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midtersider

I ungdomsårene gennemlever det enkelte men
neske en forrygende udvikling. Stille og roligt,
men se t i forhold til gennemsnuslevealderen alli
gevel ganske hurt igt, ændrer man sta tus fra barn
til voksen, fra en beskyllet bametilværelse til en
tilværelse med personligt ansvar for sig se lv og
sin forbindelse til omverdenen.

Hjertelig velkommen til al gennemleve disse
meget spændende år af jeres tilværelse i nær til
knytning til delle uddannelsessted

l vil modtage tilbud om en meget kvalificeret
undervisning og faglig vejledning fra faglærerne
og også tilbud om almen og personlig vejledning
og rådgivning fra studievejlederne.

I vil også få mulighed for al deltage i en række
aktiviteter som elevrådsarbejde, deltagelse i fæl
lesudvalget, medarbejde i festudvalget. idræts
udfoldelser og andre praktiske og musiske gøre
mål.

Forudsætningen for al jeres skoletilværelse vil
blive præget af intensitet og glæde i hverdagen er
jeres egen aktive medvirken.

Gode udfoldelsesmuligheder kræver, al vi funge
rer godt sammen. Hertil er gensidig hensynta
gen, accept og respekt en afgørende forudsæt
ning.

Jeg ønsker os alle en aktiv og levende tilværelse
på Århus Statsgymnasium i det kommende sko
leår.

Ole Juhl



SKOLEN OPLEVET
INTRODUKTION FOR l.G'ERE

( .... )
Jeg er sut p, ASG. Sut. . en lidet flatterende
betegnelse, som jeg aldrig har kunnet forlige mig
med. Ikke desto mindre må jeg erkende, at jeg
følte mig ret »suuet« den første skoledag, hvor
vingummisutter samt en larmende velkomst fra
en uoverskuelig masse af ældre gymnasieelever
gjorde et vist indtryk på mig. Lige så fuld af selv
tillid, som jeg havde været før jeg tog hjemme
fra, lige så lille fehe jeg mig nu. lderuitetsløs. Et
ansigt i mængden, og del i den forkene mængde.

Anja, lz

SG

også hverdag igen.
Jeg mærkede den hårde overgang fra folkeskolen
til gymnasiet. Hvor lektierne for virkede over
skuelige, hang de en om ørerne hele tiden. og uf
og til virkede alt uoverskueligt. Skulle jeg
nogensinde få gjort en ende på alle de lektier og
afleveringer?
Det lyder måske meget hårdt og det er det også
ind i mellem. Men en af grundene til, at jeg ger
ne ville være »Sut« på ÅSG, var alle de fællesar
rangementer, der bliver lavet i såvel skoletiden
som uden for skoletiden. De er bare alle tiders -
og for enhver stil.
Nu ser jeg som sut frem til delte års helt store
arrangement »skolefesten«.
Til alle nye »sutter« vil jeg sige: Fortvivl ikke -
rygterne 0111 2. og 3. g'erne kan være hårde - men
de er nu også med til at give jer en god og sjov
start på jeres nye skole gennem de næste 3 år. Og
selv 0111 et år som »sut« på ÅSG også medfører
et års undertrykkelse, er det sikkert også et af de
sjoveste.

»det værste« blev overstået I. dag, skriver Anja.
Netop denne [arne dag har været genstandfor
megenforhåndsuro - og debat bagefter. Om det
te citerer vifra e11d1111 et par stile (også skrevet i
[ebruar):

I sommerferien fik jeg brev fra Århus Statsgym
nasium, hvori der stod at jeg skulle begynde i l.z
onsdag d. 4. august.
Dagen nærmede sig og jeg var meget nervøs
el ler nærmere spændt.
Hvordan ville mine nye klassekarnmermer være?
Var der hold i rygterne om 2. og 3.g·erne? Var
det i det hele taget det rigtige valg jeg havde
taget?
Jeg tog mig selv i at gøre min nervøsitet meget
værre end den var.
Da jeg korn til skolen sammen med alle de andre
nye l .g'ere, blev vi alle budt velkommen af en
stor nok 2. og J.g'ere med diverse skilte. Jeg fik
straks en sut om halsen. hårspray i håret o.s.v. -
nu havde de da bevist hvem de var.
Jeg begav mig videre ind i festsalen, hvor vi blev
sat sammen med vores klassekammerater gen
nem de næste 3 år.
Efter en række velkomsttaler, ville »de kære 2.
og Lgere« gøre sig den ulejlighed at synge en
»velkomstsang« for os sutter.
Da vi havde været på rundvisning på skolen,
leget adskillige navnelege og andre indslag fra
tutorerne fik vi fri, og denne I. skoledag havde
faktisk været en god dag.
Bagefter forstod jeg ikke hvorfor jeg havde
været så nervøs, men nu var det værste også
overstået, og 3 år blandt nye klassekammerater
og venner ventede mig.
Dagene gik og vi lærte efterhånden hinanden
rimeligt godt at kende. Og endelig kom dagen
som alle sutter på ÅSG glæder sig til" den
berygtede hyttetur. Og det var virkelig også en
god tur. Den gav os en mulighed for at få et for
holdsvis tæl indtryk ar hinanden. Hvis vi ikke
kendte hinanden før, gjorde vi det i hvert fald nu.
Hvor jeg i starten var bange for, om det ville bli
ve en dårlig klasse, var jeg ikke længere i tvivl.
Dc1 sociale samvær var p& toppen - og de forstc
par måneder var vi meget sammen.
Men som på enhver anden arbejdsplads, blev det

