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VELKOMST
Dette hæfte har et dobbelt formål. Dels giver det et indtryk
af begivenhederne i det år, der er gået; dels fortælles lidt
an skolen, så nye medarbejdere - lærere og elever - kan få etr
forhåndsindtryk af skolen og af nogle sider af tilværelsen,
son den finder sted her.
Personligt vil jeg på dette sted sige tak til nuværende elever
og lærere for engagement i de meget alsidige funktioner, en
gymnasieskole rurrrner.
Samtidig vil jeg benytte chancen til at komme med en opfor
dring - eller udtrykke nogle ønsker for nye elever.
I ungdansårene gennemlever det enkelte menneske en forrygende
udvikling. Stille og roligt, men set i forhold til gennem
snitslevealderen alligevel ganske hurtigt, a1drer man status
fra barn til voksen, fra en beskyttet barnetilværelse til en
tilværelse med personligt ansvar for sig selv og sin forbin
delse til anverdenen.
Hjertelig velkanmen til at genne~leve disse meget spEndende år
af jeres tilværelse i nær tilknytning til denne uddannelsesin
stitution.
Fra skolens side vil I rrocltage en lang række tilbud. F.eks.
tilbud an en meget kvalificeret faglig vejledning og rådgiv
ning fra skolens lærere, tilbud an almen og personlig veJl<;d~
ning og rådgivning fra studievejlederne; tilbud an =. Indqå i
et samarbejde både hvad angår visse sider af det faglige ar-
bejde og hvad angår skolens funktion i øvrigt._ .
Hver enkelt af jer må således

0
selv tage irrcd ~isse_tilbud. Det

kræver en aktiv deltagelse, safremt I vil opna en inspirerende
og fornøjelig hverdag. . · 1 . viden
Det siger næsten sig selv, at man ikke kan ti egne sig
uden en personlig indsats. !•:ens dette er en selvf';'lge, er det
ikke alle der gør sig klart, at udbyttet. af skolearene ~ nd

•
0 t det så er stærkt afhængigt af, at man gar i

trivsle~pa sde af~kolelivet. Jeg vil opfordre til, at I og-
i de an e si er . f tage aktivt del i arbejdet an-
så vil interessere Jer or og b,,d ti den enkelte klasse
kring elevråd, fælenklesuf~~lg~==r d!redukker op, f.eks. tema-
og i arbejdet; med e æn '
dage, _skolefester_o.lign. at vi er mange, der ska! fungere
Endelig vil Jeg ffil

nde anhar det lige let i disse ar. For_at vi
sammen, og at ikke alle t sammen opfordrer jeg derfor til, at
skal fungere bedst mulig h. æl somhed i hverdagen.
I alle udviser hensyn og . J P Ievende tilværelse på Århus

ønsker os alle en aktiv og o
Jeg . . d t kanmende skolear.statsgymnasium i e

Ole Juhl

SKOLEN OPLEVET. ...
5

OTIUM EST PULVINAR DIABOLI

Jeg startede her på Statsgymnasiet, fordi jeg nok må~ke engang
muligvis ville på universitetet og mest af alt, fordi Jeg ~kke
vidste hvad jeg ellers skulle gøre. Dette var stort set min
baggru:id, da jeg med folkeskolens_dårlige

0
smc:ig i munden IT'Ødte

op den første dag. Dette var samtidig ogsa min_eneste motiva
tion da jeg, efter at have sunget Grundtvig,. gik hj ern den sam
me dag.

Det første år stod på mange punkter i uoverskuelighedens tegn.
Jeg var ny. Min lektiel:og var ny! (det er den iøvrigt stadig).
Mit slips var nyt. Alt var nyt. Jeg vidste kun, at Jeg ikke.
vidste noget overhovedet. Det var nok tutorernes skyld, at Jeg
i dag mindes den første uge scrn spændende, dejlig og uformel.
Det gav mig mod på opgaven. Alle de nye t:øger, ansigter og om
givelser var nu blevet en udfordring, en <?pgave der virkede o
verkommelig. San 1.g'er gjorde det nu alllgvel mig lidt usik
ker, at se 3.g'erne færdes scenevant omkring på skolens ende-
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løse arealer. Jeg rrearkede en let sugen i mellemgulvet, nåE jeg
an morgenen kl. 9. 15 så dem korme gående ned ad gangen, let
forovertøjet, tynget til jorden af deres enorme viden. IDe tal
te fransk og var dus med de binomialt fordelte stokastiske va
riable.
Introduktionsturen løste op for meget i al fald min soveposg ,
Men også for afstanden til de nye klassekarrrnerater. Turen W
te mig, at lærere også kan være mennesker engang imellem. .h-s
prøven var for mig dengang ikke bare en prøve, men også en
prøvelse. Idag med endnu en årsprøve bag mig og eksamen il':011 ø
je, var det, der dengang forekom umenneskeligt, nærmest b]evet
rutine.
2 .g var hård at komne igennem rent arbejdsrræssigt - ~et
hård. Året var samtidig begyndelsen på en række nye venskalæ11,
der sikkert vil fortsætte ud over gymnasietiden. Det arililet
skoleår var nu alligevel det mest spindende og ubekymrede å:tr
på skolen. Eksamen var tilstrækkeligt på afstand, og vi var
blevet fortrolige med stedet. Jeg husker specielt fysiktimelr
ne, hvor vi i tæt samarbejde med læreren fik sat nye gg ili?is
tige normer for den eksisterende u.ndervisningsform. J~ nus
ker ekskursionen til London, der var en ubetinget succes, J~
husker - iøvrigt som. den eneste - hele virksanhedsbesøget ~
Ceres. Jeg husker, når alt kanner til alt, rigtig manqe ')®de
oplevelser fra mit andet skoleår. Som ny 3.g'er har det væFet
forbundet med en særlig fryd, at iagttage de nye elever og
genkende sine egne misforståede forestillinger. Lige så surt
det har været, at stå op hver anden manda q rrorgen og nme til
fransk, lige så stor en tilfredsstillelse har det været at se,
at det trods alt har givet resultat. Kisbye, hvis du læser
dette er jeg fortabt! Det sidste år var præqet af stress, en
stille melankoli og en uendelig følelse af fri~. .
For nogle har gymnasiet været et hvilested, en åndelig oase,
inden turen gik videre til avancarenternes lange kø. For andre
en ørkenvandring. For mig har gymnasiet været en faglig og
specielt menneskelig udfordring. Jeg tror vi alle har gennan
gået en stor personlig udvikling og forandring. Jeg har i ai
fald erfaret, at ÅSG er andet end 21 danske og engelske sti e,
41 fysik- og kemirapporter, 16 samfundsfagsrapporter, 3 spe
cialer samt et hav af matematik, biologi og g~afi opgaY,erim
Skolen er også Filmusdagene, rejserne og traditioner son gr
dag", beach-party, sangforeningen af 5. oktober, solder og
skolefester. Pige træ:l varsant. , • krifts-
Tilbage er nu blot at håbe på et evigt liv i ÅSG s arss
arkiv.

Boris Brorman 3.z

HVORFOR HF?

Et toårigt HF-kursus kan tilbyde en mmgde muligheder og spæn
dende variationer san man ikke finder hos andre tilsvarende
uddannelser. Selve undervisningen giver en ekceptionel fleksi
bilitet når l1l3Jl ser på de valgfag, man har mulighed for at
tilmeld~ sig. Enhver kan vælge netop det, der måtte have den
pågældendes interesse.
Idag hvor en omniscient renaissance finder sted, udfylder
HF-kursister denne niche. Ekspertise er ganske udrrærket, men
personer med adskillige kundskaber har lettere ved tilpasning
og eventuel omstilling.
Det at lære burde stadig være en vidunderlig embryonisk færd
gennem det menneskelige potentiale, men passiviteten lægger en
kvælende damper på samspillet mellem lærere og elever. 0:1 for
så vidt også eleverne imellem.
Det mest fascinerede aspekt ved dette kursus er klassesamnen
sætningen. Som eksempel har vores klasse en kosmopolitisk. in
frastruktur der lader Frenrnedlegionen blegne til sarnnenlig
ning. Vi har repræsentanter fra Vietnam, KtL..:listan og Sanalia
og en enkelt fra Esbjerg. . .
Dette kombineret med en erhvervserfaring, der anfatter; rejse
leder, appelsinplukker, forsorgsarbejde, buschauffør, soldat
og kassedame i Bilka medvirker til.en ~e forståelse og to
lerance kamneraterne imellem. O:J sa opstår der altid associa
tioner til en af de talrige morsarme episoder fra verden u
denfor.
Konklusionen må dog endelig ikke være den, at alle elever er
elskelige personligheder, der er afholdt og respekteres af læ
rerne, der findes ægte disciple såvel san faldne engle. For
nogle forbliver skolen stedet, hvor man mødes et par gange u
gentligt for at bytte plader, diskutere billedkunstens mage
løshed og at berette an fantastiske og udsvævende eskapader.

For at kunne være lærer på et HF-kursus skal man kWIDe accep
tere et par afvigelser fra et normalt undervisningsforløb.
Manglende fremrø::le, forståelse, initiativ og energi giver til
nærmelsesvis apokalyptiske undervisningsforhold. Det er i
sandhed en brav kamp imod kaos og anarki .
Jeg kan anbefale et HF-kursus til den, der endnu ikke har be
stemt sig. Den menneskelige berøringsflade er i sig selv et
studium værd. Derfor mener jeg, at uddannelsen er at foretræk
ke fremfor andre, man får både en menneskelig såvel san en a
kademisk udfordring.

Michael Jensen 1.q.
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Gammel vin på ny flaske

Jeg er ret gamnel
i den aldersgruppe der for tørn under 1 O
lige så qodt; kan være 87 san 37
selv i visse kollegers øjne
rimelig gamnel
kandidat fra 1968
(Århus Universitet).
1968?
Javist. Faglig uddannelse fra før
verden gik af lave
(det plejer at være før Første Verdenskrig
men tiden går jo).
Det; kan også siges på den måde
at eleverne bliver yngre og yngre
de fleste var ikke født i 1968
de hører an ungdansoprøret i historietimen
ligesan an vikingetiden.
M2n jeg er ligeglad
jeg gjorde jo ikke oprør -
jeg skulle til eksamen.

En ny garnrne l lærer
hvad skal skolen med ham?
Nå, det er jo ikke mit problem.
Det er heller ikke det jeg skal skrive an
i årsskrif tet
de vil nemlig gerne have
en ny lærer til at fortælle
an at være ny.
Det lader ikke til at det gør noget
at den ny lærer er gammel
i hvert fald i årsskriftet.

Men altså:
selv an rran er ret gammel
er der så meget nyt
helt andre elever f.eks.
end i Skanderborg
hvor jeg tidligere har slået mine folder.
Men de er nu ikke meget anderledes
de støj er og snakker
for det meste an ganske irrelevante ting
undertiden lyder de lidt interesserede
til tider lærer de vist også noget

så bliver jeg helt rørt
det hører nok med til at blive garrrnel.
Der er jo også kollegerne
de er nye
for mig
selv an nogle er ret gamle
ligesan jeg
heldigvis.
Så behøver jeg ikke bestræbe mig så meget
på et ungt image.
De er tenmelig gode til at samar bejde
på en elskværdig måde.
Det ved jeg egentlig ikke an jeg er
men jeg prøver at tage ved lære. •
Så længe jeg ikke siger Irrod skal det nok ga.
De er alle samnen enige an
at de tilsanmen udgør Darurarks bedste team
eller er det Europas?
Deres træner siger det også
det højner fonrentlig karnproralen
men det var nu altså før jeg kan.
Skolen her starrmer jo ikke fra middelalderen
men den er alligevel
rimelig garrmel
ligesan jeg.

For begge gælder at de fysiske ranmer
ikke er hvad de har været
men hvad -
også i Skanderborg regnede det ned gennem taget
og det er jo ikke det ydre det kærner an på.
Efterhånden tr or jeg nok
håber jeg da
vil det det koamer an på
både hos skolen og mig
indgå en kemisk forbindelse
et nyt og spmdende stof
skabt af gamle ingredienser.

Ivan Tafteberg Jakobsen

9
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EN VERDEN TIL FORSKEL

Børnene i den anden ende af gaden eller i andre gader vaF nøF
nalt anderledes og lidt mErkelige, umulige at komre på ta]efØC!l
med og helt uden for kannieratskabets rækkevidde. Mange - i
hvert fald af min generation kender denne følelse og holdniNg
o~er for dem, der toede uden for den kreds, hvori man havde
sin daglige færden.
Det samne gjord~ sig. selvfølgelig gældende med skoler. Selv em
den kænpestore_arh~sianske folkeskole fra slutningen af S©'er
ne (Jeg selv gik pa Skowangsskolen) bestemt ikke var et stort
fællesskab, endsige kamneratskab, så var der dog noget, der
bandt samnen satte grænser i forhold til andre.
Undertiden var der en, san skulle til en prøve på den store
skole, Katedralskolen, nede på Kystvejen. Hvad det var, og
hvad det gjorde godt for, var der ingen, der vidste. Men det
bidrog altid til billedet af, at ham eneren var lidt rrærkelig.
Ofte var han karunet tilrejsende (hans far var læge eller sådan
noget). Og i stedet for at kærnet med os andre i mellemskolen
skulle han derned. Dernede var en helt anden verden. Det var
dem, der engang skulle være studenter. Noget man heller ikke
rigtigt vidste, hvad var, bortset fra at de boede helt andre
steder end på Trøjborg og ankringliggende kvarterer. For der
kørte hestevognene med de syngende højst igennem lige før san
merferien. Det var en anden slags mennesker. Lidt mærkelige. I
hvert fald helt anderledes. Så anderledes ud, snakkede ander
ledes.
Derfor kunne der heller ikke blive tale an misundelse. Det var
ikke en anden og bedre verden, san man herrmeligt kunne længes
efter. Den tilhørte ganske enkelt de andre.
Hen i slutningen af mellemskolen kunne man få tag i Hans Scher
figs "Det torsønte forår". Det blev det første sted, man fik
lidt mere at vide an denne anden verden og dens.fol~. Godt nok
handlede det jo an noget der foregik_ for_mange ar siden. Men
det tænkte man ikke på. Det bidrog til b~lledet af en verden
hinsides den nornale, og ikke nødvendigvis I,;"9en bedre verden.

t te den store karmlilleskole pa alle leder og
Magt gennem rang farligt sted at være. Men gymna-
kanter. Det var et utrygt og <o...-~h,Yt ikke mindre fred-

. 1 s fremnede verden var=~sree eveme od • Scherfig, magten blot sat i sy-
fyldt •• Her var, foedrst ogma:drpekuleret måde, forvaltet med
stem pa en mere sn ig . t ,.-,neskoleff" t end i den vane"'-"""=' .
stør;e ra inemen. der i slutningen af SO'eme, at nogle ting
0g sa var det altsa_ uden at det rigtigt er til at forklare,
begyndte at ændre si~,for sig. Resultatet kender vi alle. Fle
hvad det var.'..,..'.:e;,,gi t ·få del i gymnasiets fremnede verden.
re og flere u=ø,,-te a

