normalt behøv føF e,t år. Hvis I in-
den sko[Ueå:r:e,ts udllØb mød forventning skulle have
opbrugt de udlevei:ede A~ b!løkke, kan I ved
henv.endeise tf!L en af jeres lære:e få udleveret
et hæfte (så længe fager haves!). Kan] ikke
nøjes me.d et sådant, må I for egen 1JTegning købe
nye A4 bilokke.

Cykler og k•na]lerter: Se aøææ:cds,:ceglerne side 40.

(HerU1 komrnei, de !lø,,,dage samt søn øg he]
Tigclage, som ikke eir emfattet af ovens-t ående ,
llntalJ.et af ferie 09 f iø i
82 udgør herefiter ~651: aqe sko~året ]90l/

Det bemærkes , at fie1nleplanen bGJlt'tset fira som
m~rferitens b';gyndeU.sestd.0sp>un.kt kan f:r;avi~es
efter feru~gaende ti!l'.Jiacilelse fr-a 0.iilfektoråtet
før gymnasiesko!lerne og høje.re forbered els es
eksamen. Det er en forudsætning for ti:!l!ladelse
til ffravige~se af fer1epæanen, at det samleøe
antal fierd'.e 0~ fridage i skøileål!iet fOli•biive·r
umndt7et 165, samt at der af hensyn uæ eksamens
tH~ette!lægge]sen tkke pilacei,es )'cler!lige,re
firldage i perioclen 26. apriE-]8. juni !1.982. På
given foran!lednd.nCJ sikgl man <:lesuden gøre opmæ:r;k
som på, at 1Øirdage og søndage ikke vi!l kl:lnne
godkendes som unclerv.tl!snii.ngsclage.

ti!l man<!lag d 4. janua..r
mandag 0 5.apF!i.æ 'ti l tirsdag d ]3.april

fredag d æG.april

mandag d 21. jun;I. til (fredag <l 6 .augMst)

.!2§1

Før skøileåEe1' 19817,82 (l.august ]981-
3!1.. juii 1982) e, dei, foE s'1:atens gymnaste
skole:r;, studenteFkursus og s~atens kulisus
til højere førbeæeolelseseksamen fastsat
følgende fridage og f:erie,r (de nævnte Øage
medr;egnes) :

(,mandag d 22.juni) tiil fredag cl ?.august
mandag d 19.okrt:øbe,c til fredag cl 23.oktober
onsdag d 2 3. d'ec embear

0anske. Gymnasiee]eve,rs Sammenslutning (se side, 18.)
Gymnas1ee]evernes. Lands0rganisati0n (se s Lde 19 . )
Begge er fagf0r;en1nge.r Eør gY,mnasieeleve.J:.
Landsorgan1Jsattionen af kursusstuderentle. Fagf0renir,ig
for HF-elever. (se sl!de 19.)

se s irde 16 .

Påskeferie
Dronning Mar
grethes fød
selsdag
somme r fer Le

Sommerferie
Efterårsferie
Juleferie

Ferieplan:

Elevråd:

DGS:
GLO:

ELEVORGANI SA'J1 I 0NER:

skolens bogbestana, i · te-
ratur findes i faglok
I biblioteket er frem 91
aviser.
Biblioteket er et læsevær
være ro; gruppearbejde el?

er Anton Vinderslev. Han
af lære bøger og papir øg
levering og aflevering ved
og afslutning. Løbende ud lev
ets Løb foretages almindelig
Boginspektor kan træffes i b0
de ren. Træffetid med henblik på medde]e]se
om bortkomne bøger, ombytninger af DØger m.v.,
vil fremgå af opslag.

Ved skoleårets be.gyndelse får hver enlee]t
elev udleveret de fleste af de bØgeE, der
skal bruges i det kommende skoleår. I skal
være klar over, at bøgerne er offentlig ejen
dom, og at I som følge heraf skal behandle
dem godt. Det indebærer, at I har pligt til
at indbinde bøgerne solidt og, at I ikke m&
strege og skrive i bøgern.e. Hvis disse ele
mentære krav i.kke overholdes, må l væ?ie J:nd
stillet på at skulle erstatte de mishandlede
bøger.Det er af væsentlig betydning for sko
len at understrege dette krav, dels fo,.Jidil
bøger i dag er meget dyre, dels fordi skolens
bogkonto er meget lille i førhøld til de ek
sisterende ønsker om boganskaifelser.I vil med
andre ord skade jer selv og jeres kammezratet',
hvis I ikke selv vil medvirke til at give den
enkelte bog så lang levetid som ovei,hovedet
muligt.

Derfor: 1. Bind bøgerne ind.
2. Skriv navn i det dertil indrettede

felt foran i bøgerne.
3. Undlad at skFive til i bøgerne og

behandl dem i det hele taget ordentligt.

findes i nr. 34. Om · -
liotekar. Biblioteke

er Anne Frederiksen o naeru,
~e passer AV-midlerne, ,
grammofoner, overhead yr,
video og kopimaskiner.

~r og papir:

Bog inspektor:

Bibliotek:

AV-inspektorer:



Forsikr inqer:

Forældrefonden:

Fællestirrer:

l'ællesudvalg:

Idrætsdaq:

Informationsmøder:

Ansøgning om fravigelse af ferieplanen i.ndsendes
til direktoratet for gymnasieskolerne øg højei,e
forberedelseseksamen af rektor mden d. rus.
september 1981 efter forudgående behandUng i
lærerråd, elevråd og samarbejdsudvalg. Såfremt
sommerferiens sluttidspunkt ønskes ændll'et., må
ansøgning herom dog indsendes senest d. 1 maj 1.981.