SUT P...

ET_

Ole Krogh

Senere på skoleåret afsættes der almindeligvis
det meste ar en skoledag, hvor klassen på egen
hånd diskuterer forskellige problemstillinger
som f.eks. undervisningen i de enkelte fag og
hvordan klassen fungerer i forskellige sammen
hænge.

fleste ny 111f1de. Nogle ar de planlagte aktiviteter
bliver kanosejlads, klatring, vandring og flåde
sejlads. Overnatning finder sted i medbragte tel
te ligesom man selv sørger for al madlavning.
Hovedformålet med et sådant arrangement er
naturligvis, at eleverne i den enkelte klasse får
det rart sammen, hvilket er en væsentlis forud
sætning for, at de får et godt udbyue af den kom
mende undervisning.

AAS

Skolen har gennem mange år pLl forskellig vis
bcsrr.ebt sig p:1, at nye elever forholdsvis hurtigt
bliver bekendt med skolen og hinanden. Når rn,;,,
starter p:1 en ny stor skole og blandt 27 nye klas
sekanuncr.uer, kan man nemt føle :,:;ig lidt fortabt.
For at skabe et tilhørsforhold til stedet og kam
meraterne anvendes nogle af de første timer til
rundvisning, pr.escnuuion af rektor. administra
tion. studievejledere m.fl .. navnelege og folke
dans. Den allerførste dag modtages..... dcn....,e11kclte
l .g klasse evt. af den tilsvarende 2.g.

P:'1 et senere tidspunkt. i I 994 bliver det midt i
september. tager klasserne med nogle af deres
lærere til Sverige i tre d(1gn. Her vil hovedvæg
ten ligge p:l de sociale samspil. idet den enkelte
klasse sammen med to af deres lærere vil opleve
naturen og afprøve egne ressourcer på en for de



En :-.ut i hoben :1f MIIIL·r. uden nogen ret til noget
ifolgc de regler ug vcducgtcr, som alle vi under
mcnncskc-suucr blev massivt bombarderet med
af de .rldrc elever de forsrc par uger af vores sko
legang. Efter et par uger viste det sig dog. al de
a~ldrc elever ikke var s:, slemme. som de forst
havde set ud"

Karina. I z

... )
Det var ligesom .u lege »tumpcn br.cndcr« da vi
n.crmcdc os gymnasiet. spændingen var helt
uudholdelig. jo nærmere vi kom. jo storre blev
frygten. 2. og 3. gcrnc kom os allerede i møde.
for ,·i var ved gymnasiet. De stod med bannere.
halskæder med en sul som vedhæng og værs: ar
alt stemplerne!
Alle l.gc rnc blev sluset op ad skoleindkørslen
med tilråb fra »de store«! Aldrig har jeg felt mig
så ydmyger: Jeg havde aldrig set skolen før, så
delle var mit første mode med ÅSG.
Jeg provede at kæmpe mig igennem mængden ar
de vilde 2. og 3.g· crc, hvis humør var helt i top,
og nogle var mere eller mindre småbcrusedc. De
havde set frem til denne dag i et år, hvor de skul
le velkornme alle de nye og uskyldige 1.g'ere
med sutter, vand, stempler og mange grumme
tilråb. Nogle slap med skrækken, hvorimod
andre blev ofre for del, som de selv næste år