Det kunne begynde med, at en ny, ung fysiklærer i skolen sag
de: du skal da i gymnasiet, ikke? Hvilket man naturligvis ikke
skulle. Han havde været i. den anden verden og kunne ikke rig
tigt holde dem ude fra hinanden. Hvis der så var en onkel i
familien, der sagde: ja men det er da klart, så begyndte der
måske at ske noget.
Havde der nu kun været Katedralskolen, der var den anden ver
den pr. definition, så ville der i mange tilfælde ikke være
sket mere. Men der var jo det der nye statsgymnasium ude i
Hasle. Alene ordet indbyder lidt mere end ka-te-dral-skole.
Statsgymnasium, lige san statshospital og statsfængsel, givet
vis ikke noget der vendte den tunge ende opad. Tværtimod noget
der også var åbent for de brede lag.
Så skete det mærkelige, at en helt flok fra den store Trøj
borg-skole og lignende steder fra kan i gymnasiet, de fleste
af dem-på det tidspunkt- i Statsgymnasiet på Fenrisvej.
Det er nok umuligt at sige noget alment an, hvordan dette ind
virkede på og oplevedes af den enkelte. Men for nogle af os
blev det en revolution, hvor først myter blev sprængt, og he
refter helt nye perspektiver blev dannet.
Denne mærkelige følelse fra den allerførste dag. At blive be
handlet san et selvstændigt menneske, at blive taget hensyn
til og respekteret. En verden uden den nagt eller rettere ter
ror, san havde holdt mange små sjæle skak i altfor store kan
muneskoler i en barsk tid. Og tasken fuld af bøqer . Alt mellem
hirrmel og jord. Ting man aldrig havde hørt an eller drønt an.
Et enestående væld af muligheder, der åbnede sig. Af nye ver
dener san helt sønderslog den gamle og hårde opdeling mellem
os i min verden og alle de andre, fremmede på næste gade og i
de andre kvarterer.
Det er oplagt, at det ikke var alt i den nye, større verden
sc;:m var trygt, også her var der selvfølgelig en del, der bl~t
natte accepteres. Men det samlede indtryk for i hvert fald en
del af os, der foretog den lange rejse til den anden verden u
de på Fenrisvej, var stærkt og posivtivt; den styrke der kan
mer af, at andre viser interesse for en, ens ve og vel og ens
udvikling.
Det, der så bliver sat i gang, kan give man~e forskellige op
levelser, nogle positive, nogle negative. Sadan var det helt
sikkert også i vores generation af gymnasieelever.
Midt i nangfoldigheden af erindringer: forårskoncerter, poli
tiske foredrag i Socialistisk Debat, det græske, det franske,
de kanplekse tal for første gang, at kunne læse og tale an
digte etc står dette klart i centrum: at gensidig respekt,
kaJrmeratskab godt kan næres og udvikle sig i en verden, hvor
viden, formidling og udvikling af viden, er den væsentlige· _
teresse. in
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Dette er ikke et ringe minde at have an disse vigtige år fra
det sekstende til det attende.

Uffe Juul Jensen
25 års jubilar

DER ER KUN EEl' STYKKE BRØD I EN MELLEMMAD
!\sG SEI' MED AMERIKANSKE ØJNE

"Ja, 1 .y, jeg vil gerne have lov til at præsentere jer for Ja
son Anthony. Han er udvekslingsstudent og fra Amerika, og han
skal være i jeres klasse i år ..... ". • .
Ordene gav ingen mening for mig. Jeg kunne kW1 forstå qet, Jeg
så: - nemlig en lærer, en tavle med alle mulige tegn pa og 27
danske unger, der så lige så forvirrede ud, san jeg må have
gjort.
Af tavlen kunne jeg regne ud, at timen havde et eller andet
med fysik at gøre. Men dog! læreren var ikke klædt på i den
traditionelle hvide kittel og briller san i mit land: Deri.mcxl
i cowboy-bukser' og T-shirt!! Og var det ikke et smil, jeg så
på hans ansigt?
" .... og vil I være så venlige at vise ham, hvor klasselokaler
ne er og .... ", snakkede han uforståeligt videre. Jeg kunne
godt se, at dette år i det mindste ville blive ... interes
sant.
Timen havde endnu ikke givet alle sine overraskelser; Jeg sat
te mig ned, og selvan jeg ikke kunne sproget, kunne 7,eg høre/,
at eleverne kaldte ham "Lars". Skulle det ikke være Hr Lars
eller noget i den retning? Et af mange spørqsmål , der skulle
stilles i frikvarteret! Det vil sige, hvis Jeg

11
kunne. I-lit ud-,,

vekslingsprogram (AFS) havde orienteret os an vigtigere ting
end sproget: - den vigtigste skulle jeg ræde klokk<;n 11.30 i
min madpakke. (Jeg er stadigvæk ikke helt sikker pa,. hvordan
mm kan spise en mad med kW1 et stykke bred, sel~an Jeg har
lært at gerrme mig i et hjørne og lægge mm ost pa speqepal
sen).

Men da frikvarteret endelig kan, var jeg for overrasket til at
huske mine uendelige spørgsmål om det mystiske, danske skole
system. Mennesker, - nej unger på min egen alder ~! lige ved
kantinen!! Sådan gjorde man i hvert fald ikke i USA. Og en
plakat på muren om . • . kondaner? Men dog! !
Ja, jeg kunne blive ved at fortælle an mine første indtryk fra
Århus Statsgymnasium. Som månederne gik, lærte jeg at vænne
mig til det danske gymnasium. Det overraskede mig ikke at høre
om den nye kondomautomat, der blev stillet op på Grenå Gymna
sium. Ja, hvornår karmer der en her så? Livet fortsætter.

Jeg har tænkt meget over de to forskellige skole-systemer , som
jeg har haft chancen for at opleve, og over, hvordan man på
vidt forskellige måder prøver at undervise i de sarrme fag.
Hvis jeg fortalte jer, at timerne i USA er 55 minutter, og at
vi kun har 4 minutters frikvarterer, vil I måske tro, at vi
får mere undervisning. Men på en eller anden måde spilder vi
de 1 O ekstra minutter! Vi får også mange flere lektier for o,g
har en prøve i hvert fag hver anden uge (man kan godt se endnu
en overraskelse for den stakkels amerikaner... ).

I USA kan en elev dumpe i et fag ved at kærne for sent mere
end 6 gange. Vi kalder lærerne ved efternavn. Man må ikke ry
ge, bande for meget eller gå fra skolearealet før klokken
14.25. Det er ulovligt at drikke alkohol, før man bliver 21 i
mit land. Og jeg vil gætte på, at hvis en elev havde 110:la og
Ole" med i skole og blev fanget, så måtte elevens forældre
snakke med rektor !
Der er een ting, jeg ikke kan lide ved det danske skolesystem:
Alle forventes at have de sarrme evner til matenetik, fys ik ,
historie og musik. Der er ikke rigtigt et sted, hvor de, der
udnær ker sig i et fag, kan udvikle deres evner mere, end at
den dwmieste elev i klassen også kan følge med. Der er ~eller
ikke klasser til dem, der har svært ved at forstå det, der
bliver undervist i. De må forsinke resten af klassen for at få
svar på det, de ikke kan forstå. Alle skal være lige. Det er
en dansk værdi, som vi ikke har så meget i USA.

Det har i hvert fald været en oplevelse at tilbringe et år i
jeres system. Formålet med undervisning i alle lande er at læ
re. Og jeg har fået en dejlig chance til at lære et folk og et
samfund at kende. Men det er noget, man lærer uden for klasse
lokalet, nede i kantinen.!

Tak for de dejlige forskelle, Danmark og 1.y

Jason Anthony
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UDVALG M.V.
FÆLLESlJDVALGEI'

Fcellesudvalget ( FU) er et kontaktorgan mellem rektor lærerråd
og elever. Det består af rektor ( formand) , Iær errådsforrnanden
elevrådsfonnanden, tre lærere valgt af Iærerrådet og tre ele-'
ver valgt af eleverne. Valgene afholdes i februar måned.
Mindst een af elevreprc:sentanterne skal være HF-kursist.
Medl~iller af fællesudvalget vil altid fremgå af "persongalle
riet ved siden af døren til Iærerværelset ,
I år består FU af Rikke Skovfoged ( l.b), Pi D::rnbernowski
( 1 • q) , Dort.e Oxenvad ( 1. c) , Line Knudsen ( 2. b) , Hanne Boel
Nielsen, Birgit Dengsøe, Ivan Jensen, Michael Andersen, Ole
Juhl.
Fco.llesudvalgets arbejdsopgaver fremgår af "Bekendtgørelse an
Izsreråd, lærerforsamlinger og fællesudvalg ved amtskmmunale
og karmunale gymnasieskoler af 18/10 1978." (regelsamling
06-03).
Fællesudvalget har san opgave gennem information og forhand
linger at frerrræ samarbejdet mellem lærere og elever.
Inden for de bevillings=sige rammer tæffer fællesudvalget
afgørelser vedrørende afholdelse af introduktionsdage, temada
ge, fællestimer, studiekredse samt i følgende sager, der ved
rører elevernes trivsel: Praktiske forhold vedrørende den byg
runqsrræs s iqe indretning, fritidsaktiviteter og fælles arrange
menter som skolefester, skolekanedier, sportsstævner m.m. Fæl
lesudvalget er øverste myndighed for kantinen og udfærdiger
skolens adfærdsregler!
Fællesudvalget holder møde på rektors kontor et spisefrikvar
ter en fast ugedag. Møderne er åbne og interesserede er vel
kanne. Udvalgets medlerrrner er på skift ordstyrere ved møderne
og leder derefter det følgende tirsdagsinformationsmøde.

ELEVRÅD E'I'

Elevrådet skal arbejde for, at elever på den enkelte skole får
mest mulig medindflydelse, samt varetage elevernes interesser,
høre og informere eleverne an beslutninger, son bliver beslut
tet på skolen.

Elevrådet diskuterer emner som har med gymnasiet at gøre. Det
kan f.eks. være fra ordensregler til nedskæringer på gymna
sieanr ådet. Elevrådet skal være aktivt, dynamisk og markant.
Det er i elevrådet, at du kan få indflydelse og være med til
at ændre ting til gavn for dig og dine klassekarrrnerater.

Elevrådet arbejder også sarrrnen med de andre gymnasielever i
Århus Amt. Det gør vi i Gymnasie-kursist Samarbejdet san er
Fælleselevrådet i dit amt.
Elevrådet holder møde hver onsdag i hultimen (4. time). Møder
ne bliver holdt i kælderen i vores elevrådslokale. Det er glæ
deligt at se alle klasser aktive i elevrådsarbejdet. Det er
din helt fantastiske og eneste chance til at få et indblik i
skolens hektiske liv.

Hilsen DIT elevråd.
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LAK

Landssarrmenslutningen af Kursusstuderende, i daglig tale LAK,
er HF-studerendes fagforening. Foreningen, der er uden til
knytning til partipol i tik , arbejder med:
- at sikre de kursusstuderendes rettigheder, at de får fair

behandling af forsemnelsessystemet og Statens Uddannelsesstøt
te m.m.
- at sikre de kursusstuderendes fælles interesser, såsom bedre
undervisningsmaterialer, bedre økonomiske forhold, bedre to
ligvilkår og rnere rredbestenmelse i undervisningen.
- at sikre forbindelsen mellem elever og lovgivende myndighe

der, dette betyder indflydelse i bl.a. diskussionerne om HF' s
fremtid. LAK har brug for, at du giver din mening tilkende,
derigennem kan LAK bedre arbejde for de fælles holdninger.
Dette gør du på to måder:
1 ) Du melder dig ind i LAK og blander dig i diskussionerne.
2) Du rnelder dit elevråd ind i LAK, således at det kan blande
sig i LAK' s beslutninger.
Det derrokratiske princip i LAK er, at ELEVRÅDENE repræsenterer
skolens elever. (Ligeledes er det ELEVRÅDET, der bliver spurgt
af lærerråd og Rektor). Vi bygger organisationen LAK op på e
levrådene i hele landet for at stå stærkere med vores holdnin
ger over for de instanser, der har indflydelse på vores hver
dag. Herunder: Rektor, lærerråd, undervisnings- og kultur-ud
valget i Århus Amt ( formand: Sesse Søgård) og undervisningsmi
nisteriet (minister: Bertel Haarder).
I starten af 1 'ste semester vil I høre meget mere til LAK,
medlerrrner af L.Z>J< vil introducere de mere konkrete gøremål, vi
arbejder med, og hvordan erfaringen viser, at vi gør det
bedst. LAK har mange kompetente medarbejdere, der ved, hvordan
man løser de problemer, der uvæqerligt vil opstå i et kursus
forløb.
TRÆNGER CO TIL EN SNAK
SÅ GØR DET MED LAK !

OPERATIOO DAG.SVÆR!<

Så er det 3. gang, Operation Dagsværk løber af stablen. I 1984
blev der samlet ind ti 1 unge sydafrikanske flygtninge i Ango
la så de kan få en uddannelse som kan bruges, når de hvides
a~theid styre bliver væltet,'og de sorte får deres land til
bage. I 1986 gik Operation Dagsværk til Nicaraguanske unge,
san havde brug for uddannelse. I Nicaragua er man igang rred at
bygge skoler, så unge kan få sig en uddannelse og hjælpe ned
at genoprette landet.

Formålet med Operation Dagsværk, som er arrangeret af CGS og
LAK er, at unge fra et højtudviklet land samler penge ind til
et land, hvor man ikke har samne mulighed for uddannelse son i
Danmark - "unge hjælper unge".
En anden vigtig funktion, som Operation Dagsværk har, er, at
gymnasieelever er aktive sammen - "gymnasieelever gør det sam
men";
Hele ideen stamner fra Norge, hvor man første gang samlede ind
til en landbrugsskole i Congo for Namibianske flygtninge.
Grunden til, at Namibianeme flygter er, at Sydafrika også
praktiserer apartheid i Namibia.
Der er nok at tage fat på, når pengene skal samles ind. Feje
fortove, pudse vinduer eller sælge kys. Måske har du en hel
10ende ide, som kan bruges - ?
Håber at se alle arbejde aktivt i dette års Operation Dags
værk.

Elevrådsformand, Rikke Skovfoged 1.B.

Danske gymnasieelevers Sarrmenslutning, eller son man plejer at
sige, DGS er gymnasieelevernes fagforening. CGS arbejder, via
elevrådene såvel på landsplan som lokalt på at sikre gymna
sieelevernes rettigheder, f.eks. derrokratisk elevindflydelse,
og gøre levevilkårene på de forskellige gymnasier så gunstige
og spændende son muligt. F.eks. hjælp og forslag til fællesti
mearrangementer, tema-dage, gode arbejdsforhold, god kantine
osv.
Vores gymnasium her er medlem af CGS, og vi deltager aktivt i
DGS-arbejdet. Hvis du skulle have lyst til at være med, så ses
vi i DGS.

1-bve-in var skolens filmklub, der i efteråret viste flg. film:
"Lev stærkt dø ung", "Hjælp, vi flygter" og Trauffauts "Den
vilde dreng".
Der er i foråret ikke blevet vist nogen film p.g.a. manglende
tilslutning fra skolens elever til efterårets film, og det er
på trods af rneget rimelige priser på 10 kr. pr. film. Det er
1-bve-in udvalgets håb, at nogle nye elever med mod på sagen
vil føre l'ove-in videre i det nye skoleår.