Staten er "selvforsikrende". Det bet~<ffe[I" i
praksis, at undervisningsministeriet ®~

dermed skolen ikke forsikrer negen el1l!er
noget. Det kan ikke undgås, at der på en
skole sker forskellige uheld. Den peraon
der er årsag til et uheld, vil blive d1ra
get til ansvar - også i Økonomisk hense
ende. Med den frie adgang til skølens
bygninger kan ingen garantere for, at der
ikke kan ske tyveri. Sådanne dækkes hel
ler ikke af staten.

Det er således rimeligt, for ikke at sige
nærmest nødvendigt, at den enkel te elev et?
forsikret (ansvar, ulykke, tyveri} enten
ved en personlig forsikring eller i fon=
bindelse med diverse familieforsikringer.
Det må til slut bemærkes, at hvis en elev
udsættes for uheld eller ulykker i føPbin
delse med selve undervisningen, kan skolen
søge undervisningsministeriet om hel eller
delvis erstatning til skadelidte. I sådanne
situationer træffer undervisningsministeiriet:.
afgørelsen i det enkelte tilfælde.

Se side 21.

Fællestimearrangementer planlægges af fæl
lesudvalget på grundlag af forslag fra sko
lens elever og lærere. Programmet vil norrrnalt
bestå i foredrag, oplæsning, musik eller film.

Forkortes FU, se side 16.

Se under temadage.

finder normalt sted en gang om ugen. På
disse møder kan fU, rek tor e l.Je r andre fliem
lægge sager tildebat. Iler har ! år te løb væ
ret inforwationsmøder tirsdag i andet frikvar
ter. Møderne annonceres ved eks ra r J nqnhnq>
er og der er rnødepI 1 gt ~

Informationssedler:

Informations
tavle for FU:

Karaktergivning:

Konsultationer:
oku . /Nov.

Dec.

Feb.

Mar.

l••iCrcr forsamlinq:

På forsøgsbasis har vi i de sidste måneder
af skoleåret 1980/81 gennemført en udvidet
informationsordning efter følgende regler:

To gange om ugen (mandag og torsdag) udleveres
i 1. Erikvarter i alle klasselokaler, et ark
papir indeholdende korte informationer. I
begyndelsen af 3. time læser lærerne oplys
ningerne op, hvorefter sedlen anbringes på
klassens opslagstavle. De der ønsker meddel
elser på sedlen må indlevere ordlyden skrif
ligt på kontoret den foregående skoIedaq
(Fredag og onsdag) senest kl. 14 ,oo.
Der er udsigt til, at denne ordning fiortsæt
ter i dette skoleår.

findes til venstre før lærerværelsets dør (ved
siden af tavlen med oplysninger vedrørende ske
maændringer!). Her kan alle fremsætte meddelelser
til FU. F.eks. kommentarer til udvalgets arbejde
og beslutninger, forslag om sager, man ønsker,
udvalget skal behandle, spørgsmål til udvalget
ect. Samtidig kan på dennne tavle anbringes kor
te meddelelser, f.eks. mecldelelser I der ikke
udløser informationsmøGe, særlig aktuelle medael
elser ect.

- selvejende institution, ledes af en elev og læ
rer valgt s t.yre l'p e .

- personale: en bestyrer står for den daglige
drift. Der er ansat en person som medhjælp i
kant!i.nen, hvortil kommer frivillig eil.evhjælp.

- åbningstider: 940-12°0.

- varertyper: lun ret, smørrebrød, råkostsalat,
boller, rundstk. , kage, slik, tobak, wælk,
yoghurt, vand og kaffe.

- sel.vaErydning.

I henhold til bestemmelserne skal der i gym
nasiet ud over årskaraktererne gives mindst
en standpunktskarakter. Efter lærerrådets be
stemmelse kan der gives to standpunktskarak
terer.

"Al;>ent-hus-arramgement 11
• Alle første klasse

e~ever 0g deres pårørende tnvHeres Ul ufor
mel aften pÅ skolen, hvor alil.e iiag og klasser
nes lærere vil væ~e re~~æsenteret.

Elev-forældre-il.ærer konsulatiøn for l .g.

Rlev-forælclre-lærer konsulation fior 2. og 3 .g.

Grenva lgsorien ter i ng far 1. g.

l,ær.crforsamil.inqen består af rektor cq skolens
lærere.
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Lærer forsamlings
møde:

Lærerkandida ter:

Lærerrådet:

Mødepligt:

Navne og adresse
ændringer:

Opslagstavler og
oversigter:

Regelsamling:

Her behandles elevernes standpunkt, Qigesøm man
kan rådgive eleverne om oprykning i n;t,: Klasse.
Afgørelsen af om en elev skal fortsæt.fe ~ næste
klasse, træffes af eleven selv. Lær;errføir:samil!dmøen
holder møde inden uddelingen af karakte>'ølade -
og efter afslutning af eksaminer 0g å,ssp>'ØVe>'.