cirkel har kort i mange fir og vil Ionsæue langt
ud i fremtiden. Men er det så s:1 frygteligt?
Nej. det er selvfølgelig ikke, sådan er del hvert
1,r. det er en del ar det at komme i gymnasiet
Alle l.gc re bliver mobbet første skoledag, og
det er helt i orden. Jeg ved da fra mig selv, at hvis
vi ikke var blevet mobbet i /1r, ville jeg blive
enormt skuffe r' Sutterne skal jo kende deres
plads lige fra starten, som 2. og 3.g'erne siger.
Endelig! Jeg var igennem, uden stempler endda!
Jeg gik ind i festsalen, hvor vi alle skulle mødes .
Jeg satte mig ved min klasse. Ikke mange så ud
til at lytte meget til, hvad rektor havde at sige,
men fundt det meget mere spændende at kikke på
sine nye klassekammerater, Der var stillet soda
vand og chips på bordene, men ikke mange rørte
det. Da rektor var færdig, var vi alle klar over
hvad der nu skulle ske GISP!' '
2. og 3. g'erne kom væltende ind af døren lige så
vilde som sommerfuglene i min mave, tingene
var igen ude af kontrol. Men efter at de havde
ydmyget os en ekstra gang og sunget for os, kom
der igen ro i salen. Vi fik besked på ar gå hen i
vores nye klasselokaler, og alle drev lige så stil
le ud. Juuhuuu... det var overstået, jeg overleve
de det, mit første møde med 2. og 3.g'erne var
slut, nu var der kun tilbage at hilse på den nye
klasse.
At være sut på ÅSG1 Ja, når man ser tilbage,
efter at have gået her lidt over et halvt år. er det
faktisk kun den første skoledag, jeg har følt mig

·"'
(I

I}r
\/.··.;L Il ,
~

I.
Summende menneskemængde. Lugten af mad.
Løbende fødder, travle mennesker på farten.
Kø ved maden, skubben og masen ved disken.
Utålmodigheden stiger med utilfredsheden.
Stemningen bliver ligefrem proportional med
sveden.
Køkulturen svigtes, mens personlighederne
kæmper.
Ingen klarer kaoset uden list og held.

2 .
En pige råber, en anden svarer.
Mennesker sidder og hviler, ingen klarer det
uden håb.
Nikotinen dulmer, kaffen er son, afhængighed
stinker.
Man spiser, snakker, lyner, står og løber.
ingen kan sidde stille hen, ikke i kaoset.
Alle har et lormål, alle er stresset.
Her rænkes højst to timer frem, alle lever i nuet

3.
To mennesker står roligt, andre skriger.
Ophidsede overtoner i overflod.
Kærlighed, had. jalousi, venskab.
Et smil, træk på skuldrene, en fjendtlig
kommentar.
Skæve stole, brændte borde. smadret inventar.
Alle snakker: Matematik, engelsk. lærere.
Fortæller andre, overdriver, centrum et øjeblik.

4.
Summende menneskemængde, det er li vel.
Nyder øjeblikke, smiler lidt igen.
Presset ebber ud, man kan gemme sig igen.
Humøret hænger, man er bedst når man er
presset.
Strømmen begynder, man følger rosset.
El sidste smil, klem, kys, en lille hentydning.
Paradisets sidste sekund.

Rune, lz

synes »barc er for sjov«. Dette års 3.g'ere skal som en »rigiig sut!«
vise deres magt lige fra starten. De er de rege-
rende nu! 2.g·crne skal vise, at de ikke er »sut- Tanja, lz
ter« merc. og »suuernc« skal have en værre <.. ..)
behandling end de selv fik sidste år. Denne onde

KANTINEN
(Efter læsning af Bønnelyckes »Gaden).



TUTOR 93 TALE TIL ASPIRANTMØDET

I august m:ined 1993 ankom en flok sprcndic
l.gcre til Århus Swtsgymnasium. De blev bud!
velkommen :ir rektor i festsalen, hvor de noget
ncrvost sad og nippede til deres sodavand. Efter
rektors velkomst skulle vi - tutorerne præsente
res for vores nye kammerater - I .g'erne - sutter
ne.

Alle 3.g·ere sagde velkommen rned en sutsung
og så var det tid til at l .g 'erne skulle se hele sko
len. Vi viste dem rundt og deres I. dag på ÅSG
sluttede 111ed en klassevis fotografering i forhal
len.

Dagen efter begyndte det sjove; nu skulle der
leges, si, de kunne lære hinanden at kende. Vi
dansede folkedans og vi legede forskellige lege
pt1 græsplænen.

Det er nu ikke helt let for 4 tutorer at styre 56 ele
ver, s:t leg og kaos gik af og til op i en højere
enhed!