Rasmus Braun 3.x, Marian Mikkelsen 3.y og Peter Skoven 2.x.
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SCRIPIUS - DIT EGEI' SKOLEBLAD

SKOLEELEVER SAfIT SKOLELÆRERE SKRIVER SKØRE, SPÆNDENDE, SAGLI
GE, SPCNI'ANE SKOLEBLADSARTIKLER, SÅ SKOLEBLJ\DSLÆSERNE SVÆVER
SVIMLENDE 5æ SCT-lMERTIJGLE! ! ! ! !

SCRIPIUS er skoleblad'Er, hvor du kan skrive lige, hvad du
lyster!
Er du skør? Glad? Trist eller måske bare lidt små-alminde
lig .... ? Har du været på en skøn scmnerferie sidste år? Fået
en ny trøje? Eller oplevet andet sindsoprivende spændende du
synes andre har godt af at blive indviet i, så er SCRIPIUS
stedet, hvor du kan skrive an alt, san befinder sig mellem
græs og stjerner!
Bladet må siges at udkcmne ret uregel.rræssigt og knap så ofte,
san det burde og hrrmn•••••kvaliteten er lidt skiftende - men
det er alsidigt og frem for alt tværpolitisk.
Ja, ja, det er godt. ... (s~ger du så)! Nå, så det siger du ...• !
så sid da ikke bare der pa den ( biiip! ! ) ....• , for det er jo
også OP TIL DIG, an SCRIPIUS bliver værd at læse ••••••så FAT
PENNEN og skriv til SCRIPIUS - dit EGEI' skoleblad!!!!

1000 venlige hilsener fra

Pia 3.c, Olristian 3.a, Dorthe 1.a.,
Majka 1 .b. og Dorte 1.b.

SCRIPIUS-redaktionen.

FES'JUDVP.LGET

Festudvalget er skolens gruppe af festlige og hårdtslidende e
lever, der sarrme n med pedellen arrangerer skolens vidtberemte
solder ( sold ; fest fuld af drønqcd musik fra uovertrufne or
kestre og fantastiske discoteker).
Vi arrangerer ankring 4-5 solder an året og slutter af med den
helt store fest, nemlig "studenter-soldet", san alle og ikke
mindst 3.g'eme ser frem til med qlzdens og forventningens øj
ne.
Åltså, hvis du er lidt festlig og kan lide hårdt og spmjende
arbejde så gå med i festudvalget.
Vi ses!!

Festudvalget

FRIVILLIG IDRÆI' - SKOLEIURNER INGER

Ud over idrætstimerne kan vi på skolen tilbyde jer forskellige
idrætsaktiviteter uden for skoletiden. I år har der været vol
leyball mandag eftermiddag. Orientering an, hvilken frivillig
idræt, der tilbydes, og tidspunktet, sker via opslagstavlen og
på fællesrrølerne omkring 1. september. Hvis man gerne vil
spille badminton, er der også mulighed for det. Man kan nemlig
"leje" en gymnastiksal en time an ugen for den symbolske beta
ling af 60 kr. an året (betaling for en nøgle til gymnastiksa
len). Orientering an sæsonstart og tilmelding sker også via
o\;'slagstavlen omkring 1. september.
Sa er der noget, der hedder skoleturneringer, og dem deltager
vi normalt i. I år har både piger og drenge deltaget i hånd
bold- volleyball- og basketballturneringerne. Nogle hold har
klaret sig godt, andre måske knap så qodt , men fælles for alle
e~, at vi har haft nogle sjove oplevelser og nogle rare dage
pa tværs af klasserne.

Idrætslærerne.
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Q-1 DEN FRIVILLIGE MUSIK

Den frivillige musik har her på skolen hidtil været dækket af
Århus Statsgymnasiums Kor. Koret har hvert år, i reglen i ef
teråret, del taget i en størr e opgave i Århusgyrnnasiernes Fæl
lesker. Der er tradition for en treårig rotation mellem klas
sisk, jazz og rock, og i år var vi nået til rocken. Det var
lykkedes at få Jens Johansen, som manqe vist efterhånden ken
der for han foregangsarbejde med rytmisk korrnusik, til at in
struere, og som opgave valgtes - i anledning af 20-året for
udgivelsen af The Beatles skelsættende album "St. Pepper" - en
samling af numre herfra, som Jens netop arrangerede for kor og
rockband under titlen "it was 'lwenty Years ago - en Sgt. Pep-

per-suite" ( "It was twenty years ago today" er første linie i
titelnumneret på Lp'en). Det blev, traditionen tro, opført un
der brask og bram ved koncerter på de medvirkende gymna sier.

Som en nyskabelse oprettede vi efter scmnerferien et BigBand
på skolen. Det var egentlig et garrrnelt ønske, men først nu
syntes der at kunne samles nok blæsere. Det viste sig imidler
tid, at antallet af blæsere ikke altid var, hvad vi havde tro
ret, men nu må ensemblet endelig siges at være etableret, og
har i forbindelse med forårskoncerten fået navnet The ÅSG Al
most Big Band.
Ved en enkelt lejlighed har ÅSK og ÅABB arbejdet sanmen, nem
lig da vi i forbindelse med juleafslutningen opførte "Trickle
trickle" - en stor succes!
Efter jul er der imidlertid sket det meget kedelige, at vi på
grund af en voldsom amtslig nedskæring på de frivillige akti
viteter på gymna sierne måtte se i øjnene, at vi ikke kunne op
retholde både kor og band. Vi, dvs musiklærerne, valgte da, o
mend med tungt hjerte, at nedlægge Århus Statsgymna siums Kor!
Vi håber, at de amtslige politikere med tiden besinder sig og
giver og mulighed for igen at have et kor her på stedet.

Musiklærerne

ÅRHUS STATSGYMNASIU!-1S JUBILÆUMSFOND

Siden 25 års jubilæt i 1983 har vi på skolen haft en jubi
læumsfond. Den blev født af en ide, bragt frem af Ole Juhl og
realiseret ved indsamling og gaver fra lærere, forældre og År
hus-virksomheder. Dens formål er at kunne yde økonomisk sær
ligt betrangte elever en vis hjælp og samtidig også fungere
som en økonomisk støtternulighed i forbindelse med kunstneriske
og kulturelle arrangementer på skolen til glæ:le for eleverne.
Behovet for en st=k fond er i dag endnu større end da den
startede.
Kapitalen er i marts måned på godt 43.000 kr, hvilket giver et
afkast, der slet ikke rækker til at irnødekcmne blot de mest å
benlyse behov for støtte, der viser sig i dem stærkt øgede e
levinteresse for studierejser i forbbnde.Lse med undervisnin
gen, som vi har oplevet inden for de sidste år.
For nogle elever kan deltagelse i sådanne rejser belaste fami
liebudgettet derhjenmer urimeligt hårdt, og ofte må 2 eller 3
elever blive hjemne . For læreren kan det give anledning til
alvorlige overvejelser om, hvor kraftigt man skal prioritere
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sådanne rejser, san ellers altid viser sig at give undervis
ningen en ekstra, væsentlig dimension.
Alle, der arbejder på skolen eller har tilknytning til den,
venskabeligt eller familiært, eller blot intereserer sig for
dens aktiviteter og "produkter", må have en interesse i, at
jubilæumsfonden styrkes i det næste år, så elever kan få de
rejser og arrangementer, de fortjener. Jubilæumsfonden forven
ter derfor forsat bred opbakning fra dem, der kan og vil.
Jubilæumsfonden har i årets løb r.od taget et større beløb fra
Faxebryggerierne og fra nyansatte lærere.

Ole Bottzauw

U-LANDSFCNDEN Af' 1962

I efteråret 1987 havde U-landsfonden jubilæ.Irn, og det blev
fejret på mange måder. En gruppe rajasthanere viste dukkespil,
der var arrangementer i Nordjylland , på Sjælland og på I.ol
land-Falster, der blev udgivet et jubilæ.Jmsskrift, der var ud
stilling på Musikhuset, og der var festaften på Århus Stats
gymnasium.
I en måned viste rajasthanerne deres kunstart rrange steder i
Danmark. Deres arbejde bygger på en årtusirxlgarrmel tradition,
der tilpasses aktuelle forhold. Det spil, vi så, bygger på be
givenheder, der fandt sted i det 17. århundrede, men det er et
nyt indlæg for tolerance i stridigheder mellem hinduer og mus
limer. Den første opførelse fandt sted under festugen i Århus,
og derefter fortsatte rajasthanerne til Nordjylland og til
dukkespillet og professor Sharma's karrnentar på en videofilm,
der kan lånes på Fonden.
I arrangementerne i de forskellige anråder var rrange organisa
tioner aktive. Det gav variationer og bredde, og det viste mu
lighederne for samarbejde mellem foreeninger og grupper, der
har hver sit særpræg i u-landsarbejde. Vi håber, at de kontak
ter bliver udbygget.

Jubilæumsskriftet giver indtryk af det daglige arbejde på Fon
den, af baggrunden for det og af de resultater, folk i u-Lan
dene kan præstere, når de får beskedne midler i hænde. Suku
ma-projekterne i Tanzania, Reaching the Unreached i Sydindien,
et kvindeprojekt og et handicapprojekt i Kenya er valgt san
eksempler på hvad der kan nås.
I musikhuset åbnedes der den 27. november en udstilling af et
nografica og af børne- og ungdanstegninger fra Danmark, Indien
og Tanzania. i Indien have Nehru Chilren's Museum stået for
udvælgensen, og i Tanzania havde Kinondoni-grupperne gjort
det. Åbningen skete ved en repræsentant for amtet. Dans fra
Thailand og kor fra Århus Statsgymna sium gav en festlig rarrme
om præmieuddelingen til de danske vindere.
Om aftenen var museumsdirektør Erik Kjersgaard konferencier
ved en fore7tilling på Århus Statsgymnasium. Der var prolog,
dans fra Sn. Lanka og Uganda, korsang, guitarspil og drarrati
ske opførelser.
Fonden vil gerne rette en varm tak til alle, som har gjort det
muligt at gennemføre programneme. Ikke mindst til dem, der
deltog i arrangementerne i de forskellige dele af landet, til
forfatter~ og optræ::lende, til Musikhuset og Århus Statsgymna
sium og til Danida og Kulturministeriet.
I 1 987 har der været 135 salgsudstillinger og 65 udsende!Lser
af museumskasser, plancher og lysbilleder m.v.
Der er cirka 30 faste udsalg af Fondens varer.

Der har. været et goot og posivtivt samar bejde med projekterne.
Det er især glæ:l.eligt , at sukurra-projekterne i Tanzania synes
at overvinde den krise, der fulgte efter David Clement's død.
Blandt de nye er Naseohs erhvervsudvikling for handicappede i
indiske landsbyer.
Den stramne økonaniske politik har ført til en nedgang i sal
get i 1987, men resultatet må betragtes san tilfredsstillende
Fonden har, takket være sit eget overskud, støtte fra Danida ·
og gaver fra pr:,-vate, overført 866.000 kr til projekter i lø
bet af kalenderaret, og 545.000 kr. er overført til d d 1i 1 988 u sen e se

Fonden vil gerne sige tak til alle, der har ,,-æret med i det
praktiske samarbejde i 1987.

K.H. Skott
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DM FORHALLEN levirkningen, den ælgende fantasiverden, der samler sig, de
ler sig og lader forskellige figurer træ::le frem. Midt i en
maske og rundt ankring forskellige tågeskikkelser, øjne, blom
ster og i det hele taget den verden af fantasi og eventyr, der
er Jorns. Vi karrner hele farveskalaern rundt, og udføreisen by
der på mange overraskelser. Nogle steder er lerskærven rå, an
dre steder kun dækket af en tynd glasur og andre steder igen
udført i tykke lag. Snart plan, snart l:ølgende.

Hvordan fungerer relieffet så i rurrrnet, i skolens forhal? Mad
sætningen rællem rum og relief er så stort, at det sidste kom
mer til at fylde hele oplevelsen af rurrrnet. Relieffet fylder
hele den ene langside, kun afbrudt af et par døre. De øvrige
vagge er holdt i hvidt, samtidig med at gulvfliserne i sten
er holdt i diskrete gul- og redbrune nuancer. Det bal.qende ,
fandenivoldske og det strarrme og ferske. Resultatet af det
samarbejde rællem kunstner og arkitekt, som Kunstfondens re
præsentant rænte at se i den fælles løsning??
Den tolkning ville Jorn ikke kunne tilslutte sig umiddelbart,
viser det sig. Foranlediget af relieffet udtalte professor i
arkitektur - Kay Fisker i april 1964 til Politiken, at der går
en linie i dansk udsmykning fra Joak im Skovgaard i Viborg til
Asger Jorn i Århus, som er komplet mislykket, fordi den ikke
harrronerer med arkitekturen.
Det er ikke det eneste sted denne kritik bliver fremført, øg
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HISTORIEN CM ASGER JORNS S'IORE RELIEF I FORHALLEN

Stillet over for Asger Jorns store relief på Århus Statsgymna
sium fra 1959 må man idag være takn ernnelig for det rrod de an
svarlige, deriblandt skolens arkitekter Gravers og Richter ud
viste, da wan valgte en udsmykning af den karakter, af ?en
kunstner - som man vidste, man kunne vente det usarl vanlige af
- og i den størrelsesorden.
Kunstfondens repræsentant mente ved relieffets indvielse at
kunn e konstatere, at man have løst en af de opgaver, der var
og er - hovedformålet med fonde, nemlig, at kunstner og arki
tekt i "nøje samarbejde kunne skabe en egentlig kunstudsmyk
ning ved nye byggearbejder". Idealerne var høje. Velfærd~sta
ten bankede på, og staten tog sin rolle som rræcen alvorligt.
Oprindeligt havde man spurgt Jorn om et relief eller en gobe
lin, som man ville betale 75.000 kr. for.}'len for J~r-IJ kwm~
der ikke blive tale an noget "enten-eller , men et bade-og •
Skolen skulle have begge udsmykninger, og oven i ville Jorn
lave et mindre relief. Beløbet blev 150.000 kr. san skulle_de
les mellem Kunstfonden og de kommuner, der var involveret i
byggeriet. . .
Man tror Jorn når han udtaler, at han intet økonomisk fik ud
af opgaven. Eller sagt på en anden måde: endnu engang har alle
vi andre fået fuld valuta for pengene. Et 90 kvm. stort kera
misk relief en 14 m. lang gobelin, lavet i samarbejde med
Pierre Va~eren og det mindre relief på 2-3 k~. såvidt stør
relserne; de målelige. For det man fik var ogsa Jorn - og d7t
på et tidspunkt, hvor han var begyndt at blive det internatio
nale navn, han er idag.