Kandidater med universitetseksamen,
at undervise i gymnasiet, skal genn
kursus i praktisk undervisninosfærd
Dette strækker sig oftest over et. h
hvor kursisterne - kaldet lærerKand
"spirer" - deltager i undervisningen
samarbejde med klassernes lærere. [ l

kursus arrangeres der to "besøg11
,

dielektor fra en anden skole komm
værer 2-3 timer. Efter 2. besøg u
ledere og studielektorer en udta!l.
lærerkandida tens underv isningsfær

består af skolens lærere, som afgør spØli'gsmå\l!
om forsøgsundervisning, nyanskaffelse~ øg andre
praktiske foranstaltninger. Til Oea:r;Derlae!l!se
af mange af disse pioblemer nedsætter l!æJ?eF
rådet et udvalg, (ØKU) , der behandlle r f0JJdellng
en mellem de forskellige fag af de be'l(»b '1!11
læremidler, der er til skolens disposit.iøn.
I en række sager skal lærerrådet høres, f.eks.
antal af klasser og grenhold, fag og timefotr
delingen, stil lingsopslag, årsprøver ogeks
kursioner. Lærerrådet vælger af sin midte en
formand (siden 1979 Jørgen Sørensen). Til be
handling af sager, der vedrører eleverne,
indbydes elevrepræsentanterne til at del tage
i møderne.

Der er almindelig mødepligt, herunder pligt
til at aflevere skriftlige opqave r .

Navne og adresseændring, ændring af telefon
nummer skal straks med.deles på kontoret.

FU' s informationstavle, sko lesk ma, lok.a lske
ma, daglige skemaændringer samt meddelelserr
fra kontoret findes 1 forhallen.
Opslagstavlerne i kældergangen kan frit b11nyt
tes af alle.
Opslagstavlerne i forhallen samt glasdør-ene
kan kun bruges efter aftale med rek tor ,

Skolens pedel er Pouli Petersen. lian har tilsyn
med skolens bygninger og inventar.

Alle elever på skolen får udleveret bekendtgør
else for hhv. gymnasiet og HF samt en hå ndboq
med nogle af de vigtigste regler 1 øvrigt.
Mere omfattende bestemmelser for gymnasie-og
HF-uddannelserne end disse kan findes i neden
nævnte publikationer:

Skemalægning:

Skemaændringer,
daqliqe:

Skolefest:

Skolesekretærer:

Statens uddan
nelsesstøtte

Studiekredse:

_s tud.levej led ni.ns:

Skemalægning foretages to gange om året, denne
opgave udføres af Jes Retbøll og Bent lvolmar.

Som følge af læveres s~gd0m, tjenstligt fravær,
ekskursion, lære~kandidatbesøg o.l. kan det
være nØdvendfgt at foretage ænilringer i aet
daglige skema. Disse ændr Lnqe r foretages af
administrati~ inspektør (se herunder), øg be
kendtgøres ved opslag på 0pslagstavlen i fior
hallen.

finaer sted i februar/marts med deltagelse af
elever, lærere, inviterede gæster og gamle e~
ever. Dens indh0ild er n0rmalt fælles underholå
ning, spisning i klasserne, lanciers, musik,
dans, snak, m.v. af forskellig art i en ræk-
ke af lokalerne.Se indlæg side 29.

Skolens seki:;etærer er Grethe lrhomsen, Grethe
MØl]er Knudsen øg Egon Andersen. GT står for de
prakti!sRe funktioner i både gymnasie og HF
afdel~ngen .. Grethe Møller Knudsen varetager
funktioner 1 forbindel'.se med elevernes for
hold, e Levke r t o't.eker , f0rsømmmelser m.v. Egon
Andersen fører skolen aaglige regnskab samt
varetage:r de derme d forbundne funk t Loner
På døiren t.i!1. HF-kont.oiret, bvo.r G1rethe Th~msen
og Grethe MØ[lle1r Knudsen sidder, f rernqå-r ae res
træffetidel' af et opslag.

De gældende bes.t.emme Lse r for t d l.de I t.nc af ud
cl•anneilsesstøt. be kan - bl. a i fo rm af en h>iroc
hune - fås hos Creit.he Thomsen på HF-ko1:\toret
(se også skolesekretæ.rer}.

Der kan OLi>.1:et..tes studiekredse, hvis nd!Adst lo
elever melder sig, og hvils en leder kan Hndes.
l stud!ek~edsene m~ man ikke qennemgå Jære00gs
stof. 'l'imerne ligger uden fo.r norma L s'ko Le t Ld .

Til såvel HF-kursus som gymnasium er der knyt
tet en studi!evej:lederinstit\:ltiøn. Stufilievej
Ladn d nqen [i>å HF forestås af J\lnne-Lise Lykke-
1\ndcrsen og Pr,eben AnØe.rsen. 0e s-t å.r ti] fi"iri
cHqhed for HF-el!everne med alt , hvad Øe:r ved
rører HF-fo'!Fh0J.d såsom valg af tilva!l.gsfiag,
specinieskr!vning m.m.

1) En meget omf a t tende JJegelsamling i ringbind
indeholdende samtlige regler fo.r de to uddan
ne l ser . He.r L findes til!l!i!ge undervisningsvej
ledninger. Står på rektors kontor og på bib
Hoteket.

2) Kroghs skolehåndbøger for g;,mnasiet og flF om
fattende bekendtgørelser, cirkulærer og andre
bestemmelser. (Disse bestemmelser findes også
indeholdt i regelsamlingen). står på kontorerne,
lærerværelset og biblioteket.

Scriptus/skoleballat: Se indlæg side 20 og 29.
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støtteundervisninq:

~:

Temadaqe/idrætsdaqe:

U-landsfonden:

Studievejlederne i gymnasiet er lnger Meie1rJ10na Yde
og Carl Sørensen. Vejledningen gives i .forrr
a f orienteringstimer, konsut'ation (:)å st1:1Gte-
vej ledernes kontor i klasseværelse mer . 6a.