Efter nogle ugers »skoletræning« var det på lide
at gere I .g · erne opmærksomme på al der er et liv
uden for skolen: de skulle på hyttetur. Vi havde
arrangeret mini-ol og lngkagenatløb' - og dagene
i Danmarks dejlige natur sluttede med en fest,
hvor I. ??g'erne opførte smit teaterstykker. Ud
på aftenen måtte et par af os tutorer en tur i den
iskolde swimmingpool. Bortset fra svømmeturen
forløb alt fint og jeg tror både lærere, tutorer og
elever havde en god hyttetur, og med den i baga
gen vendte vi tilbage til hverdagen.

Anja Lilli, 2d

Når jeg står her i dag og kigger ud over jer, kan
jeg ikke lade være at tænke tilbage på folkesko
len med en vis vemod, for der var trygt og godt
og ikke særlig høje forventninger rent fagligt set.
Men det er til gengæld også en af grundene til, at
jeg ikke savner folkeskolen - fordi der ikke var
den samme frihed eller de samme udfordringer.
Desuden var der heller ikke den samme atmos
fære. Det er klart, at der er forskel på at gå i sko
le med 10 forskellige årgange og så at gå i skole
med 6-700 jævnaldrende; hvilket også giver sig
udslag til nogen af alle festerne ...

M.h.t. de faglige udfordringer jeg nævnte, vil jeg
vende tilbage til disse senere; men hvad angår
den højere grad af frihed, kan jeg starte med at
slå fast, at der her på stedet ikke lindes en kon
rak tbog , eller noget der minder derom. Man bli
ver betragtet som et selvstændigt individ, der
selv er i stand til at tage et ansvar, hvilket inde
bærer forskellige ting.

En af de ting, jeg virkelig oplevede som væren
de noget positivt, var måden, hvorpå man selv
må administrere sit fravær. Hvis jeg af gode
grunde fravælger en time, behøver jeg ikke spør
ge nogen om lov først, og på samme måde er det
mit valg, om jeg vil tage afs ted på ferie i skoleti
den. Der bliver nemlig ikke skelnet mellem, orn
man er taget til Indien for at stå på ski, eller om
man ligger syg i sengen; for det er alt sammen
fravær. Det er uhsammen timer, hvor man ikke
har lært noget.

Pn samme måde forventes del også, at man selv
indhenter det forsømte. d.v.s, opgaver, notater og
lignende: ligesom det også forventes, at man selv
sørger for at forberede sig. Det er frivilligt at gå
p,t gymnasiet, og derfor er der heller ikke nogen
al' lærerne, der har lyst til at g,\ op i, hvis I en dag
ikke har fåer læst. Desuden så afspejles ens ind
sats i sidste ende (jo også dels) selvfølgelig i den

personlige tilfredsstillelse, der er ved at lære,
men også (mest af alt) i karaktererne - og her
skal I passe på'

Det gælder for stort set alle, at gennernsniuet fal
der, når de kommer på gymnasiet. Det gjorde mit
også, men jeg blev ikke forskrækket, fordi jeg
var forberedt på det - ligesom I nu er blevet'

Desuden mil man også huske på, at hvor man før
måske har været vant til at tilhøre den bedste
halvdel af sin klasse rent fagligt set, så gælder
der altså det samme for alle de andre, man nu er
kommet i klasse med. Derfor så er niveauet også
højere, og tempoet er hurtigere, men det er
sådanne udfordringer, som giver blod på tanden.

Derfor skal I ikke blive nervøse for at virke
dumme i forholdet til de andre. Jeg ved godt, at
der sidder 27 hoveder og stirrer på en, når man
spørger om noget, og at man nogle gange føler,
at de garanteret allesammen er helt vildt kloge.
F.eks. kan jeg huske min første kemitime, hvor
der var en, der stillede et spørgsmål, som jeg
ikke engang forstod. Så er det, at man bare skal
huske, at der er nogle, der har gået i 10. klasse,
og at der er nogle, der har lært noget, man ikke
selv kender til; men at det kun tager nogle måne
der, før denne forskel er udlignet.

Desuden er det heller ikke vigtigt, hvad de andre
tænker. For det første skal I gå i klasse sammen
i 3 år, og for det andet så skal I bilde på hyttetur,
studietur og Københnvnertur sammen; så I skal
nok lære hinandens svage og stærke sider at ken
de.

Det er også en anden ting, jeg har været glad for
ved at gå i gymnasiet. Nu har jeg været et år i
udlandet, og derfor har jeg gået i to forskellige
klasser. Begge gange har jeg oplevet. at clet er
ligegyldigt, hvilken type man er, så skal man nok



blin; :1crrp11.:n.:L hvilket medlorcr. at man i h~,;j
fr:td skaber sin egen idcmuct. Jeg har oplevet
personer. der i folkeskolen var stille. generte og
1ilbagcholtkndc. udvikle sig til det stik modsatte
blot ved at være kommet væk fra deres gamle
omgivelser,

P;i samme måde synes jeg også, at klassen er et
v;l'sentligt holdepunkt. fordi del er ran at have et
godt sammenhold at støtte sig til i perioder, hvor
alt ikke lige gfir. som det skal.