Der er specielt en af de tre udsmykninger, der er værd at kon
centrere sig om. Relieffet er den del, der står mest rronumen
talt og den del, der spiller bedst sarrme n med - eller rrod ste
dets arkitektur.
Det er ikke mindre end en tour de force fra Jorns side, og
kunne da også få ham_ til at udtale, da opsætningen var. fær-f~e
"jeg er syg af kerarruk - ved at brække mig. Det laver Jeg
foreløbig". .
Relieffet består af 2000 kakler, lavet i den italienske n ':'ie
ra-by Albisola. De blev sendt herop i en godsvogn, sat op i
skolen af tre italienske medarbejdere og to dan ske murersvende
- og Jorn. • .
Relieffet er typisk for Jorns udtryksmade. Det gælder mater ra-
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Jorn tager da også til gennæle og præciserer sine meninger an
den iøvrigt stadig meget udbredte forestilling an harmoni scm
alfa og anega i forholdet mellem udsmykning og arkitektur.
Jorn vedkender, at hans første reaktion, da han fik forelagt
projektet om skolen i Århus, var at foreslå Richard Mortensen
til opgaven ud fra den betragtning, at han ville hanronere
godt med den stramme , funktionalistiske bygning. Og at man
havde valgt en skole til ham, san han kun kunne opfatte san en
udsøgt perfiditet. Det mente Undervisningsministeriet ikke, og
man mente heller ikke, der var noget at gøre ved, at Jorn
først kan med ind i opgaven efter skolen var taget i brug. Der
var i det hele taget mange løse ender, eller mange konflikter
indbygget i opgaven.
Hvorfor påtog jeg mig alligevel opgaven? spørger Jorn sig
selv. Svaret er bl.a., at han ikke er i tvivl an, at han er i
hanroni med sin tid, hvad der for ham er langt vigtigere end
at være i hanroni med en given bygning. For fx. Kay Fisker er
bygningen udgangspunkt for en fælles hanroni. Men, san Jorn
skriver, "ved at overse dette spørgsmål 011 tidshanronien, son
man med foragt i Danmark kalder "tendensen", kan man frigøre
et tilsyneladende evigt og ideelt bedørrne lsesgrundlag, san man
kalder "kvaliteten" .... "
Jorns udgangspunkt er langt mere rurrrneligt end Fiskers. "Der
findes i den fonrgivende historiske, hanroniske og dishanroni
ske perioder, og de dishanroniske er lige så interessante scm
de hanroniske, fordi de er fornyende overgangsprerioder.
En tankegang Jorn tidligere havde beskæftiget sig med, og scm
skolens arkitekter kendte til og var indforstået med, "og der
for kunne jeg med ro gøre lige hvad der passede mig, og efter
arbejdet har vi alle været tilfredse med resultatet hvad an
går, enhed og kontrast". Forestillingen an, at rum og udsmyk
ningen skal tage sig hanronisk ud, skal være et udtryk for
sarrme temperament og holdning "har jeg undersøgt og påvist, at
den er baseret på en kanplet mangel på forståelse af modsæt
ningen mellem naturens skabende princip, og teknikkens så vel
san kunstens "unaturlige" metode. Al kunst er kunstig. "Natur
lig" kunst eksisterer ikke. Det er en rent abstrakt selvm:xisi
gelse, intet andet. Det er forbavsende, at rran overhovedet er
nø::lt til at sige en sådan tilsyneladende ukendt selvfølgelig
hed. Ethvert forlorent artisteri får frit spil på baggrund af
den åbenlyse absurditet, i denne officielle kunstopfattelse.
Ansvaret er jeres".
Det er i flg. Jorn reglerne for brugen af kunst til udsmyk
ning. Rigtig kunst er ikke underlagt arkitekturens principper.
Det kan man se på Statsgymnasiet i Århus. En stor oplevelse.

1 . gang trykt i "Kunst og Kanmunikation" nr. 1, maj 1987.
Forfatter: Jens Henrik Sandberg.

DER ER BLÆKSPRIJITER I FDRHALLEN S GULV

Selvan jorden er ca. 4,6 mia. år ganrnel, er det kun fra de
sidste 650 mio. år, vi finder meget velbevarede rester af dyr
og planter.
I begyndelsen bestod jorden af glødende stenmasser, men efter
hånden som de afkøledes, dannedes en fast skorpe på overfla
den. Mange aktive vulkaner sendte glødende lava fra jordens
indre op på overfladen, og store rrængder gasser og vanddamp
førtes ud i atmosfæren. Vanddampene km tilbage til jorden i
form af regn; og floder, søer og have blev dannet. Dermed ind
traf muligheden for liv på jorden. De allerførste levende or
ganismer opstod i havet, medens landanråderne var øde og gol
de. De ældste kendte forsteninger er 3,2 mia år gamle bakte
rier og alger fundet i Afrika og Nordamerika. Man regner med ,
at algevegetationen danner baggrund for det senere så rige dy
re- og planteliv, idet algerne har afgivet ilt til at:rrosfæren
gennem millioner af år.

I den geologiske tidsperiode, san hedder ordovicium, san vare
de fra 500 til 435 mio. år før nu, dukkede blæksprutterne for
alvor op. I modsætning til de nulevende blæksprutter, der næs
ten udelukkende er bløddyr uden skal, havde de gamle en udven
dig kalkskal, san enten var lige, kegleformet eller snoet. Der
findes kun een nulevnede direkte efterkærner med kalkskal,
nemlig den snoede form Nautilus, son lever i Stillehavet.
Blæksprutterne i forhallens gulv kaldes orthoceres (= leje
horn). De har lange, lige, slanke kegleformede kalkskaller,
som indvendig er inddelt i en række kamre adskilt af buede
tværvægge. I tværvæggene findes et rundt hul, hvorigennem der
går en streng ( -siphe) , san gennemsætter alle kamre fra begyn
delses- til beboelseskammeret, hvori dyret sidder. Efterhånden
som dyret vokser, og skallen bliver længere og videre, trækker
dyret sig fremover og laver en ny tværvæg bag sig, hvorved
kamrene dannes. Sipho sørger for, at dyret fastholdes i sit
"hus". Kamrene er luftfyldte, og de indeholder også en smule
væske. Blæksprutten kan v.h.a. sipho regulere væskerrænqden og
således sin remvægt, hvorved den er i stand til at bevæ,ier sig
op og ned i vandsøj len. Man ved fx, at den nulevende art Nau
tilus holder til på stor vanddybde om dagen, men 011 natten fo
retager den vandringer i højere vandlag.
Blæksprutter er aktivt jagende rovdyr, san er tilpasset en
svørmende levevis. De sprøjter vand ud af deres kappehule med
stor kraft og beværet sig v.h.a. denne jetstrern baqlæis gennem
vandmasserne med n'eget høje hastigheder. Når de gamle kegle
forrnede blæksprutter voksede, forskød de tyngdepunktet fremo-
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ver i skallen, hvilket bet:ø:j, at de ville vippe bagenden i
vejret og dermed måtte svørme med hovedet nedad, hvis de ikke
var i stand til at danne en form for kontravægt. Det kunne
orthoceras, idet den stabiliserede sin skal ved at udfylde de
bageste kamre med kalk, hvilket tydeligt ses i 1TB.nge forste
ninger.
Orthoceras og andre blæksprutter har nydt godt af det myldren
de rige dyre- og planteliv i Ordoviciums varme havområder. De
har sandsynligvis drevet rov på trilobiter, graptotiter, ko
raller og andre fredelige dyr, san tidligt havde bredt sig på
den tids havbund og i de frie vandmasser.
Når levende organismer døde og faldt til bunds, blev de dækket
af et lag af sand, ler eller kalk. De bløde dele gik hurtigt i
forrådnelse, men de hårde dele klarede sig bedre. De blæk
sprutteskaller, san blev dækket af kalkslam, blev særdeles
velbevarede, idet kalkslarrrnet blev andannet til en hård kalk
sten, efterhånden son vægten af de overliggende lag voksede. I
Norge og Sverige blev disse kalklag med Orthoceras foldet og
presset op i de skandinaviske fjelde for ca. 400 mia. år si
den, og vi kan derfor finde den gamle havbund højt oppe over
nuværende havniveau i form af Orthoceratitkalk.
Kalksten og =r er lette at skære ud i blokke, og de får en
meget smuk og blank overflade ved p::,lering. Man anvender der
for ofte disse sten til gulv, væg- og facadebeklæ:ming.
Derfor findes der blæksprutter i forhallens gulv.

AL

SKOLEÅRET 1987/88
FORSØS MED EN I- ex; EN U-LANDSKLASSE

I- og u-landsklassen på Århus Statsgymnasium er dannet på
baggrund af 26 elevers eget valg. Vi er disse 26 ambitiøse e
lever. Hvorfor har vi valgt at deltage i et forsøg, der på
tværs af fagene beskæftiger sig med forholdet i- og u-landene
imellem?
Var det, fordi vi kunne få færre lektier for?
Var det for at score bedre talværdier i det kærnercielle klas
sedelende karakterræs?
Nej!
Vi forventede måske nærmere en sp,ndende afveksling fra den
almindelige etablerede gymnasieskoledag, og i stadig stigende
grad er dette faktisk blevet indfriet.
Vores arbejde med i- og u-landsproblemer ender forhåbentlig
med en 3 ugers studietur til Kenya, hvilket giver os nok ar
bejde uden for skoletiden m.h.t. indsamling af penge (kontonr.
9820439612 i SOS, Christiansbjerg!).
Undervisningen adskiller sig fra den traditionelle i fagene
religion, geografi, historie og fransk, hvor hovedvægten er
lagt på Østafrikanske forhold. Materialer herom har vi ofte
fået gennem U-landsfonden, son også har været en inspirerende
kilde for både os og lærerne.
En del af det utraditionelle i undervisningen har bestået i
besøg af mennesker fra forskellige dele af Afrika, bl.a. Syd
afrika, Tanzania og Senegal.
I et forsøg på at strukturere vores arbejde har vi fornylig
stiftet en forening "OPUS 88" (Organisation For Progressivt
U-lanclssamarbejde). Herigennem har vi etableret kontakt med en
gymnasieklasse i Isiolo i Kenya. Efter en forsøgsperiode på et
år bliver det muligt for andre gymnasieelever i Dan1TB.rk at
deltage i dette arbejde.
Konkluderende kan vi sige, at forsøget foreløbig har været en
succes, og vi håber, at det også senere vil være muligt at op
rett lignende forsøgsklasser.

I- og u-landsklassen 2.x

JAPANSK PÅ ÅRHUS STATSG;'MNASIUM

Japansk i gymnasiet er noget helt nyt. Faktisk er ÅSG det før
ste gymnasium i Skandinavien, som tilbyder japansk, og sand-
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synligvis det eneste, der igen starter et nyt japanskhold i
det nye skoleår 1988/89.
I øjeblikket er der tolv 1.g'ere og tolv 2.g'ere igang ræd at
studere japansk sprog og kultur. I.æretogssystemet er udeluk
kende på japansk, således at man fra begyn delsen kastes ud i
det japanske skriftsprog. 'I'iLlzzr.iriqen af tegnene har ikke
voldt særlige problemer indtil videre. Undervisningen koncent
reres ankring samtalefærdighed på japansk, og allerede på nu
værende tidspunkt kan 1.gerne forstå og 2.gerne føre en lette
re samtale på japansk. Samtidig med sprogundervisningen lærer
eleverne også an den japanske kultur og etiquette.
Det er naturligvis en ting at sidde og lære an et lands sprog
og kultur, der ligger 10.000 km fra Danmark, og en helt anden
ting at lære det samne i Japan. Derfor fors03er vi at gennem
føre en studierejse til japan for alle japansk studerende nø
jagtigt san i de andre sprogfag. Og det lader sig gøre!!!
Fra d. 24 marts til d. 8 april 1988 vil samtlige japansk stu
derende 2 .gere være på studietur i Japan. I løbet af de 14 da
ge vil de rrøde japanske gymnasieelever, rejse rundt i Japan
samt danne sig et førstehåndsindtryk af bl.a. Tokyos pulseren
de natteliv.

Søren Leerskov

SKOLEFESTEN DEN 18. MARTS 1 988

Skolefesten er en af skoleårets helt store l:egivenheder. I år
var det eleverne, der stod for revyen, der jo traditionen tro
åbner festen. Op til dagen havde de deltagende gymnasie- og
HF-elever udfoldet hektisk aktivitet, og anstrengelserne var
ikke forgæves: "1001 nats eventyr ... ", son revyen hed, blev en
bragende succes - publikun var rreget l:egejstrede.
Efter revyen gik hver klasse til sit for at indtage de rrere
eller mindre fantasifulde middage - afhængig af temperarrent og
pengepung! Lokalerne var pyntet efter alle kunstens regler, og
mange forældre var rrødt op for at deltage.
Der blev herefter danset lanciers både i festsalen og i for
hallen, hvorefter "Back to Back" overtog underholdningen i
festsalen. I kantinen spillede san salvanligt Fahrenholtz's
Jazz-band, og i filmlokalerne underholdt et forrygende disco
tek.
Det var en ubeskrivelig fest - en fest, man ikke bør gå glip
af.

Birgitte Gram

KUNSTEN AT HAVE JAPANSK

Vi er en klasse, der irædsætrunq til andre, består af både ma
tematiske og sproglige elever. Vi lærer at sige "jeg har en
bil" og "har du en bil?" Inden 3.g håber vi dog at nå lidt
længere.
I undervisningen indgår der en del gramnatik, såsan gennemgang
af allativer (ikk' søren), ablativer og cykelstativer.
Undervisningen startede med, at vi l=te to af de tre japanske
alfabeter, der i første CX11gang mere lignede døde myg end et
sprog. Inden 3.g er det målet at have Izart; ca. 600 af det tre
die aflfabets tegn (kanji).
I perioder har vi haft "en ægte japaner" san vikar, og det har
været, meget lærerigt at høre sproget talt i et normalt tempo.
Det er vores håb, at vi ligesom 2.gerne kan kønne til "den op
adgående sols" land inden 3.g.