Både HF og gymnasiestudievejlederne kan tl::ræf-
fes s åve l personligt som telefonisk i ae op-
slåede træffetider. Skolens telefon e r 15 89 55.

Faglærerne kan indstille HF-elever til indtil
15 timers støtteundervisning i begyndelsen af
1. HF: Den normale forudsætning er en f01:mdgå-
ende eksamen af ældre dato. Studie:veillede,i:-ne
sørger for holdenes oprettelse efter di1Fek
toratets godkendelse.
Støtteundervisning kan også e cab Le ne s i f01:
bindelse med længere tids sygdom for både HF eg
gymnasieelever. Der kan desuden oprettes speeialJ
undervisningshold for læsehandicappede undeF l!øv
om fritidsundervisning.

Automattelefon findes i gangen i kæl!deJ:ien fø:r?an
frokoststuen.

Telefonbesked til elever kan kun motltages i sæl!
lige tilfælde.

Lærerrådet har vedtaget, at der skiftevis sk:a!l.
være idrætsdag eller temadage i et skoLeå r .
!lensigten med disse arrangementer er at samle
skolen på tværs af klasser og fag.

Se U-landsfondens indlæg side 23.

Lærerfortegnelse
Andersen, Inge, (IA), lektor, matematik

Elsdyrvej 10A, 8270 Højbjerg, telf. 27 25 07
Andersen, Lene Bischoff, (BA), idræt, timelærer

Grønnegade 85, 2. tv. , 8000 Århus C
Andersen, Michael, (MA), adjunkt, samfundsfag, historie

Nordre Strandvej 20, Risskov, telf. 17 48 95
Andersen, Preben, (PA) , lektor, historie, idræt

Rolighedsvej 59, 8240 Risskov, telf. 17 61 86
Bergstedt, J.E. , (Bg), lektor, biologi, qeeqr-af t
Betinger Andersen, Pia, (BA), adjunkt, engelsk, fransk

Rosenkrantzvej 3, 8583 Hornslet, telf. 99 53 91

Borregaard, Steen, (SB) , timelærer, idræt
1'ordenskjoldsgade 59, 1. , 8200 Århus N, tel f. 16 86 90

Bundgaard, Grete, (Bu), lektor, matematik
Saralyst 17, 8270 Højbjerg, telf. 27 11 57

Christensen, Yrsa Pade, (PC) , timelærer, idræt
Valbyvej 7, 8000 Århus c, telf. 14 36 69

Daugbjerg, Jenny, {Da), lektor, tysk

Doctor, Kirsten, (KO), adjunkt, tysk
Frederiksen, Anne Merete, (AF), adjunkt, dansk, tysk

MØllegangen 5, 8240 Risskov, telf. 21 35 25
Godskesen, Grete, (GG), lektor, matematik

KorshØjen 38, 8240 Risskov, telf. 21 42 85
Gram, Bente Elkjær, (Gr), lektor, dansk, engelsk

llannah, Inge, (IH), lektor, dansk
Dalvangen 1,8270 Højbjerg, telf. 27 25 71

I-lansen, Helle, (Hil), timelærer, idræt
llansen, Nette, (NH), timelærer, psykologi

Otto Rudsgade 38, 4. , 8200 Århus N, telf. 10 27 72
llvid, Mogens, (MH), adjunkt, biologi

Brammersgade 6, 8000 Århus C, telf. 13 02 95
Jucobi, Finn, (Ja), lektor, fransk, religiøn, olcltidskundskab

MØldrupvej 1, 8220 Brabrand, telf. 26 13 79
Jensen, Ole Krogh, (OK), adjunkt, biologi, idræt

Carl Plougsvej 2, 8230 Åbyhøj, telf. 25 02 03

Jensen, Poul, (PJ), lektor, dr.phil., historie, latin
Ligustervej 10, 8220 Brabrand, telf. 25 22 53

Jensen, Renå Hugo, (RJ), adjunkt, .formning, engelsk
Otto Rudaqade 16, 8200 Århus N, teæf. ~6 88 05

Josephsen, !Ianne, (HJ), adjunkt, religion, oldtidskundskab
13rynhøjvænget 68, 8381 Mundelstrup, telf. 24 12 60

Juhl, K r L Peter, (Ju}, adjunkt, dansk
Syrenvej 8, 8240 Hisskov, telf. 17 50 48

Juhl, Ole, (OJ), rektor, matematik
Arnakvænge 9, 8270 IIØjbjerg, te1f. 27 38 98

Jørgensen, Bodil, (BJ), lektor, engelsk, latin
Vermundsgade 24, 8260 Viby J, telf. 14 03 06
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Kisbye-Hansen, Bent, (J<H), lektor, fransk, religion

IO.oltrup, J\nette, (/\I<) , adjunkt, old tidskunclskab, engeillsk
Falstersgade 3, 8000 /\rhus C, telf. 19 Ol 27

Kr.istensen, Ilanna, (Kr), lektor, matematik
Kristensen, Lars, (LI<}, adjunkt, fysik, kemi

Tranevej 27, 8240 Risskov, telf. 17 34 66
Larsen, Vibeke, {La), lektor, engelsk

oegnebakken 19, 8210 Århus V, telf. 15 82 32
Lykke-l\ndersen, Anne-Lise, (AL), adjunkt, geograf±

Labyrinten 17, 8220 Brabrand, telf. 26 09 SO
Madsen, Gert, (GM), adjunkt, russisk, engelsk