P,1 den anden side skal man heller ikke være ban
ge for at komme til at isolere sig. Det er ikke
svært at lære eleverne fra de andre klasser at ken
de bl.a . p.g.a . af de mange forskellige aktiviteter
og udvalg. der er her på skolen. Eksempelvis er
der selvfølgelig et elevråd med repræsentanter
fra hver klasse, og af frivillige arrangementer er
der eksempelvis kor. billedkunst og forskellige
former for idr.u. For øvrigt så er der en frilufts
livsgruppe. som jeg ved tager afsted nu her i vin
terferien.

Selv har jeg siddet i festudvalget, og selv om det
måske har været lidt hårdt at rydde op kl. 2 0111

natten efter et sold, så har det klan været over
skygget af glæden ved at arrangere så store fester
sammen med godt 14 andre elever.

I det hele taget så synes jeg, at det sociale liv her
på skolen er ret godt; og her tænker jeg ikke kun
på fredagscafeerne eller solderne, men også på
det daglige liv i timen såvel som i kantinen.

Men nu skal jeg selvfølgelig heller ikke stå og
male det hele lyserødt. Det er klart, at der er
aldrig noget, der kun er godt. Jeg tror, at langt de
fleste på et eller andet tidspunkt har frilt sig mal-

10

placeret p:'1 den ene eller den anden måde, Per
soulig: havde jeg det p/1 et tidspunkt sådan, at jeg
næsten ikke gad g,1 i min klasse længere. Nu har
jeg glemt den lille periode, og jeg kunne ikke
urukc mig nogen anden klasse. Faktisk vil jeg
slet ikke tænke på, at vi til sommer skal skilles ...

Men som sagt s:1 vil der være op- og nedture, og
det gælder også rent fagligt. For det første så
giver det sig selv, at der er nogle ting, man er
bedre til end andre. For det andet så vil der
unægteligt være perioder, hvor man bare ikke
føler. at man kan overkomme det hele.

Jeg har prøvet at få 5 .... men jeg har også prøvet
at rn 11. Og lige så deprimerende. S0111 det var at
ffi 5. lige s:1 stor en tilfredsstillelse var det at få
11. For i sidste ende så er det en afspejling af ens
egen i ndsats,

Dine forældre kan give dig et puf, dine lærere
kan give dig et skub, og dine venner kan forsøge
at få dig igang. Det hjælper ikke noget, hvis du
ikke selv gider. Kun ved at arbejde for selv at
opnå en viden, opnår man et resultat.

Hvorvidt gymnasiet er det rigtige for alle, skal
jeg ikke udtale mig om, men selv er jeg ikke i
tvivl om. at det var det eneste rigtige for mig.
Desuden så tvivler jeg stærkt på, at gymnasiefor
løbet kan være spildt for nogen. For udover at
man opn ren bred almen viden, lærer at forhol
de sig mere kritisk til mange ting og får en bre
dere omgangskreds, s3 er gymnasiet også det
tidspunkt i ens liv, hvor man gennemgår den
største personlige udvikling.

Dille Charles, 3y

Jeg har nu gået på Århus Statsgymnasium i snart
3 rir. og jeg må sige, at jeg har oplevet meget.
både godt og ondt. Jeg er helt blind, hvilket gør
at jeg i min hverdag har mødt både små og store
problemer. Ligesom de fleste andre var jeg den
fpirste dag nervøs, men jeg blev godt modtaget.
Min klasse lærte hurtigt, at et synshandicap ikke
er et stort problem, kun lidt besværligt nu og da.
I starten var bøgerne det største problem, for de
skal filrst produceres og skrives i punktskrift, og
det tager lang tid. Desuden fylder de meget, men
jeg har både et sæt hjemme og i skolen. Som alle
jo ved, er der mange skriftlige opgaver, og de
kræver meget tid. Især som blind er de frem
medsprogede opgaver tidskrævende, Fordi vores
ordbøger fylder meget, og desuden er de bes
værlige at slå op i. Dette problem løste jeg ved at
få en sekretær. Heldigvis er det en fra min klas
se, som jeg kender godt.
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Udover de skriftlige opgaver og det at skaffe
bøger har der ikke været de større problemer. Jeg
føler at alle har været gode til at hjælpe mig med
de små praktiske problemer der har været med
f.eks. at finde rundt. Der er dog en ting der har
været lidt irriterende, nemlig den labyrim af bor
de og stole nede i kantinen, der gør det næsten
umuligt for mig at linde rundt.