INTRODUKTIO.~SDAGE

Når man starter som elev et nyt sted blandt ca. 26 nye klasse
kamnerater på en stor skole, der kan forekcmne en som en uo
ve~skuelig myretue, kan man godt san nybagt 1.g'er eller 1.
HF er føle sig noget fortabt. For at hjælpe de nye elever til
hurtigst muligt at føle sig hjemme på skolen og i klassen er
de første skoledage ikke "riqtiqe" skoledage, men introduk
~10nsdage, hvor de nye elever pa forskellig måde kan gøre sig
oekendt med skolen og hinanden.
Nogle af de "gamle" elever - de såkaldte tutorer - der godt
selv kan huske, hvordan det var at starte på en ny skole,
hJælper med praktiske råd og moralsk støtte de nye elever med
at falde til.r væsentlig forudsætning for at få noget positivt ud af un-
ervisnrngen og skolearbejdet er, at eleverne i den enkelte

klasse har det rart sarrmen. Derfor arrangeres der lidt inde i
skoleåret, når den første forvirring har lagt sig, en halvan
den døgns ~yttetur, hvor hovedvægten ligger på det sociale
samspil. Både lærere og elever lærer hinanden at kende fra nye
sider ved at lave en række praktiske ting samnen - og da også
ved at danse og grine samnen.
Senere på skoleåret, når behovet melder sig i den enkelte
klasse, afsættes der en skoledag, hvor klassen på egen hånd
eller sarmmen med de lærere, de ønsker, kan diskutere, hvordan
undervisning, klassesamnenhold og trivsel fungerer.
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FILMUSDAGE

Til daglig bliver der SIDDET meget på Århus Statsgymnasiwn li
ge san på ape. andre gymnasier. Efter 45 minutter kan man rej -
se sig og ga lidt rundt i ti minutter. Derefter SIDDER man der
igen. Lige foran sig har man en bog, lidt længere frenrne Yvon
nes nakke og helt frerrma læreren, der snakker. 6*45 minutter
SIDDER man hver dag.
En gang hvert andet skoleår får man muligheden for også at
bruge alle de andre legemsdele end den der til daglig bruges
til at sidde på. Og mulighed for at anvende de andre ressour
cer, man har, udover kirtlen oppe bag øjnene. Man kan surfe
med . Yvonne eller lave video med Solveig fra 2 .a eller danse
afrikansk dans sammen med ham den flotte fra 3.z. I to hele
dage handler skolen pludselig all at bruge sine k=fter, sin
kreativitet, sine SilJT\3.rbejdsevner på en anden måde. Den skema
lagte, klasseopdelte dagligdag er oolævet ,
Ude i forhallen dufter der allerede' kl. 1 O af eksotiske ret
ter, og

O
lektor.emeritus Else Svendsen ses ile afsted i yogako

styme pa vej til sit yogahold i nr. 25. Hendes vej krydses af
Holger Laumann , der i 2, 25 minut har fået lov til at forlade
sit ki:anpestore "Band- og blæsorkestør" i festsalen, san det
lykkes gymnastikh"..rer Ivan at overdøve, da han undrer sig o
ver, hvor fanden del tagerbetalingen for vandskiløberne er ble
vet af. - Det handler kort sagt an "Filmusdagene", og "hvert
andet skoleår" var altså i år torsdag d. 24/9 og fredag d.
25/9.
Det. underl Iqa ord "Filmusdage" w.ker over alle tænkelige ak
tiviteter inden for film, formning, idræt og musik, men det
har under dette års "Filmusdage" også onfattet aktiviteter son
f.eks. dremnetydning, patchwork, blcmsterbindinq og produktion
af urtecreme .. Plus naturligvis en uundværlig madlavningsgrup
pe, der holdt alle de mennesker, san var i gang på selve sko
len, med spændanda , varm mad i to dage, mens en pressegruppe
med en væqavi s i forhallen informerede an alt det, der foregik
uden for og pa skolen i forbindelse ried "Filmusdagene".
Det blev til lidt over 40 forskellige qrupper, instrueret af
ele~er, lærere, og. "fremmede eksperter". De "fremnede eksper
ter skulle naturligvis have løn for deres arbejde. Nogle
gruppers aktiviteter krævede dyre materialer san f.eks. graf
fiti-gruppen, der udsmykkede et stykke af k.c,ldergangen over
for videolokalet. Andre qrupper's "udstyr" var dyrt, f.eks.
surfernes. Derfor måtte skolen for første gang desværre kræve
deltagerbetaling for nogle gruppers vedkanmende.
Fredag aften d. 25/9 sluttede "Filmusdagene" med en fest, hvor
de grupper, der kunne bidrage til den folles underholdning,

viste, hvad de havde fået ud af de to dages aktiviteter. Her
satte især de to store musikgrupper gang i stemningen: Jens
Johansen i spidsen for det ca. 40 mand store kor og senere
Holger Laumann med et veloplagt "Band- og- blæs-orkester" fik
folk på gulvet, inden den "bestilte" musik overhovedet var
nået op af starthullerne.
Det var to intense, fine dage.

På arrangørgruppens vegne
Vibeke Spanning

3. C TIL LENINGRAD MED OLE BO'ITZAUW OG INGE HANNAH

Vi rrøclte alle glade op ved Århus Statsgymnasiwn lørdag den 10.
oktober 1987 kl. halv seks all morgenen. Alle var måske så me
get sagt , for da klokken blev seks og vi skulle køre, var Sø
ren og Lars stadig ikke kOITTTiet. Vi måtte' drage afsted uden dem
for at nå færgen i Frederikshavn. Folk var både trætte og kede
af at Søren og Lars manglede, men da vi var nået til Frede
rikshavn og holdt og ventede ved færgen, hvem kærner så ... ?
Søren og Lars i en privat bi 1, hyret i nærheden af skolen for
1. 000 kr med chauffør. For ikke at sove over sig hjenrne, havde
de valgt at tilbringe natten i sovepcse under taget ved sko
lens gymnastiksal. Her sov de blot alt for godt.
Det første indtryk vi fik af Sovjetunionen, efter at vi havde
krydset den finsk-russiske grænse uden problemer, var store
skove med små samlinger af gamle huse. Vi fortsatte igennem de
tyndt beboede onråde mod Leningrad, Sall vi nåede søndag aften.
Vores hotel lå et stykke fra centrum i et moderne boliganråde.
Efter vores første mede med det sovjettiske køkken blev vores
rejsestemning væsentlig løftet, da hotellets husorkester ud
satte "Smoke on the \·/ater" for russisk arrangement.
Næste morgen var vi på rundtur i Leningrads centrum, hvor vi
så alle de kendte bygninger. Der var en stor kontrast mellem
den trøstesløse forstad vi boede i og selve byens centrum, med
de mange smukke og impcnerende bygninger fra zartiden. I en af
disse, Smolney klosteret, så vi en udstillig an teknik og tek
nologi i Sovjet. Det var i øvrigt typisk at de smuk.ke, gamle
bygninger blev brugt til praktiske formål. Efter en lang dag
med mange indtryk festede vi an aftenen.
an tirsdagen var vi først på besøg i zarens sanmerresidens i
Pavlovsk. Slottet blev ødelagt systematisk af tyskerne under
2. verdenskrig, men var nu netop blevet færdigrestaureret ned
til mindste detalje. Sådan noget gør man også i Sovjet.
Eftermiddagens besøg på Eremitage museet var måske turens al-
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lerstørste oplevelse. Det var her den sidste zar boede og pa
ladset er nu museum og indeholder alt fra moderne kunst til
mumier. Der er så mange kunstgenstande i paladset at hvis man
bare ofrer nogle sekunder på hver genstand, vil det tage 8 år
at nå det hele igennem. 011 aftenen fik vi russisk festmiddag
med russisk champagne og the fra Samovar, hvilket nok var det
raest russiske ved den middag.
011 onsdagen havde vi noget af tiden til egen disposition. Den
brugte de fleste til en gåtur på Nevskij Prospekt, hovedgaden
i Leningrad. Her mærkede man virkelig forskellen på et dansk
og et russisk bybillede, i&~ de færre biler og de færre varer
og den mindre støj .
Torsdag, som var vores sidste dag i Leningrad, var vi på besøg
1 en skole med elever lige fra !:ørnehaveklasse til og med det,
der svarer til vores gymnasium. Vi fik en ræget venlig rædt.a
gelse og overv=ede undervisningen i nogle af klasserne, led
saget af rektoren, et par lærere og en udvalgt gruppe af ele
ver. Disciplinen i timerne og ordenen i klasserne var noget af
det, der gjorde det største indtryk. Besøget på skolen blev
afsluttet med, at de russiske elever sang, dansede og spillede
for os i festsalen, hvorefter vi tilsidst udvekslede gaver.

Leningrad er virkelig et rejsemål vi kan anbefale. Turen var
en stor oplevelse, blandt andet på grund af den smukke og
frerrrnedartede kultur. Vi så kontrasten rrellem det gamle Rus
land og Sovjetunionen og oplevede den store forskel, der er
mellem dette land og Danmark. Det var en uforglemnelig tur,
fordi vi ved selvsyn oplevede landet og Leningrad - som skal
opleves!

Mette og Trine, 3.c.

BUDAPEST: PORTEN TIL øsr:m ex; CØREN TIL VESTIN

Fest, glade dag og et "suverænt" hotel hørte med til !-!F'ernes
studietur til Ungarn/Budapest i 87. t-'en, som navnet studietur
antyder, indeholdt denne fantastiske tur også en del andet
rigtig kulturelt, og da folk nok selv kan tænke sig til, hvad
"Fest og glade dage" indeholder /indetærer, vil jeg koncentrere
mig om det studiemæssige og kulturelle.
Alt ialt var vi indlagt til 6 arrangementer, san måske ikke
alle var lige gcxle, men som dog gav os et indtryk af det mo
derne Ungarn. Disse arrangementer spændte over et bredt spek
ter - Vi var i statsoperaen, på byrundtur, på fabriksbesøg (en
togfabrik), hvor vi klart fik et indtryk af dårlige arbejds-

forhold og ineffektivitet, op arbejdermuseet, som lå i smukke
angivelser i det tidligere kongeslot, og hvor man havde
"glemt" visse historiske begivenheder specielt omkring 1956
(opstanden i Ungarn), samt som det sidste på en hyggelig tur
ud til en lille romantisk landsby.
Turen havde et minus! vi kom ikke i nær kontakt med ungarerne
°'il det på trcds af at vi hjerrmefra havde arrangeret et besøg'
pa en skole o.a. Det skal nok ses i lyset af, at vi var meget
sent 1,;de med bestilling af rejsen, hvorved de uundgåelige mis
forstaelser mellem os, Team Travel og det ungarnske turistbu
reau ikke blev udredet i ordentlig tid. Lad det være en lære
for karmende HF-studieturister: "Bestil i ged tid!"
Lægger man nu alle vores indtryk fra Budapest/Ungarn samnen,
bliver det nærmest til en gang "både-og", som overskriften
gerne skulle antyde. De føromtalte Pepsi-reklamer og røde
stjerner kunne ses både direkte og indirekte. Burgerbarerne,
Hilton-hotellerne og discotekerne lå ikke langt fra den auto
ritative regeringsbygning, heltepladsen og socialistiske min
desrrærker. Trabanten kørte side om side med Mercedesen jeans
klæ:Jte gik op ad pionerer etc.
Kort og gcdt er Ungern et ØsteuroµEisk land, hvor socialisme
og kapitalisme lever side om side, men hvor ingen af delene
har taget overhånd - Ungarn er først og fremnest ungarsk, og
er helt klart en oplevelse og en studietur værd.
San et sidste p.s. kan nævnes, at den meget omtalte varemangel
ikke var en realitet, der var masser af super-billig vcdka på
hylderne!

En af mange 2.HF'ere.

3.uxF, 3.yzF og 3.xyzuK's S'IUDIETUR TIL PARIS ex; GENEVE

I pericden fra d. 10/10-87 til 17/10-87 så verden for første
gang ÅSGs samlede 3.g fysik- og kemihold i (næsten) stærkeste
opstilling. I midteurop;i,isk tid svarer denne pericde mere el
ler mindre til en almindelig dansk standarduge, men vil af
adskillige, iøvrigt aldeles uskyldige, hotelejere, restura
tionsbestyrere og museumskontrollanter nok synes at have varet
lidt længere(!!!).
San på enhver rigtig studietur drog vi afsted fra ÅSG
(10/10-87 kl. ca. 20.00) medbringende bl.a. dynebetræk , nat
mad, solide sko, gcdt hl.ll1'Ør, blyanter samt en ufattelig rrængde
walkmen. Udover at der på nedturen var nogle, san ligesan
skulle ud med "noget" gik turen pl.aruræssiqt , og vi ankom til
vandrehjemmet i "Auberge de Jeunesse" i Geneve hen på efter
middagen d. 11 / 1 0. Res ten af dagen var vi selv herre over, ja
det vil sige nogle mere end andre.
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12/ 1 0 : Vi startede morgenen på hovedpinepiller, rrorqenmad.,
mørke solbriller og danskvand og drog så afsted til Cem. Cem
er det europ;>iske forskningscenter for kernefysik, et kænpe
projekt beliggende på grænsen mellem Schweiz og Frankrig.
Rundvisningen startede med et mindre foredrag indeholdende en
kort gennemgang af centrets mange og store projekter. Resten
af tiden blev brugt på rundvisning, hvor vi fik set og forkla
ret alt om centerets enorme acceleratorer. Hen på eftermidda
gen sagde vi pænt farvel og tak. Efter nogle indkøb var resten
af dagen overladt til os. Hen på aftenen blev mange san l:ørn
på ny (nogle fik i hvert tilfælde gangbesvær). Vi forlod Gene
ve i en ganske pæn stand.
Efter ca. 3 timers kørsel nåede vi til atomkraft-værket I.eib
stadt. Også her var der iværksat en rundvisning med tilhør. ende
lrsbilledforedrag. Det var en ganske fascinerende oplevelse at
fa forklaret og selv få set, hvordan sådan et værk fungerer,
men den største attraktion på værket var nok det avancerede
person kontrol- og overvågningssystern, som var i stand til at
finde en nål i en høstak.
Efter den formelle afsked blev kursen sat mod Mulhouse (en
større omend kedelig by), beliggende på den franske side af
den fransk/schweiziske gTI2nse.
Vi ankom til Mulhouse kl. ca. 19. 00 og blev inkvarteret på den
lokale kaserne (Auberge de Jeunesse de Mulhouse). Kort efter
ankomst tog vi alle til fælles spisning og endte på en restau
rant, hvor indehaverne vil være nogle af dem, der råber aller
højest, hvis det nogenside lykkes Frankrig at slå Danmark i
fodbo ld. Restauranten, som (fandt vi ud af senere) kun var
vant til max 3 spisende gæster af gangen, kampede en hård kamp
for at få bespist hele forsamlingen (og var man ikke sulten da
man kom, så blev man det hurtigt) .
14/10 startede med rrorgenmad, sovehår og ondt i ryggen, men
det var ligemeget, for endelig var den dag kærnet, hvor kemi
kerne skulle have deres faglige udfordring (ja altså udover de
ethan ol analyser, som var blevet foretaget aftenen i forve
jen). Turen til vinslottet i Soultz forløb i afbalanceret
stilhed og kl. ca. 10.00 ankom vi. Alle var nu så spændte , at
man på det nærmeste kunne høre de skrigende blyanter og no
tatblokke, men efter fem minutters demonstration af kendte en
gelsk grarrmatiske fejl var det slut! Hver en illusion brast og
samtlige kemikere måtte søge trøst i slottets store vinsorti
ment.
Resten af dagen tilbragte vi i bussen, som nu havde vendt næ
sen mod Paris, hvor vi ankom til Hotel el:i.mat de France i for
staden St. Denis kl. ca. 19.00. Et meget flot hotel i et el
lers kedeligt og gråt forstadsmiljø. Da vi boede i så stor en
afstand fra Paris centrum (og da metroen lukkede ved tolvti
den) blev det ikke til andet end en kort køretur med russen,

men det var nu heller ikke noget dårligt hotel at tilbringe en
aften på, da der var stort badeværelse med karbad, fjernsyn
med 5 kanaler, lokaltelefon, bløde senge og udsigt til Eiffel
tårnet.
D. 15/10: Morgenmad og så afsted til Paris,·hvor vi efter ca.
4 timers rundgang i Eur opas måske mest spændende hovedstad,
rrødtes ved Palais de la Decuverte. Et om sig gribende viden
skabsmuseum, som spændte over alt fra den ældste til den al
lernyeste videnskab. Alt i alt en hå=ejsende oplevelse for
frarme elever.
Resten af dagen var vores og det blev den, men Paris er en så
stor og spændende by, at det ville føre for vidt at kanme ind
på alle de ting, vi foretog os der.
Den følgende morgen startede med morgenmad og trætte miner.
Herefter blev der pakket, og vi gjorde os klar til den sidste
dag i Paris. Første halvdei af dagen blev brugt til små indkøb
hvorefter turen gik til det ultramoderne la Vilette (et "mu
seum" for populær videnskab og forskning). Et ganske impone
rende sted, hvor vi alle følte os san små drenge og piger
sluppet løs i en enorm legetøjsbutik.
Efter besøget havde vi en vidunderlig sidste dag i Paris, og
det var med en del vemod (dog med håbet an snarligt gensyn),
at vi forlod den dejlige franske hovedstad.
Hjemturen gik planmæssigt (omend lidt hurtigt), og vi kan alle
sikkert hjem.
En speciel tak skal lyde til de tre lærere, vi havde med, Ma
rianne (-Louise) Svenningsen, Bent Wolmar og Orristian Bech
Sørensei:i, san have lagt et stort arbe1de i turen og samtidig i
allerhøjeste grad var en medvirkende arsag til, at turen blev
så god, san den blev.