Skovbakkevej 11, 8220 Brabrand, telf. 26 02 18
Martinsen, Poul Otto, (PM), adjunkt, fysik, me t ema t a k

Skovvangsvej 203, 8200 /\rhus N, telf. 10 51 49
Meier, Inger M., (Ma), adjunkt, engelsk, spansk

sya9ervej 233, 8330 Beder, telf. 93 60 62
Mondrup, Christian, (CM), adjunkt, musik

Anelystvej 26, True, 8381 Mundelstrup, telf. 24 30 43
MliJ.ler, Vibeke, (Mi.i), adjunkt, spansk

Fortevej 89A, 8240 Risskov, telf. 17 62 28
Møller, Knud, (KM), lektor, musik, dansk

Klokkerfaldet 83, 8210 Århus V, telf. 15 80 65
Nielsen, Bodil Ellerup, (El), lektor, musik, fransk

Permelillevej 5, 8240 Risskov, telf. 21 49 59
Nielsen, /Ianne Boel, (I3N), adjunkt, fransk, russisk

Stavangergade 2, 8200 Århus N, telf. 16 10 65
NieJung, Ole, (ON), lektor, geografi, biologi

Nørregaard, J·ørgen, (JN), adjunkt, samfundsfag
Holme Møllevej 23, 8260 Viby J, telf. 14 64 95

Otkjær, Erna, (Ot), lektor, tysk

Pedersen, Liss, (Pe), adjunkt, engelsk, dansk
Holmevangen 27, 8270 IIØjbjerg, telf. 27 32 25

Petersen, IJØrge Lykkebo, (LP), lektor, matematik
Elhøjvej 11 8210 Århus V, telf. 15 70 68

Poulsen, Jørgen, (Po), adjunkt, samfunds Eaq , idræt
Kastaniebaklsen 12, 8240 Risskov, telf. 17 98 60

Rasmussen, Birthe Find, (BR), adjunkt, fysik, matematik
Vestervang 1, 8000 /\rhus C, telf. 13 78 40

RetbØll, Jes, (Rt), lektor, fysik, matematik, kemi
Vesttoften 16, 8250 Egå, tel.f. 22 22 68

Rokkjær, Inger, (IR), timelærer, keramik
llovvej 12, 8370 Hadsten, telf. 98 06 62

Rokkjær, c.c., (Rk), lektor, dansk, engelsk,
Hovvej 12, 8370 lladsten, telf. 98 06 62

Schmedes, Ulrik, (US), kunstmaler, formning, kunstforståelse
Grundtvigsvej 5, 8660 Skanderborg, telf. 52 19 98

Schou-Jørgensen, Knud , (SJ) , lektor, biologi, geografri
SØlystvej 18, 8600 Silkeborg, telf. 82 78 71

Skott, K.H., (SK), lektor, historie
Minthøjvej 21, 8210 /\rhus V, telf. 15 51 31

Spanning, Vibeke, (VS), adjunKt, engelsk, dansk
Sjællandsgade 134, 8000 Århus C, telf. 12 27. 21

Svendsen, Else, (Sv), lektor, fransk, dansk
Viborgvej 117, 8210 /\rhus V, telf. 15 79 43

Svenningsen, Marianne, (MS), adjunkt, kemi!, fysik
St.St. Blichersvej 87, 8210 Århus V, telf. 25 07 60

Sørens.en, Carl Harding, (CS), adjunkt, historie, idræt
Ryvej 1411, 8210 Århus V, telf. 15 15 6~

Sørensen, Christian Bech, (BS), adjunkt, matematik, fysik
Silkeborgvej 321, 8230 Åbyhøj, telf. 15 00 78

Sørensen, Jørgen, (SØ), lektor, dansk
Irisvej 21, 8260 Viby J, telf. 14 06 67

Vinderslev, Anton, (AV), adjunkt, hisrtorie, samfundsfag
Vejlby Vænge 167, 8240 Risskov, t.elf. H 37 96

Wolmar, Bent, (Wo), lektor, fysik, kemi
Klokkerfaldet 26, 8210 Århus V, telf. 15 46 49

Yde, Mona, (MY), adjunkt, dansk
Lunden 7, 8464 Galten, telf.9·4 4 3 26
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5 Hj<1rup Stis,,nnc

6 J~nscn Else Seln~cr
7 JcnsC'n Ma 1 ene DJerg
8 Joensen ll a nn a ·
9 Knudsen Kirsten Broch

11 [.,:irsen l\llm1 Carl
12 r, ,,rs~n Oente Karin
14 M<1l J i.WJ Dnn llØyer
16 O]esen Finn Holger
18 rer5cn Mona
19 rerto Gurli Pilgård
22 Ryrlbjcrg Jette

, 2 3 schnei<ler Car 1 Otto
24 Siewertz-Poulsen Anne
26 Thye-Petersen søren
28 11ard David.

~
o,,ch iinne Morie
nclr1ir<rn Jane
[rrq('rt sC?n Kirsten
Jrnr:rn x ar en Ellen
,JcnsC'11 Lisbeth Nørskov

9 .j r-pnc s en Jens Lau
JO Joh:1nr,cn Kim Ivan
11 Kl1n1s~n l\nne-r.rethe
)2 I.und l<i.rsten
l ~ No r t c n a e n /\nette
16 Niclsrn l\nnie
17 Nielsen Ellen Marie
20 Nielsen Pia Charlotte
26 Wjnt.ller Poul-Erik
27 \-1,:rhrcns Trine Anette
28 Ørom Claus.