Efter min opfattelse skal man ikke gøre sit syns
handicap til et større problem end det er. Jeg har
været helt blind fra fødslen, og derfor har jeg et
naturligt forhold til det. Jeg oplever sjældent at
jeg må give afkald på nogle oplevelser, og hvis
det endelig sker. er det film og museer etc.

Alt i alt har jeg været glad for at gå på gymnasi
et. Jeg har fået en del nye venner, samt en god
portion oplevelser oveni.

Heidi, 3d

SYNSHANDICAP ER INGEN HINDRING



DEAR SG STUDENTS AND STAFF SKOLEN OG UVET

I wus asked to wrue this 10 help all af you under
stand how diffcrcnt schools ure in differcnt coun
tries. I am also supposcd to tell you what I like
best from my school in thc US as cornparcd 10

the school life here. I am not sure what to tell you
but I will do my bcst to try to cxplain thc reasons
for my feelings.

Whcn I lirs! camc here I thought your school was
bener then mine. You have more time 10 think
about things likc your reports and homework
bccause they are not ulways due the next day .
School here is alot more free when it comes to
ru les tao. You can miss class as lang as you kecp
your absence under 15%. You stay with ane set
af people for most af the day and you know tho
se people real well. I have thought about all af
this alot since I was asked to write this paper and
1 think l like the US school system bener.

ln the USA we go to a high school and not a
gymnasium and we stay there for four years. The
high school 1 go 10 is called Stoughton High
School and is located in Stoughton Massachu
seus. There are alot more ru les as to how you are
to behave and what is cxpected af you there. You
are with different people in each class you are in
during the day. We go 10 school at 8:00 arn each
day and go home at 2:15 each day as well. You
are not allowed to miss school or cOJne in late to
classes. However, we do get to choose all the
classes we take and can take what ever wc like.

You have to takc a certain number of classcs in
each main topic (like English) while you are the
rc your four yc:1rs. You are also not allowcd to
smokc in school, eat or drink in the classrooms,
and you have to take part in al lcast one club or
sport during your years lhere . Wc also have a
bigger school then the Stalsgymnasium. In my
school tl1ere are over 2000 students, 216 rooms
and 5 different buildings.

There are certa in thing I like better in each
school but over all 1 like the school system in US
better. l like the Danish system because you have
more of a connection with your teachers, and the
students in your class. I also like it because it is
a smal ler school and it doesn't take as lang toget
to know everyone. I think tl1e reason I like the
US system bener is because !hat is what l am
used to and all my friends are there. Well, not all
of them, I have made same pretty good friends
here this ycar as well. I love my class (2b) and I
love all the people I have met and talked to for
the emire year (you know who you are!).

I want 10 thank every ane at the school for such
a great year and I hopc to comeback and visit all
af you somc time in the future.

All rny love,

Catherine Wecks from Stoughton Ma.

Sko/e11
Der er sagt og skrevet myriader af ord om sko
len. Historisk og akiuclt. I Danmark er der tradi
lion for at nævne Kold og Grundtvig, når vi vil
sige noget om vores skole. Jeg har selv gennem
mange år - mest i foredrag - talt om disse IO per
sonligheder, og de har bidraget til min kærlighed
til skolen.

Derfor gør det mig ondt - men jeg ved, det er
uundgåeligt - når mennesker taler dårligt om
deres skole. Men jeg erkender også, at hvis det er
tilfældet, ligger skylden altid hos skolen - ikke
hos eleven.

Livet
Skolen er en væsentlig del af livet, men undergi
vet delle og dets vilkår.

Fo/kesko/e11 - Gym11asie1
I en dimissionstale til afgangseleverne fra Gam
melgaardsskolen i 1985 sagde jeg: »Er der
nogen, jeg har tillid til i denne verden, så er det
jer. Og når jeg har det, ved jeg også, at jeres
forældre har det. Hvorfor så frygte fremtiden?
Den ligger jo i jeres hænder!

En stor del af de tilstedeværende elever skulle
efter en velfortjent sommerferie leve deres sko
lctilvccrelsc lidt længere mod øst på Fenrisvej.

Med en omskrivning af ovenst~ende citat kunne
jeg ltave sagt til dem: »Når jeres fremtid ligger
på Århus Statsgymnasium, frygter jeg ikke for
jeres videre uddannelsesforløb«.

nem ungdomsarbejde! i FDF og Den kommuna
le Ungdomsskole rik jeg min viden.