Thorkild (3.yF) og Jakob (3.yK).
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4. aug.

5. aug.
7. aug.

10. - 14. aug.
10. - 14. aug.

10. - 14. aug.

10. - 26. aug.
17. - 20. aug.

24. aug.
2. sep.

3. - 4. sep.

4. 13. sep.
7. sep.
9. sep.

14. sep.
14. sep.
16. sep.

18. sep.

19. sep.
21. sep.
22. sep.

23. sep.
24. - 25. sep.

7. okt.

10. - 16. okt.

16. okt.
19. - 23. okt.

29. okt.

SKOLEÅREI' 1987-88

Skolestart med fælles kaffe og rundstykker i
festsalen.
Introduktionsdag for 1. HF- og 1 .g-klasserne.
Rektor Ole Juhls 50 års fø:lselsdag.
3mN biologiekskursion til Livø.
3mK i praktik på diverse kemiske virksomheder
og institutioner.
Introduktionsdage på Bogensholm for de nye
1 .HF- og 1 .g-klasser.
Mundtlig syge-, re- og omgængereksamen.
Skriftlig syge-, re og omgængereksamen.
Fællestime om DSS og LAK.
Fællestime med et bredt udsnit af kandidater
fra de politiske partier.
Musikl;jrskole for 2M, 3M og 2PQR musik til
valg pa Vestbirk høj skole.
U-landsudstilling i festsalen.
Besøg af 7 repræsentanter fra u-landene.
Fællestime med franske gøglere.
Besøg af spanske elever.
Opfølgningsdag for 3a.
Aftalerrøde for alle grupperne til filmusdage
ne.
Ekskursion for 3y og 3b spansk samt deres
spanske gæster.
Fest for spanierne.
Fællestime med Søren Spanriinq.
"Åbent hus" for elever i 1.HF og 1.g samt de
res pårørende.
1q på ekskursion til 1"æsgård.
Filmusdage.
Fællestime med Sesse Søgård om budgetbespa
relserne i amtet.
Studierejser:
3a, 3mN, 3mM, PL , EN, MH og KP til Frankrig.
3c, IH og OB til Leningrad.
3xuF, 3yzF, 3mK, Wo, BS og MS til Geneve og
Paris.
3mS, JP og BG til Prag.
2p, 2q, 2r, Sø, AV, KM og TR til Budapest.
Opfølgningsdag for 1 u.
Efterårsferie.
Orientering for 1 .HF-klasserne om de nye til
valgsfag.

3. nov.
17. - 20. nov.

23. nov.

24. nov.
27. nov.

27. nov. -
6. dec.

30. nov.

7. dec.
7. dec.

10. dec.
10. dec.

14. 18. dec:
23. dec. -

3. jan.
12. jan.
14. jan.
14. jan.
14. jan.
20. jan.
21. jan.
27. jan.

28. jan. -
3. feb.

29. jan. -
. 5. feb.
1. feb.
8. feb.

9. feb.

11. feb.

18. feb.
20. - 28. feb.

29. feb.

29. feb. -
4. mar.
1. mar.

2. mar.
7. mar.

7. - 11. mar.

Fællestime med Århus gymnasiernes fælleskor.
Terminsprøver for 3.g-klasserne.
2a, 2b, 2x, 2y, 2z, og 2u i "Øst for Paradis"
for at se "Jorden er vor nor",
Opfølgningsdag for 1a, 1b, 1c, 1x, ly og lz.
U-landsfonden fejrer sit 25 års jubilæum.

U-landsfonden i festsalen.
2p, 2q og 2r i "øst for Paradis" for at se
"Jorden er vor nor",
2a på Psykologisk Museum.
Fællestime med danseensemblet "Impuls".
2mM på ekskursion til Århus Symfoniorkester.
"Amnesty International"- dag.
1x 30-timers-edb-kursus.

Juleferie.
Forældrekonsultation for 1b, 1c, lx og 1u.
2b ekskursion til dcmkirken.
1 r ekskursion til domhuset.
Forældrekonsultation for 1a, 1y og lz.
Fællestime an den nye gymnasiereform.
Fællestime med Århus Amts Big Band.
2xzN ekskursion til Grindsted Produets.

1 b 30-timers-edb-kursus.

2. HF' erne skriver 2. årsopgave .
lp ekskursion til Psykologisk Museum.
Studieorientering for 3.g, og 2. HF og 1.
HF-eleverne.
1 z, 3a og 3z i "øst for Paradis" for at se
"pelle Eroberen".
Orientering an film og formning for 1 . g-klas
seme.
1r på ekskursion til Fyrkat m.m..
Vinterferie.
Orientering an grenvalget ved 2.g eg 3.g-ele
ver.

1 y 30-timers-edb-kursus.
Orientering an grenvalget for 1.g'erne og de
res forældre.
Fællestime for de elever, der har tysk.
2b ekskursion til Arhus Teater.
1 a 30-timers-edb-kursus.
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BIBLIOI'EK:
findes i nr. 34. Bibliotekar er Gert Madsen. Biblioteket rum
mer langt fra hele skolens bogbestand, idet relevant faglitte
ratur findes i faglokalerne.
I biblioteket er fremlagt tidsskrifter og aviser.
Biblioteket er et læseværelse, hvor der skal være ro; grup
pearbejde er ikke tilladt her!
Biblioteket er åbent hele dagen, og det kan benyttes s011 læse
sal. Bøger kan hjemlånes efter de regler, der er bekendtgjort
sarrme sted.

BCX;INSPEK'TOR:
er Anton Vinderslev. Han administrerer indkøb af lærebøger og
papir og sørger for bogudlevering og aflevering ved skoleårets
start og afslutning. Løbende udleveringer i skoleårets løb fo
retages almindeligvis af faglærerne. Boq.inspektor kan træffes
i bogdepotet i kælderen. Træffetid med henblik på meddelelse
an bortkanne bøger, anbytning af bøger m.v. vil fremgå af op
slag.

ALFABETISK ORIENTERING OM ÅRHUS STATSGYMNASIUM

HÅNDBOG

AV-INSPEKTOR:
er Ruth BraUner. Hun passer AV-midlerne, dvs. båndoptagere,
grammofoner, overheadprojektorer, filmudstyr, video- og kopi
ffi3.skiner.

AI:MINISTRATION:
Rektor er skolens daglige pædaqoqiske og administrative leder.
I det daglige arbejde bistås rektor af en række kolleger, af
pedeller og af sekretærer.

INSPEKTOR:
er Marianne Svenningsen. Hun bistår administrationen og til
rettelægger årsprøver og terminsprøver. Hun fører de daglige
skemaændringer som følge af kollegers syqdon, fravær af
tjenstlige årsager, lærerkandidatprøver m.v. Hun er i rektors
fravær stedfortraner for denne.

På skolens vegne
Børge Lykkebo Petersen

SCl•1MERFERIE.

Forældrekonsultation for 2.g'erne.
Fællestime med Jens Jørgen Thorsen.
1 z 30-timers-edb-kursus.
Forårskoncert.
Skolefest.
2xzF, Rt og Wo studierejse til København.
2aS, 2bS, 2mS, BG, TR, IJ og MA studierejse
til København.

2au japansk og SL studierejse til Japan.

Påskeferie.
Terminsprøver for 3.g-klasserne.
1 c 30-timers-edb-kursus.
2b ekskursion til Djursland.
3mK ekskursion til Foulum.
1 u 30-timers-edb-kursus.
Pi3'.iagogisk dag.
1 q til marsken og Nolde-museet.
2mS ekskursion til Ceres.
2HF' ernes sidste skoledag.
Skriftlig eksamen for 2.HF
3. g'ernes sidste skoledag.
Skriftlig eksamen for 3 .g.
2y ekskursion til Mols.
1 . HF' ernes sidste skoledag.
Skriftlig eksarren i matematik fællesfag for
1.HF.
Første mundtlige eksairensdag for 1 . og 2. HF.
Sidste skoledag for 1. og 2 .g.
Skriftlige årsprøver for 1 .g-klasserne.
Skriftlige årsprøver for 2.g-klasserne.
Første eksarænsdaq for 3.g'erne.
Første eksamensdag for 1 . og 2. g'erne.
Studentersold.
Sidste mundtlige eksarænsdag.
Optagelsesprøver for kærnende 1.g'ere.
Dimission og translokation.

16. maj.
17. maj.

18. 20. maj.
19. 25. maj.

24. maj.
30. maj.
15. jun.
15. jun.
16. jun.
17. jun.

18. jun. -
7. aug.

Skolen har med tak fra Lektor Grete Bundgård rro:lta~et mere end
50 ma tema tikl:øger fra afdøde professor Svend Bundgards bogsam
ling.
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8. mar.
10. mar.

14. - 18. mar.
16. mar.
18. mar.

21. 23. mar.
22. 25. mar.

23. mar. -
8. apr.

26. mar. -
4. apr.

5. 8. apr.
5. 11. apr.

6. apr.
13. apr.

18. - 22. apr.
22. apr.
27. apr.
28. apr.
28. apr.

2. 9. maj.
4. maj.

9. 13. maj.
10. maj.
11. maj.
13. maj.
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BØ:;ER ex; PAPIR:
Ved skoleårets begyndelse får hver enkelt elev udleveret de
fleste af de bøger, der skal bruges i det karmende skoleår. I
skal være klar over, at bøgerne er offentlig ejendan, og at I
son følge heraf skal behandle dem godt. Det indel::ærer, at I
har pligt til at indbinde bøgerne solidt, og at I ikke må
strege og skrive i bøgerne. Hvis disse elementære krav ikke
overholdes, må I være indstillet på at skulle erstatte de mis
handlede bøger. Det er af væsentLi.q betydning for skolen at
understrege dette krav, dels fordi bøger i dag er rreget dyre,
dels fordi skolens bogkonto er meget lille i forhold til de
eksisterende ønsker an boganskaffelser.

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

gerne.
3. Undlad at skrive til i bøgerne og behandl dem i det

hele taget ordentligt.

Med hensyn til papir gælder følgende regler: I vil få udleve
ret 2 A4 blokke.
Derudover må I for egen regning købe nye A4 blokke og ring
bind, san forhandles af elevrådet til en favorabel pris.

CYKLER ex; KNALLERTER:
se ordensregler punkt 5 og 6.

DATAVEJLEDER:
er Birthe Find Rasmussen.

ELEV0RGANISATIONER:
DGS: Danske Gymnasieelevers Sarrmenslutning.
GLO: Gymnasieelevernes Landsorganisation.

Begge er fagforeninger for qymnas ieelever.
LAK: Landsorganisationen af kursusstuderende.

Fagforening for HF-elever.

ELEVRÅD :
Se s. 14.

1989

1989:
Vinterferie fra den 11. februar til den 19. februar
Påskeferie fra den 18. marts til den 27. marts
St. Bededag den 21. april
Kr. Himnelfartsdag den 4. naj
Pinseferie fra den 13. naj til den 15. naj
Grundlovsdag den 5. juni
Samlerferie fra den 24. juni til den ? august

BEMÆRK! DE NÆVNI'E DAGE ER INKLUSIVE

FÆLLE.STIMER:
Fællestimearrangementer planlægges af fællesudvalget på grund
lag af forslag fra skolens elever og lærere. Programæt vil
normalt bestå af foredrag, oplæsning, musik eller film.
Fællestimeudvalget under FU består i år af Dorte Oxenvad ( 1.c)
og Birgit Dengsøe, søn meget gerne modtager gode ideer og
forslag!

FÆLLESUDVALG:
Forkortelse FU, ses. 14.

INFORMATIONS1'ØJER:
Finder normalt sted en gang an ugen. På disse ITOOer kan FU,
rektor eller andre fremlægge sager til debat. Der har i årets
løb været infornationSITOOer tirsdag i andet frikvarter. Møder
ne annonceres ved ekstra ringninger, og der er ITOOepligt !
Ændrede ringetider ses. 3

INFORMATIONSTAVLE FOR FU:
Findes til venstre for lærerværelsets dør (ved siden af tavlen
med oplysninger vedrørende skemaændringer). Her kan alle frem
sætte meddelelser til FU. F.eks. kanmentarer til udvalgets ar
bejde og beslutninger,, forslag an sager, man ønsker, udval~et
skal behandle, spørqsmål, til udvalget etc. Endvidere kan pa
denne tavle anbringes korte meddelelser, f.eks. meddelelser,
der ikke udløser infornationsrrøde, særlig aktuelle meddelelser
etc.

4J.

Sanmerferie
Efterårsferie
Juleferie:

fra den 18. juni til den 7. august
fra den 15. oktober til den 23. oktober
fra den 23. december til den 2. januar

KANTINEN:
selvejende institution, ledes af en elev- og lærervalgt be
styrelse.

- personale: Krista Grænse Hansen er bestyrer og står for den
daglige drift. Desuden er Karen Grænse Kaufmann ansat san

FERIEPLAN FOR SKOLE!\RET 1988/89:
1988:
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medhjælper, hvortil p.t. kormer en langtidsledig.
- åbningstid: 8.45 - 13.00
- varetyper: dagens middag, ugens tilbud, lun ret, råkostsa-
lat, smørrebrød, boller, rundstykker, kage, rrælk, yoghurt,
vand, kaffe, te, tobak og slik.

- i kantinen er der SELVAFRYDNING.

KARAKTERGIVNING:
I henhold til besterrrnelserne skal der i gymnasiet ud over års
karaktererne gives mindst en standpunktskarakter. Efter læ
rerrådets bestenrnelse kan der gives to standpunktskarakterer.

KLAGER:
Fællesudvalget behandler alle problemer, der vedrører trivsel
- med to undtagelser: Sager, der vedrører en enkelt lærer kan
ikke behandles, og sager vedrørende en enkelt elev kan kun be
handles, såfremt eleven er indforstået hermed.
Både klager over en lærers adfærd og klager over en elevs ad
færd forelæ:iges rektor til behandling og afgørelse. Klager o
ver rektors behandling af sådanne - og af andre - sager ind
bringes (igennem rektor) for direktoratet.

KONTAKT SKOLE-HJEM: ,
Sept.: "Åbent hus". Alle førsteklas;e-elever og deres parøren
de inviteres til en uformel aften pa skolen, hvor alle fag er
repræsenteret, og klassernes lærere er til stede.
Jan: Konsultation for 1.g.
Feb./Marts.: Konsultation for 2.g. .
Der er ved konsultationerne mulighed for at drøfte faglige og
andre spørgsmål med klassens lærere, sturdievejleder og rek-
tor.
Feb. /Marts:: Grenvalgsorientering for 1 .g.
Se også under: SKOLERÅD ( s. 4 7) •

L/IRERFORSAMLINGS!®DER: • .
Her behandles elevernes stand punkt, ligesan rran kan rådgive e
leverne an oprykning i ny klasse. Afgørelsen af, an en elev
skal fortsætte i r=te klasse, træffes af eleven selv. lærer
forsamlingen holder rrøde inden uddeling af karakterblade og
efter afslutning af eksaminer og årsprøver.