2r

2 Christensen Preben li.
3 Christiansen Margit
4 Cl1ristiansen Thom~s
5 Chr Ls t o f f e r s e n Finn
7 Fleischer Sigvard K.
9 Fris lev Lea .Mirjam

10 Gammelgaard Inge
11 !lansen 'fove VLbnke
13 Jørgensen Claus S.
14 Jør9ensen Lisa Brandt
15 Kristensen Sheila
16 Madsen Claus Kaalby
18 Middelbo Dorte

21 Møllgaard Michael €hg
23 Rasmussen Helle W.
24 Schmidt Benedicte
25 Sørensen Linda
2 7 Thomsen Jan
28 Thygesen Merete Th.

Selvstuderende

Susanne Dahl
Erik Martin Mortensen

~
1N Andersen Bjarne JuuiJ.I
2N BrØcker Morten
3N Chri.st.ensen Alice Sl®v.sen
4N Oiristiansen Marina Aagaaml
SN Hansen Hanne Kjæp
6N Hansen Ina Winther
7N Jørgensen Ole Mund,
8N Kejser Th:::mas Birkebæk
9N Kjeldsen Inge
ION Madsen Anne Barner
1 lN Madsen Gitte Skov
12N Nielsen Susanne
13N Ravnsl:o Helle
14N Sr.ovbjerg Kirsten
15S Andersen Wenche Almevi,k
16S Buhl l:Na Charlotte
l 7S lblm Jytte Fnehr
18S Hye--Knu:lsen Kenneth
19S Jensen Hanne Dvlxlal
2 OS Pedersen Lone Dfu:ing
2 lS Aagaard Morten

3b
lll Bredahl Ulla Vinthe.r
2N Oiristtansen Olalrlo te
4N Hansen Kirsten
SN Jensen YJ.rsllen Vilx,J,.e
6N Lorentzen Michael Bechcr
7N Hildælsen Dorte
8N Mogensen Hanne
9N Petersen Henrik hbugaard

J ON Foul sen HeJle
11N scrou Birgitte
12N Weibel Pia
13S Andersen Mette ElJrosc
l4S Deuzenann Dl na
lSS !lansen Pia
17S Laursen Hans Bjenclmg
J 8S Lund Kar in
19S La<iaard Mette Jul

22S Rat.h.Iev Marianne
23S Fies Celia Jane
2 4S Sven:isen Rene
25S Tt-øgersen Jan

3c
1N Orristensen Jane Weinrich
2N Frardsen Stig Ramlø,,
3N Hansen Vibeke Aagaard
4N Jen sen Hanne Kvist
5N Jensen Marianne N;lrgaard
6N Jensen søren Lind
7N Knudsen Joan S;t,nderskov
BN Nielsen corte Rask
9N Nissen Merete

· 10N Posselt Katja
llN Rasmussen Karen
12N Skaarup IDne Ravr
13S Johansen Karin
14S Lam Filip
16S MØller Karen Salling
l7S Nielsen Henriette
1BS Schøler Erik
19S Søe Inqrj.d
20S Th:::msen Mette

~
1F Andersen Carsten Bloch
2F Arrlersen Peter Vuust
3F Bratsbjerg Claus
4F Christensen Ebbe B.
SF Christiansen Henrik B
6F Hanner Anne flette Hv .
7F lblme-Pedersen Jørgen
SF tt;;gh søren
9F Jensen Niels Jørgen Frey
lOF Jeppesen Claus
l]F Ianh:>lt Hans Bredsted
12F Olsen Lisbeth
13F Petersen Henrik Thor
14F Schnidt Birthe Ebisen
15S Bi:øndberg Ll.s
17S Johansen Rane
1BS Koustrup John Barner
19S Pedersen Henrik Bruun
21S Vilhelmsen Anne Marie
23N Pr,mt N.lels C'.erhard
25N Sr/.lrcnsen Fou]

1.Y
lF [brgbjerg Susanne
4F locht Je~
SF Madsen Lene
GF Møller Marianne Bennel<ou
7 !' OVergaard Lone
9F Stef:ansen Ole
lOP Svcr-,;:,lse.n l~i.rs WesteFgaard

J OaF Thyme Per
12S Jensen llnne
13S J nsen Ku.rt Buch
HS Lir<lberg Carsten

15S Nielsen Flemn:ing
lSaS Pedersen Asger
165 Petersen Benny
!LSN BJ:Øgger Pia
19N Henrir.sen Peter
20N LUlebaJ< Dan
,1N Lund Tør ben Balling

2 laN fugensen Lars
23N Nie]sen Kjeld BjØm
2 4N Pedersen l\nne Gr.Sv•
25N sørmsen Peter Drannelsæk
2 6N We;,er Britta

~
lF Ar.de.csen Lars Bntekær
2F Fenger Jan Erik
3F Futtrw John
4F lnlm Preben N;lrgård
SF HØil:fy Peter
6F Jensen B]iamie
7F Leth-Espensen Jette
BF Ltichtaneier P.er
9F Peder,sen Carsten
lOF Pedersen Inge Braner
llF V0rup Karen-¾largrethe
13S Andersen Film
13S Halvorsen Claus
l:4S Han aan
lSS HanseA iJØrgen Chr.
165 Jei,sen Annette Værun
17S Laursen Anet te
lBN Farver Mette
19N Mikkelsen Helle Pugholm
20N Mikl0s Eva

c21N Nl!e!lsen Ilene
22N Stenulm Carst:en
23N 1\ndreasen fbrten lb[st

~
l F Bechnann Nete
3F Hauasted Klaus
4r !!olm !>reben
5F Jaæb.sen Jøhn Eonro 1t
6F Jepsen r.t se
9, Knoth l>reben
lOF Nieftsen Lnge Brink
11F Oftsen Anne Marie N!lel:e