Jeg forstod hurtigt, nt Århus Statsgymnasium var
et helt andet gymnasium end det, jeg tre år tidli
gere var dimitteret fra . Viden og lærdom var sta
dig dyder, men der var plads til andet og mere.

l 1964 var jeg for første gang med til at anbefale
elever til Arhus Statsgymnasium. Lokalsamfun
det i Åbyhøj er ikke større, end at det of1e hænd
te, at jeg fik tilbagemeldinger om livet på stedet.
Også ved Gammelgaardsskolens årlige skolefe
ster blev der tid til en god snak om det liv, de nu
levede på en anden undervisningsinstirution.

Min første direkte kontakt til Arhus Statsgymna
sium handlede om elevernes sikkerhed på skole
vejen Thyregodsvej/Fenrisvej - ikke mindst
krydset ved Haslevej. Garnmelgaardsskolen og
Arhus Statsgymnasium havde fælles interesser i
at løse delte problem - og det Iykkedes.

Senere er det blevet til adskillige kontakter, og
de har hver gang været positive oplevelser.

Tre sønner på Årh11s S1atsgy111nasi11111
Netop i 1985 - jvf. ovenstående citat - startede
vores ældste i I .g, og i år slu11er vores yngste på
Århus Statsgymnasium. ·

Det er et vemodigt - men også et taknemmeligt -
farvel med et lærested og et lærersted, hvor usik
ker pubertet blev til begyndende selvforståelse
og mod på livet.

Udover Cathrine Weeks, der går i 2b, har vi i skoleåret 93/94 også haft besøg af Mariclli Cardona
(Puerto Rico), der går i 3b og Melissa Welsh (Salt Lake City, USA), der går i 2z.

12

År/111.,· Srmsgy11111asi11111s ambassadører
De første frasagn, jeg rik om Århus Statsgymna
sium, kom til mig gennem nystartede I.g'ere.

Jeg var selv begyndt mit folkeskoleliv på Gam
melgaardsskolen den I. august I 960, men gen-
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Posr/11di11111
Hos Blicher hedder det: »Sig nærn,er tiden« - og
det gør den.

Jeg er glad for, at Arhus Statsgymnasium giver
mig denne lejlighed til som forælder og samar-



bcjd~p:irtnt-r fra Folkeskolen gennem 27 fir at
~igc rak.

Vi glemmer ofte. 11f1r vore born kommer hjem og
fort.eller om en stor oplevelse, at f:1 sagt tak til
uuuauvtagcrnc.

Jeg har adskillige eksempler p/1. at en lektion
»har flyucr bjcrge«. Ogsf1 fæ!lesanangcmcntcrnc
i aulaen har været livs ivcndc for modtaeclise
sind . Ligesom rejser og... ekskursioner. Hvo~ lw_; \
på Århus Statsgymnasium gjort det godt. Tak!

Postpostludium
I mit nuværende arbejde som Organisaiionskon
sulent i Danmarks største folkelige kulturelle
forening, Grænseforeningen, møder jeg dagligt
mennesker, for hvem historien er en nødvendig

ballast for at kunne leve livet, men også for at
kunne formulere ønsker og forventninger til
fremtiden. Mange af disse mennesker lever i
deres efterår. Men den skole, vi i Danmark hal'
l]c1 i arv. og som aktive mennesker- ikke mindst
de lærere, der varetager opdragelsen - daglign
udvikler. er en livskilde, vi må værne om, så nye
generationer kan skabe fremtiden.

Jeg har aldrig skelnet mellem humanistiske og
ikke-humanistiske fag. Det har man heller ikke
pft Århus Statsgymnasium. Derfor vil den gene
ration, som skal overtage ansvaret i fremtiden
være godt rustet til at spejle vor danske identitet
i den europæiske virkelighed, vi nu lever i.

Johan Herold

0

KUNST PA SKOLEN

Johan Herold:
Lærer og skoleinspekior på Gwnmelgaardsskolen 1960-/987.
Forælder ri/ Tre drenge på Århus Siatsgvnmosiun: /985-199.f..
Organisationskonsutem i Grænseforeningen /987-
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I en periode i 93 var Jørgen Haugen Sørensens
skulptur »Mindesvupperen« udlånt til Charlot
tenborg-udstillingen, og da den kom tilbage, fik
den sin nye og mere synlige placering.

Som et led i dens synliggørclse har vi bedt ele
verne om at bidrage til årsskriftet således at de
forholdt sig til skulpturen og i selvvalg t form for
midlede en oplevelse'opfauelse af den. De ind
komne bidrag er alle tegninger, og nogle af dem
kan ses (desværre nedfotograferet) her i årsskrif
tet .