LÆRERKANDIDATER:
Kandidater ræd universitetseksamen, san ønsker at undervise i
gymnasiet, skal gennemgå et kursus i praktisk under';'isnings
færdighed. Dette strækk er sig oftest over et halvt ar , hvor
kursisterne - kaldet 12rerkandidater eller "spirer" - deltager

i undervisningen i nært samarbejde med klassernes lærere. I
løbet af kursus arrangeres der to "besøg" , hvor en studielek
tor fra en anden skole kærner og overværer 2-3 timer. Efter 2.
besøg udformer vejledere og studielektorer en udtalelse an læ
rerkandidatens undervisningsfærdighed.

LÆRERRÅDET:
Bestar af skolens lærere, san afgør spørgsmål an forsøgsunder
visning, nyanskaffelser og andre praktiske foranstaltninger.
Til bearbejdelse af disse problemer nedsætter lærerrådet et
udvalg (ØKU), der behandler fordelingen mellem de forskellige
fag af de beløb til læremidler, der er til skolens disposi
tion. I en række sager skal lærerrådet høres, f.eks. antal af
~lasser og grenhold, fag- og timefordelingen, stillingsopslag,
arsprøver og ekskursioner. Iærerradet vælger af sin midte en
fonna nd. Til behandling af sager, der vedrører eleverne, ind
bydes elevrepræsentanter til at deltage i rrøderne. I.ærerråds
fonnand er p.t. Michael Andersen.

MØDEPLIGT':
Der er almindelig nødepligt; herunder hører også pligt til at
aflevere skriftlige opgaver.

NAVNE- CG ADRESSEÆNDRINGER :
Navne- og adresseændring og ændr ing af telefonnurnner skal
straks meddeles på kontoret.

OPSLAGSTAVLER CG OVERSIGTER:
FU' s infornationstavle, halvårskalender, skoleskena, lokale
skema, daglige skerraændrinqer samt meddelelser fra kontoret
findes 1 forhallen.
Opslagstavlerne i kældergangen kan frit benyttes af aile. Op
slagstavlerne 1 forhallen samt glasdør ene kan kun benyttes ef
ter aftale med rektor eller inspektor.

ORDENSREGLER:

1 • a) Spisning må kun finde sted i kantinen og i festsalen.
Der er selvafrydning efter spisning.

b) Bægre fra. varndriksau~anat må kun benyttes i kantinen.
I mellemtuner dog ogsa i festsalen og efter 6. time også
1 klasselokalerne.

c) Det henstilles, at man efter 6. time kun benytter de
runde borde i kantinen. Herved lettes rencgøringsarlæj
det.

2. a) Tobaksrygning er kun tilladt uden for skolebygningen
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samt i kantinen og på lærerværelset. I kantinen dog ikke
i første halvdel af det store frikvarter.

b) Indtagelse af øl, vin etc. på skolens anråde er kun til
ladt efter særlig aftale med rektor.

3. Spil an penge er ikke tilladt.
4. Det er brugerne af skolens lokaler, der skal rydde op!

Stole og borde skal sættes på plads, og affald skal smi
des i affaldskurve.

5. Cykler anbringes i kælderen i cykelstativerne (ikke på
fod og ikke på brandveje) - eller i skolegården mellem
opkørslen og trappen.
Knallerter anbringes i knallertrurrmene i kælderen.
Motorcykler og biler parkeres i parkeringskælderen eller
på parkeringspladsen foran parkeringskælderen.

6. Cykler og knallerter skal trækkes inden for bygningen.
7. Udlevering af brochurer, skrifter, bøger og andet mate

riale skal ske fra et bord i kantinen. Salg må kun finde
sted efter aftale med rektor, der rådfører sig med F1.J i
sådanne sager.

PEDELLER:
Skolens pedel er Pouli Petersen og Finn Eland er pedelmedhjæl
per. De har tilsyn med skolens bygninger og inventar.

RffiELSAMLING:
Alle elever på skolen får udleveret bekendtgørelse for hhv.
gymnasiet og HF i en håndbog, san rurrmer oplysninger af for
skellig art. Mere anfattende bestemnelser for gymnasie- og
HF-uddannelserne end disse kan findes i nedennævnte publika
tioner:
1. En meget anfattende regelsamling i ringbind indeholdende

samtlige regler for de to uddannelser. Heri findes tillige
undervisningsvejledninger. Står på rektors kontor og på
biblioteket.

2. Kroghs skolehåndbøger for gymnasiet og HF anfattende be
kendtgørelser, cirkulærer og andre bestemrelser. (Diss~ be;
sterrrnelser findes også indeholdt i regelsamlingen) • Star pa
kontorerne, lærerværelset og biblioteket.

SCRIPTIJS:
Se indlæg s. 18.

SKEMALÆX::NING:
Skemalægning foretages to gange an året. Denne opgave udføres
af Jes Rettøll og Bent Wolmar.

SKEMAÆNDRINGER, DAGLIGE: .
San følge af læreres sygdan, tjenstligt fravær, ekskursion,
lærerkandidatbesøg o.l. kan det være nødvendigt at foretage
a.dringer i det daglige skema. Disse ændringer foretages af
inspektor og bekendtgøres ved opslag på opslagstavlen i for
hallen.

SKOLEFEST:
Finder sted i marts med deltagelse af elever, lærere, invite
rede gæster og gamle elever. Dens indhold er normalt fælles
underholdning, spisning i klasserne, lanciers, musik, dans,
snak m.v. af forskellig art i en række af lokalerne.

SKOLERÅD:
San følge af amternes overtagelse af statsgymnasierne har også
ÅSG pr. 1 -8-86 et SKOLERÅD. .
Rådet består af et amtsrådsmedlem, en TAP'er, 2 forældre, 2
lærere, 2 elever og rektor. Skolerådets v-oesentligste opgave er
at formidle et godt samarbejde mellem skole og hjem. Bl.a. til
varetagelse af dette disponerer rådet over en mindre sum pen
ge. For tiden 11.000 kr. pr. år .

SI<OLESEKRETJIBER:
Skolens sekretærer er Anette Søndergaard Madsen, Grete Møller
Knudsen, Hanne Herms og Vivi Guldberg.
Anette Søndergaard Madsen varetager funktioner i forbindelse
med HF-elevernes forhold: elevkartoteker, forsømmelser, eksa
men m.m. Grete Møller Knudsen står for de funktioner, der ved
rører gymnasieelevernes forhold bortset fra arbejdet i forbin
delse med terminsprøver og eksamen, san Hanne Herms tager sig
af. Hanne Herms tager sig endvidere af opgaver, san vedrører
løn- og personaleforhold, befordring m.m. Vivi Guldberg fører
skolens daglige regnskaber og varetager de dermed forbundne
administrative opgaver.
På døren til IiF-kontoret fremgår af et opslag, hvornår der er
træffetid.

S'l'ATENS UDDANNELSESS'IØI'I'E:
Vivi Guldberg tager sig af alle spørgsmål, der vedrører su. De
gældende beat.enmalsar for tildeling af uddanneIsesatøtte kan
bl.a. i form af en brochure fås hos Vivi Guldberg på HF-konto
ret.

S'l'-JDIEKREDS:
Der kan oprettes studiekredse, hvis mindst 1 O elever melder
sig, og hvis en leder kan findes. I studiekredsene må man ikke
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gennemgå lærebogsstof. Timerne ligger uden for normal studie
tid.

S'IUDIEVEJLEDNING:
Til savel HF-kursus san gymnasium er der knyttet en studievej
lederinstitution. Studievejledningen på HF forestås af Anne
Lise Lykke-Andersen og Preben Andersen. De står til rådighed
for HF-eleverne med alt, hvad der vedrører HF-forhold såsem
valg af tilvalgsfag, specialeskrivning m.m.
studievej lederne i gymnasiet er Inger Meier, Mona Yde og CarI
Sørensen. vejledningen gives i form af orienteringstimer Cl<!l
konsultation på studievej ledernes kontor i klasseværelse nr ,
6.a.
Både HF- og gyrnnasiestudievejlederne kan træffe såvel person
ligt san telefonisk i de opslåede træffetider. Skolens telefen
er 06 1 5 89 55.

S'fØITillNDERVISN ING:
Faglærerne kan indstille HF-elever til indtil 15 timers støt
teundervisning i begyndelse af 1 • HF. Den normale forudsætning
er en forudgående eksamen af ældre dato. Studievejlederne sør
ger for holdenes oprettels';' efter direktorat~ts godkendelse.
støtteundervisning kan ogsa etableres 1 forbindelse rred længe
re tids sygdan for både HF- og gymnasieelever. Der kan desuden
oprettes specialundervisningshold for læsehandicappede.
Elever (både Gymn. og HF) med frerrmedsproget æggru.nd har ror
malt mulighed for op til 15 timers individuel undervisning.

U-LANDSFDNDEN:
Se U-landsfondens mdlæq s. 22.

RINGETIDER:

MAND AG, ONSDAG, TORSDAG ex; FREDAG:

ELEVER 06 KURSISTER VED
ÅRHUS STATS6YMNASIUM 06 HF

1 4 Ki ldehøj , Anne
16 M:Jrtensen, Rikke Sollok
17 Niedziella, torte
19 Nielsen, Thooas Gorell
20 Nissen, Mik Vandi:xJrg
21 Pedersen, Kåre Egholm
22 Pedersen, Majka Mørk
23 Rossau, Miranda Uni
24 Ryom, Gitte Ilsø
25 Salomonsen, Søren
26 Gregersen, Stine
27 Warleled, Annette
28 Skovfoged, Rikke

1.c
01Andersen, Randi Sandho lm
02 Benjaminsen, Helle Vesterskov
03 Flensborg, Tor Daniel Carlsen
04 Foged, Terese
06 Houmann, Martin
07 Jacobsen, Mette
08 Jacobsen, Rasmus '!hor
09 Jensen, /\nette l\akjær
1 0 Jensen, Birgitte Rosenkilde
11 Jensen, Lone Egestad
13 Jørgensen, Karina
15 Lauritsen, Gitte Lynderup
16 Laursen, I.ene Schmidt
17 Meyer, Ann Oiristina
18 Mumm, Peter
19 Nielsen, Marie-Louise Lund
20 Nielsen, Rikke
21 Oxenvad, D::>rte Ringgaard
22 Pedersen, Lotte S. Lederballe
25 Schnoor, Hanne
26 Schønherr, Bjørn
27 Sørensen, Joan
28 Wisler, Camilla
29 Oiristensen, Karina

1.a
OlAndersen, Heidi Juul
02 Andreasen, Charlotte Arndahl
03 Baungaard, Eva Ingel:xJrg H.
05 'Ihau, Lea Dalgaard
07 Hansen, Bernhard Borgman
08 Hansen, Leni laTiholt
09 Hildebrandt, Maja Grubbe
10 Kristensen, Cbrthe
11 Kristensen, Jakob Ellerup
12 Kristensen, Mette Høy
13 Kristiansen, Tina
14 Mogensen, Pia Koch
15 Naumann, Katrine Stærfeldt
1 6 Nielsen, Heidi Mej lgaard
17 Nielsen, Helle Gilberg
1 8 Petersen, Frank Leth
1 9 Petersen, Lone Sønderby
20 Præstegaard, Gitte Parna
22 Rudbeck, Mikkel Fossum
23 Skadhauge, Lotte Bech
24 Sølvstad, Helle
25 Thomsen, Martin Baymler
26 'Ihyssen, 07ristina
27 Tipsmark, Cbrthe
28 Nielsen, Birgitte Torp
29 Andersen, Anders Lorentz
30 Brændgaard, Pelle

1.b
OlBrændstrup. Mia Charlotte
02 Olristensen, Olristina H. B,
03 Olristensen, Trine Quist
04 Dalgaard, Rune
05 Daugaard, Mads Lyhne
06 Ebling, Theresa
07 Figueroa, Tania llndrea F.
08 Hansen, Tine
09 llerold, Rasmus Zeilberger
1 O I·Ijeds, Anne-Mette
11 Jacobsen, Eva Malene
12 Jensen, Ivan Børsting
13 Jeppesen, Trine Sanddal

'fIRSDAG:

8.00 - 8.45
8.50 - 9.35
9.55 - 10.40

10.45 - 11.30
12.00 - 12.45
12.55 - 13.40
13.50 - 14.35
14.45 - 15.30

8.45
9.40

10.35
11 .30
12.45
13. 40
14. 35
15.30

8.00 -
8.55 -
9.50 -

10.45 -
12.00 -
12.55 -
13.50 -
14. 45 -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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1.x
02Andersen, Morten Lading
03 Brock, Marianne
04 Christensen, Morten
05 Christiansen, Peter
06 D:Xllino, Malene
07 Hansen, Dennis
08 Holm, Pernille
09 Homekær, Liv Haahr
10 Jensen, Mikkel Tharas
11 Jensen, Rikke Hvistendahl
12 Kej Iberq , Frank
13 Krintel, Sussie Lerche
14 Larsen, Philip Jacob
15 Mathiasen, Niels Henrik Fogt
16 Munkøe, Lars
17 Nielsen, Mette Gram
78 Pederstrup, Tenna Lahnen
19 Petersen, Jacob Schneider
20 Pirad, Kayvan
21 Rasmussen, '!'hanes Steensig
22 Salaronsen, Heidi Else
23 Skovsen, Orristian Sparre
24 Skaarup, Henrik Ravn
25 Sørensen, Lisl::eth Bøgh
26 Valler, Jesper Jaak
27 Maller, Henrik Gylling
28 Sørensen, Nikolaj Melgaard

.l..,_y
01 BHentzen, Steen
02 Dohn, Steen Jøker
03 Frost, Mikkel
04 Galsøe, Susanne Seedorff
07 Iversen, Niels
08 Jensen, Mette Kirstine W.
09 Jørgensen, Malene Dahl
1 O Kristiansen, Annette
11 Lajer, Dorte
12 Larsen, Mette Wittorff
13 Madsen, Karen Bolette
14 Maller-Larsen, Christer
15 Nielsen, Dorthe Hedegaard
16 Nygaard, Tina
17 Rasmussen, Elisabeth
18 Rasmussen, Mette
19 Rosendahl, Orristina
20 Scmær, Merete
21 Søndberg, Tharas Rene

22 Sørensen, Claus Fogh
23 Westphal, Peter
24 Pilgaard, Christian
25 Søbye, Sophus
27 Arevad, Lene Arvad
28 Henriksen, Linda
29 Anthony, Jason Wa=en

(gæsteelev)

1.z
01Aalling, Tina
02 Bendtsen, Henriette Ster,,jje!l.dtt
03 Christensen, Helle Btmdgaa'lrol.
04 Christopiersen, Morten
05 Cortes, Nikolaj He:ibe;.g
06 Damsgaard, Morten Tørring
07 Eistrup, Jens
08 Iversen, Lars
09 Jensen, Anne Lind
12 Jensen, Thanas Vorup
13 Juul-Andersen, Jakob
14 Kaya, Øzden
15 Koudahl, Pia
17 Nielsen, Thorbjørn
1 8 Nielsen, Anja Schmidt
19 Pedersen, Henr ik Bjen-egård
20 Q.Ja ch, Sam
21 Skov, Connie Charlotte
22 Sørensen, Jesper Storgaard
24 'Ilrrane, Mikke1
25 Villadsen, Poul Berg
26 Aakjær, Vibeke Hel.boe
27 l>-.rendt, Mikkel
28 Degn , Jørgen Dan Møller
29 'Il1ansen , Rasmus Heje
30 Sonne, Henrik Riis