12af !llndl:,;e 111lmas
l3F SØrensen Bjarne Skøl,gaard
[4S Anclerse~ søren Anker
15S Hanner-Pedersen Hanne
165 Jensen Frank
17S Rasnussen l\nnette Lisbeth
19S Stefansen Kirsten
2 lN Arrlersen Carsten Janus
24N Yde Hanne
25N Dahl Nie'ls Ketill

55.

Eksaminer 1980



56.--- Afgangsh6ld 1981
51.

]p _ 21 elever
l l\ndei-sen ~reben
2 sonde sen. t
3 srøchner Pia Ved i ge
6 Christensen Ole Lyhne
7 oamgårcl Anette
6 Holst Annette Fyllgraf
9 Knudsen Maciann

10 Kristensen Jvtte R.
l0a Larsen Pia Elisabeth
11 Hikkeisen Elin Pedersen
l2 f·lørup Charlotte
13 Nielsen Morten Krogh
17 Otzen Bodil Elisabeth
19 Pedersen llans ,Jørgen
20 Sehested Elsebeth
21 Simonsen Ingun
22 Sørensen Else uo l Ls t r-øm
23 serensen Preben
25 Tingleff /Ianne

25a Toft Kim
26 Wolk ,Jonus Jan

2q - 19 elever

1 Bertelsen Helle
3 Christiansen Tilna s.
4 Eskildsen Berit n..
5 Fuhlendorff Britta
6 Hansen Dorte Strøm
7 Hentze Runa Marianne
9 Jensen Karen Jette

10 Jespersen Bente
11 Johansen Birgit
12 Kimose Liselotte
13 Larsen Joan K.
14 Larsen Birgitte Jette
15 Malling Lillian
16 Mogensen Niels Ø.

18a Overballe Svend
19 Pedersen Lis B.
2 2 Thorsen Susanne
24 Østergaard Anne
25 Aagren Ann

3a - 19 elever

lN Andersen, Peter M.
2N Andersen, Tonie Ø.
3N Oynesen, Esther M.
4N Kristensen., Laila Skov.
SN Larsen, Susanne M.
6N Nielsen, Helle
7N Nielsen, Susanne L.
8N Nielsen, Trine S.
9N Petersen, Rikke W.
loN Poulsen, Hanne
llN Ratcke, Tina 8.
12N Simonsen, Birgitte
13S Andersen, Helle Lund
14S Doutrup, Tine
16S Jørgensen, Kim
175 Knudsen, Helle S.
18S Mogensen, Hanna
19S Nielsen, Birthe K.
2oS Pedersen, Troels

3b - 15 elever

2N Andersen, Susan S.
3N Hansen, ~ene T.
4N Larsen, Peter H.
SN Nielsen, Birgitte N.
6N Nielsen, Tom H.K.
9N Sørensen, Maj1a M.
loS Fønsbo, Berit
11S FØnsbo, Ruben
12S Harisen, Inge Lyse
13S Hedver, !~ene B.
l~S Hess, Anne K.
16S Nielsen, Jan G.
]7S 0Yerbal[e, Hel]e
19S SkjæFbæk, Karin
21S søholm, Oor:te

2r - 18 elever

Andersen Marianne Engelin
Eriksen Bill E.

4 Frederiksen Judith
6 Frey Ane Birgitte
7 Hansen Anni Lykke
9 Hvass Karin

10 Jensen Gerd Margrethe
Il Jensen Helle M.B.
12 Jensen Keld K.
13 Jensen Jens Kristian
14 Jørgensen Liss
17 Madsen Ile! le S.
18 Mikkelsen Connie
19 Møller Dorthe
21 Qvistorff-Taull Birgit
23 Rasmussen Dorthe If.
24 Rasmussen Jesper
27 Valentinsen Hanne

3c - 18 elever

2N Brøcker, Jon
4N Jensen, Gitte D.
SN Johansen, Lise H.
6N Kolind-Sørensen, Hanne
8N Larsen, Marianne H.
9N Pedersen, Ile Ue W.
loN Peschardt, Erik J.
l lN Rasmussen, Jane
12N Ravn, Inge
13N Rubach-tarsen, Anne
l SS Frederiksen, t!.11 la
16S !lindsted, Leif
l 7S I ranzad, Mina
18S Mikkelsen, Connie '.P.
19S Møller-Mikkelser,, Niels
20S Narre, Anne Maste M.
21S Petersen, Suki C.
22S Rasmussen, Lars
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Idræt ................• • • • • • • • • • • • • • · • · · · · · · · · · • · • · · · · · · · · • · ·
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Introduktionskursus , • • • • • • • • • • • • • ·

Skemaforsøget .. . . . . . . . . . .•. . . . . . . , • • • • • • • • • • •
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F'or.mn:l.ng ...•.• • • • • • • • • • • · • • • • • · · • • • • • • • • · • • · • • • • • · • • · • • • • • • •
Matematik .........•...•...•.•.........•........ •. • • • • • • • • • • •
l'yslkoqkemi .. . . . . . . . . .•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. . .