1.u
01Andersen, Annette Søgaaro
02 Andreasen, Flarming Aunæl
04 Barut, Hakan
06 Christensen, Erik Skov
07 Clausen, Morten Harde
09 Hansen, r-brten Enggaard
1 0 Hansen, 'Ihcmas Mi lert
11 Helleland, Arne
12 Jensen, Anne Birgitte
14 Laursen, Christina M.
15 Laursen, Karin Elmedal

17 Nielsen, Diana Anita
18 Nyegaard, Mette
20 Peczalski, Sebastian
22 Stådsen, Jesper
23 Søhoel, Christian
24 Vadstrup, Lars Damgaard
25 Wiegers, Christina
27 Jakobsen, Mia Kyed
28 Holm-Petersen, Per

2.amN Andersen, Linda Esmann
02 N Christensen, Cristina
03 N Christensen, Peter Sophus B.
04 N Christiansen, Anne Mette
05 N Hastrup, Rasmus
06 N Hildebrandt, Malene Grubbe
07 M Poulsen, Pia Helene
1 3 S Borchrnann, Tinna
14 S Ehrenreich, Marianne
15 S Eriksen, Anette
16 S Foli, Gitte
17 S Harrit, Annette
18 S Hougaard, Heidi
19 S Kristiansen, Ingrid Housted
20 S Mc Cormick, Ann
21 S Nielsen, Merete Bj erremann
22 S Pedersen, Peter Højlund
23 S Petersen, Bettina Pia Ravn
24 S Poulsen, Margit Nørgaard
25 S Schrøder, Gitte
26 S Stranddorf, Ole Foged
27 S Økjær, Ghita
33 M Frunza, ran Galaction
34 M Hansen, Eva RYIT'ann
35 M Risager, Lis Lak

2.b
mN Aillaud, Kristin
02 N Herms, Gitte
03 N Kjær-Hansen, Barbara
04 N N,ielsen, Susanne Bisgaard
05 N Nissen, Michael Krogstrup
07 N Christensen, Christina Dybd.
11 S Eskildsen, Kristina
1 2 S Espensen, Anja Lene Buur
13 S Harbo, Marianne
1 4 S Hensberg, Peter
15 S Hinge, Iben Miriam
16 S Hybel, Katja

17 S Kjær, Helle Hedegaard
1 8 S Knudsen, Line
19 S Lauridsen, Kirsten Skytte
20 S t-brtensen, Zina
21 S Nielsen, Joan Halager
22 S Rasmussen, Gitte Lind
23 S Schmelling, Birgitte
31 M Anhøj , Katrine Aarøe
33 M Haslev, Tina
34 M Jensen, Marianne Thybo

l0.
01 F Ouniel, Gabriel
02 F Friis, Peter
03 F Kjeldsen, Annette Hoxer
04 F Munk, Lars
05 F Maagaard, Mettre
06 F Pedersen, Michael Møller
07 F Rasmussen, Marianne Helene
13 S Fuglsang, Jannik Stein
14 S Johansen, Hanne Skevby
15 S juaker , Hans Henrik
16 S Kristensen, Torben
17 S Nejll'ann, Thomas
18 S Skoven, Peter Engelund
25 N Christiansen, Jesper
26 N Dcmbemowsky, Peter
27 N Jensem, Henrik Sir&l
28 N Jespersen, Rikke
29 N Pedersen, Jesper Smith
30 N Rasmussen, Line
36 M Dahlgaard, Peder
37 M Jensen, Torben
38 M Nielsen, Knoo Helt
39 M Olsen, Lars Erik
40 M Thiessen, Mette
41 M Thomsen, Lene Juki

b.Y
Ol F Apollo, Kristoffer
02 F Barckmann, Anders
03 F Camkjer, Michael Olesen
04 F Funding, Eva
05 F Jørgensen, Dort.e Wilharat
06 F Møller, AJilde:rn Gellert
07 F Overgaard, Pia
08 F Parrot-Deteix, Søren Samuel
09 f Schmidt, michael Rahliek
10 F Sølling, susanns Thykier
16 S Kragell:md, Cami!lla
17 S Lyngslund-Jensen, Rene G.
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18 S Madsen, Mads
19 S Madsen, Thor
20 S Trold, Bitten Stina
26 N Andersen, Mette Bay
27 N Oiristensen, Poul Buus
28 N Leth-Espensen, .racob
29 N Møller, 01arlotte Sandberg
30 N Nielsen, Jane Lemning
32 N Nielsen, Niels Runge
39 M Magnussen, Vivi
40 M Nielsen, Ditte Hald

~
01 F Andersen, Thanas
02 F Jensen, Henrik Gade
03 F Knudsen, Thanas
04 F Larsen, Marianne Joost
05 F Madsen, Mikael Nørgaard
06 F Mikkelsen, Kim Fuglsang
07 F Nielsen, Niklas Lillelund
09 F Vosegaard, Thoms
15 S Petersen, Hanne
16 S Pinnerup, Mads
17 s Schjødt, Peter Feilberg
18 S Sønderby, Svend
25 N Oiristensen, Mikkel Skole
27 N Jensen, Bjarne Hagen
28 N Lazar, Juliana Laura
29 N 113thiesen, Pia Teresa
30 N Munkøe, Lisa
31 N Pedersen, Lise !~k
32 N Sørensen, Nicholai
33 N zaupper, Rudi
40 M Jørgensen, Brian Friis
41 M 1-bstad, Matthew Arvid

(gæsteelev)

2.u
ITTF Andersen, Marianne
02 F Jensen, Bjarke
03 F Kjær, Thanas
04 F Nielsen, Niels Henrik Winther
05 F Pedersen, Henriette Lodberg
06 F Pedersen, Michael Bjerrgaard
07 F Petersen, Hel.rær Oiristian N.
08 F Poulsen, Jesper Famne
09 F Sørensen, carsten
10 F Andersen, Viki Britt Normann
11 F Nguyen, My Phung
15 S Helleland, Pia

16 S Hvidtfeldt, Mikkel
17 S Olausen, Thanas
18 S Pedersen, Kåre Reymann
19 S Sørensen, Gitte Hougaard
20 S Weinreich, Martin
26 N Andersen, Lone Vestergaa,rcl
28 N Hohwy, Thanas
30 N Rokbøl, Jeanette
31 N Schaumann, Martin
32 N Virkelyst, Søren
38 M Kaalund, Hanne
39 M Preisler, Kim Hvid
40 M Windsholt, Jan

~
01 N Oiristiansen, Pia Høj
03 N Hoppe, Marianne
04 N Jensen, Susanne Aakjær
05 N Johansen, Carsten Gottlieb
06 N Madsen, Jane Marie
07 N Pedersen, Oiristian Mølleir
08 N Pilgaard, Michael Hauerslev
1 0 S Danina, Michel
12 s Jespersen, Iben
13 S Jørgensen, Pernille 'Ibrdrup
14 S Nielser., Claus Stig
15 s Nielsen, Karin
16 S Nielsen, Tinna Karen
1 9 S Sørensen, lone Lykke
20 S Sørensen, Peter Hagemann
21 S Tønning, Annette
23 M Henriksen, Mai Mølgaard
25 M Wittrup, Louise Stub
26 s Ditlevsen, Jette Løhde

3.b
ITTN Bøje, Betina
02 N Hertz, Ditte Fogh
03 N Larsson, Lotte Givskov
04 N Pedersen, Karin Ørbæk
05 N Pedersen, Maj Britt
06 N Sørensen, Lene
07 N østrup, Janni
08 S Bach, Marianne Henriette
09 s Bisgaard, Pernille Hytte
11 s Hinge, Randi Elisabeth
12 S Idestrup, Henriette Leslie
14 s Jensen, Claus Alrøe
15 s Jensen, Dorthe Lykke
16 S Johansen, Claus Høj

17 S Liendgaard, Eva Kirsten
18 S Mortensen, Helle Krag
19 S Stefansen, Rikke
20 M Nilsson, Anders Kring
21 M Theilgaard, Hanne Vibeke
40 N Illurn, Pernille

3.c
ITTN Andersen, Pia Wildenhoff
02 N Herping-Hansen, Signe
03 N Laursen, Britt Elmedal
04 N Møller, Dorte
05 N Pedersen, Claus
06 N Pedersen, Trine Lund
07 N Suner, Nilg{ln
08 N Sørensen, Søren
09 S Andersen, Mette Skov
1 0 S Eduard, Sidse Line Arndt
11 S Fønss, Mathias
12 S Hallundl::æk, Lars
13 S Jensen, Lisa Birgitte
15 S Meto, Marianne
16 S Pedersen, Merete Bech
17 S Pedersen, Stella Karina
20 M Bording, Dandanell Vibeke
23 N Graversen, Ann charlotte

3.x
ITTF Honore, Henrik Jacques
02 F Koudahl, Vibeke
04 F Nguyen, Dinh Nghia
05 F Pedersen, Anders
06 F Sørensen, Michael Frcxn
07 F Sørensen, Thanas Hejgaard
08 S Braun, Rasmus
09 S Hyldkrog, Tor
12 N Ibsen, Søren
1 4 N Pedersen, Anne Wood
15 N Poulsen, Annette M. Kær
16 N Sørensen, Mette
1 7 M Holm-Laursen, Nynne
18 M Pedersen, Lotte
1 9 K Diep, 'l'hanh Ky
20 K Jørgensen, Claus Marquart
21 K Kjær, Niels
22 K Nielsen, Lene Ravn
24 K Rasmussen, Karen Munk
25 s Frandsen, Martin

l.,_y
03 F Nielsen, Anders Rosenstedt
05 F Pedersen, Thorkild Find
06 F Podlewska, Katarzyna
08 N t<bloo, Drude
09 N Nielsen, Peter Wang
10 N Nikolaj sen, Helle Brandt
11 N Overgaard, Kristian
12 N Rian, Ouafa (Woffa)
14 M Svaneby, Ann Sif
15 K Andersen, Svend
16 K Hansen, Martin Sejer
17 K Herold, Jakob Zeilberger
18 K Jensen, Lone Gitte
20 K Tagesen, Birgitte K.
21 N Mikkelsen, Marian
41 N Uggerhøj, Malene
44 K Schiøtz, Li Karine.
45 M Østerud, Pål

3.z
02F Bui, '!'110, My Nguyen
03 F Frank, Gregers
04 F Jensen, Flenming Weel
05 F Nielsen, Steen Hager
06 F Nielsen, Tina Skovlund
08 F Vester, C'orthe Høghol t
09 S Hjortholm Michael
10 S Jensen, Boris Brorman
11 S Jensen, Thcxnas
12 S Knudsen, Robert Pisani
13 S Larsen, Charlotte Krtlger
14 S Pedersen, Pernille Riissing
15 S Rasmussen, Karin Elise Kjær
19 N Nielsen, Jesper
20 N Pculsen, Ann-Mari Høøck
21 N Skjødt, Karen
22 M Pedersen, Mette
23 K Nguyen, Duy-Le
40 S Heesenans , Tina Plesner
41 S Andreasen, Asbjørn H.

3.u
01F Forchharrmer, Selena Pda
02 F Hansen, Tina
03 F Hasselbalch, Steen Christian
04 F Jørgensen, Jeanette Schultz
05 F Møller, Henrik
06 F Sørensen, Helle Hougaard
07 F Tvede, Bjarne
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08 S Andersen, Ulrich Storgaard
1 0 S Hansen, D::>rte
11 S Hvomum, Lene
12 S Jensen, Niels Mandrup Aunsb.
13 S Jensen, Sussi Ahler
1 4 S Rasmussen, Morten
16 N Jensen, Lise-Lotte
17 N Mikkelsen, Rina Minke
18 N Vingaard, Charlotte
19 M Carlsen, Alex Thanas Bøenche
20 K Bui, Tho Minh Nhat
21 K Reng, Martin
22 K Skovgaard, Per
40 N Madsen, Trine Nyrrann

.l...,_Q
01 Andersen, Lene
02 Ankersen, Charlotte
03 Christensen, Majbritt
04 Christoffersen, Jens Nørgaard
05 Duusgaard, Sidse
06 Erichsen, Stig
07 Eriksen, Lene
08 Eriksen, Mette
09 Falkenberg, Helle
1 0 Fiirgaard, Søren Peter
11 Høgh, Kristian Kibsgaard
12 Jensen, Julia Hviid
1 3 Jensen, Lisbeth
14 Jensen, Torben Juhani Berg
16 Mortensen, susanne Elsebeth
1 7 Lau, Susanne
18 Lykke, Jesper Birck
19 Møller, Camilla Lindgaard
20 Pedersen, Gitte
21 Nielsen, Tina Fajstrup
22 Rzepecki, Maciej Adam
23 SchUtt, Pia Klein Brogaard
24 Stampe, Karina
25 Jacobsen, Bo
26 Svensson, Camilla Høegh
27 Thansen, Hanne
28 Winterberg, Lotte

l.:.9.
01 Alber, Michael Ll!l0VigJ
02 Andersen, Karin
03 Bentsen, Inge Merrete
04 Døssing, D:::>rtlle NedeFgJaairo
os Dang, Duy Aiah
06 Gandløse, Jette
07 Gundi, Falak-Nazh
08 Hinge Alan
09 Hønnann, Lone
10 Clausen, Pete,,
11 Jensen, Michael Tage
13 Johansen, Gitte
14 Kristensen, BirgJittte
1 5 Larsen, Maria
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Høj kolvej 37, 821 0 Århus V
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Madsen, Gert (Q1), lektor
russisk, engelsk
Skovbakkevej 11, 8220 Brabrand
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Martinsen, Poul otto (PM), lektor
fysik, matematik
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Byagervej 233, 8330 Beder
Tlf. 06 93 60 62
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Ovesen, Hanne (Ho), timelærer
materratik
Egrront Studentergård
Tranekærvej 58, vær. 81, 8240 Risskov
Tlf. 06 21 06 79.

Petersen, Børge Lykkebo (LP), lektor
materratik
Elhøjvej 11, 8210 Århus V
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Petersen, Jens Winther (JP), adjunkt
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Petersen, P. J. G.
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dansk, engelsk
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Rokkjær, Inger (IR) , timelærer
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Røikjær, Tove (TR), adjunkt;
samfundsfag, iClli'rt
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dansk, engelsk134 8000 Århus C
Sjællandsgade ,
Tlf. 06 12 27 21
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Sørensen, Carl Harding (CS), adjunkt;
historie, idræt, studievejleder
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Vinderslev, Anton (AV), adjunkt
historie, samfundsfag, boginspektor
Kanehaven 57, 8240 Risskov
Tlf. 06 21 37 96

Wendt, Dorthe (lli), adjunkt
film
Korshøjen 59, 8240 Risskov
Tlf. 06 21 26 62

Wilkens, Anna (AW), adjunkt
religion, tysk
Almindingen 26, 821 0 Århus V
Tlf. 06 16 16 71

Wolmar, Bent (Wo) , lektor
fysik, kemi, rrataretik
Klokkerfaldet 26, 8210 Århus V
Tlf. 06 15 46 49

Yde, Mona (MY), lektor
dansk, studievejleder
Lunden 7, 8464 Galten
Tlf. 06 94 43 26
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