Samfundsfaq • • • • • • • • • • • • • · • · · · · · · · · • •

I'orsØq med inteqration af oldtidskundskab og religion • • • • • · •

Håndbog - alfabetisk orientering om lkhus Statsgymnasium og H.F

- oplevet af en amerikansk elev .... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · · · · · ·

- oplevet af lærere • • • .. • • • • • • • • • · · · · · · • · · • · · · · · · · · · · · · · ·
Fællesudvalg • • • • • • • • · • • • • • · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Elevråd • .. •. • • • • • • • • · · · · • · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · ·
Festudvalg •. • • • • • • •, • · · · .. · · · · · · · · · · · · · .. · • · · · ·
Kulturelt udv a Lq • • • • • • • • • · · • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Trivselsgruppen ..· •.,. • • • • • • • • • · · · · · · · · · · · · • • · · · · · · · · · · ·
Elevorganisationer •, • • • • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

DGS , · · · · · · · · · · · · · · · · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · .
LAK .•.•..•.....•..••••

GLO .

Scriptus ...•..................• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · · · · · ·

Forældrefonden .........•......... • • • • • • • • • • • • • • • • · · · · · · · · · · ·

Velkomst til de nye elever/kursister • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
HF og gymnasiet:

- oplevet af HF-elever .. , .. . . • • .. . • • · • • • • · · · • • • • · · · • • • · · · · · ·
oplevet af gymnasieelever .......• • • • • • • • • • • • • • · · • • • • · · · · · ·

3y - 26 elever

lF Andersen, Ka~sten R.
2F Bertelsen, Pete~ 0am
3F Bloch, Karsten
4F Christensen, Ib Steen
6F Edslev-Chrisbensen, Wffe
7F Holtet, Thor I.as

7aF Kristensen, Kim ~
BF Petersen, Ingornf F.
9F Holsted, Peter

lor Thomsen, Peter L.
llF Thrane, Morten
l2F Zimrnermann, Aliex W.
13S Andersen, Jmne P.

13aS Christensen, La,Fs W.
14S Geil, Kåre

l4aS Jensen, søren K.
16S Pedersen, Bi,gitte H.S.
17S Skoven, Claus E.
18N Blendstrup, Bettina a.
19N Johansen, Mikael
2oN Jørgensen, Marianne S.
21N Lauritzen, Henrik
22N Nielsen, Lisbeth S.
23N Pedersen, John Ry.an
24N Qvortrup, Marianne
25N Sillesen, Ida B.

3u - 23 elever

lF Elmose, Ole
2F Filt, Kim
3F Grauballe, Peter
4F Knudsen, Mis-hae]

, 5r Madsen, J.,j nda
7F Nielsen, Niels D.
BF Niels n, Peter L.
9r o l oacn , IIenrH.

9af' Rasmunscn, HPnrJ k
135 Rasmussen, Henri r. Krag
J 41J l\ndc-rsf'n, Hanne> V.
1511 Ch r Le t enso n , Pinn Jf.
16N Peldberq, PJ;,

16aN Jensen, Allan
)8N Mi~kelsen, Lars P.
19N Mogensen, Lene
2oN Nielsen, Henrik Bak
21N Niel sen, Jannie N.
22N 0vesen, Mikael
23N Pedersen, Anette 0.
25N Theilade, BodJ I
26N Thvbo, Mette
27N vi jhelmsen, Lars H.

Jx _ 25 elever

J r Jucobsen, J<aj
2F' Kristens en, Jet te Lund
3F t.am. Holger
4r Larsen, G1tte W. .
SF Mathiasen, Lars He n r i k
sr Nic>Jsen, Lars H.
7F p,1yne, Preben
ar Pedersen, P~dcr
gr reterscn, Michael S.
loF Pedersen, Peter Koch
J 11 Rasmussen, Niels-Ejnar
]2!' Thygesen, Claus
1 Jf Tranbjerg, Lars
HS Fjeldmarl:, Jan G.
!SS Frederiksen, Jørgen B.
J 65 lloJm, Lene F' •
175 Jensen, Frank N.
JBS Nielsen, Erik h'.
1.9S Rnth]ev, Carsten
2oS skriver, Jørgen
215 Sørensen, Steen 5.

2laS l·/este?-rgaard, Torben
22N Jensen, /rnnettc
23N Pedersen, Ann Sanne
l4N' Pedersen, Mar i annc

32 - 21 elever

1r !lansen, CarJ R.
2r Hansen, Clc1.us
4F Jørgensen, Per Dan
SF Karstoft, llenriY..
6F Lvnone , Henrik T.
li M0rt en sen, søren W.
BF Mouridsen, Erik s.
9f' Pa ync , ,·1,:Jrgen

JoF RJSf11USSCJ1 I La r s s.
12S Christensen, Steen H.
13S Laursen, Helle M.
14S Sørensen, Vibeke L.
155 Ørholsl, ue n r J k
l 6N El i assen, Marjann
17N Kj e l d s en , Char]otte
18N KJaUSE'll, Trine
19N Laursen, l\nna K.'J'.
2oN Lund, Carsten 13.
2 IN Nielsen, Ole K.
22N Pedersen, Jlanne 'l'.
23N Larsen, !Ianne
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NOTATER

Asger Jorn (1914-19731
Udsnit af keramikrelief i forhallen på Århus Statsqvrnnasiurn.
(Udsnittets naturlige størrelse 3, 1 x 16,6 ml.
Udført i Albisola, Italien, 1958-1959. Afsløret 5. november 1959.