I tilgir1 kun vi give den et par ord med på vejen
fra dens ophav:

/\11gåe11de 111i11 ide om miiuiesvupperen. har jeg
klin lidt at sige, da det er 111i11 opfattelse ar de der
ser JJå k1111s1 selv dc11111er sig et billede afhvadde
vil ha' det skal 1•ære. De,for plejer jeg ikke at
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sætte mange ord ellerforklaringerpå mine ring.
Hvis jeg endelig skal sige noget ligger det i tit
len, det er den enesteforklaringjeg kommer med
og skal i virkeligheden kun virke igangsættende
forfantasien.

I dette tilfælde »Mindesvupperen«. Ordet Min
desvup opfandt min ven. nu afdøde keramiker
Peter Rasmussen. Vi arbejdede sammen på
Rahbækværket på Bornholm et par år. Han me11-
re. at de fleste almindelige mennesker sad i min
desvup til halsen. Så derudaf kan I selv udlægge
resten.

Peter Ras11111sse11 tog senere hver af sig. sikkert
drevet afmindesvup.

Uddrag af brev af 22110-93 fra JHS til red.

Denne ulyst til at besidde sit værk kommer også
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Værker i Danske Museer:

1981: Separatudstilling i New York
1983: Separatudstilling i Californien
1986: Køber lejlighed i Barcelona
1987: Udstiller på Grønningen
1988: Herning modtager Herningstenen
1989: Køber hus i Portugal; bor også stadig i

Pietrasanta
Separatudstilling i København

1991: Separatudstilling i Ankara, Tyrkiet
1993: Stor udstilling i Yorkshire Sculpture

Park og Charlottenborg, København

Statens Museum for Kunst, København
Kobberstiksamlingen, København
Louisiana, Humlebæk
Nordjyllands Kunstmuseum, Ålborg
Randers Kunstmuseum, Randers
Silkeborg Kunstmuseum, Silkeborg
Fyns Kunstmuseum, Odense
Horsens Museum, Horsens
Kunstpavillonen, Esbjerg
Herning Museum, Herning

JØRGEN HAUGEN SØRENSEN
er født i København I 934; påbegynder uddan
nelse som gipser og pottemager og går senere en
kort tid på Kunsthåndværkerskolen i Køben
havn. Derefter er han helt igennem autodidakt.

Ha11 har altid haft mod til at prøve nye veje, men
aldrig mistet sin identitet.

er den blodrig og/nid af indre styrke,

De seneste arbejder, han har vist i København
(november 1992), er en udstilling af 16 terrakot
to-skitser i kabinetsjormat medfigurlige motiver.
De viser, at han trods de mange lirs udvikling i
re111i11g afdet storslåede og monumentale h11e1
har sat til af sin ungdom: umiddelbarlied og
Jølso111hed

195 I: Debut på Forårsudstillingen, Charlotten-
borg

1957: Første separatudstilling
1958: Udstiller på Biennalen i Venezia
1960: Separatudstilling og gennembrud

Kunstneren bosætter sig tæt ved Paris
1961: Han begynder at arbejde i Verona for at

udnytte bronzestøbenerne der.
1963: Mintlesvupperen bliver til internationalt

gennembrud. Mindesvupperen bliver
opstillet på Århus Statsgymnasium

1968: Bosætter sig i Verona
1970: Arbejder en tid i Spanien (Barcelona)
1975: Bosætter sig i Pietrasaota, Italien, hvor

der ligger vigtige marmorbrud
1977: Udstillingen 4 Artis1i Danesi i Milano.

Jørgen og Arne Haugen Sørensen,
Robert Jacobsen og Egill Jacobsen

1979: Separatudstilling på Randers Kunstmuse
um. JHS modtager Thorvaldsen Medal
jen

J9rge11 Ha11gen Sorensens kunstneriske løbeba
ne har bragt ham viden om, han har været i Kon
takt med kunstnere overalt, hvor han færdedes,
han har 11dvikle1 sig længere og videre end det
al111i11deligvis er 11111/igt i er menneskeliv. Hans
k1111sr ejer 111a11ge modsætninger og konflikte».
De11 rummer smerte og lysr, den er primitiv og
fo1fine1, den er [orurotigende, ofte ligefre11v
11hrgge/ig og dog i besiddelse af en befriende
h11111or. Den er på en gang præget afbrutalitet
og 0111hed. Ge11ne111 alle faser ogforvandlinger

Størstedelen af hans produktion i l960'eme er
bro11:eskulpturer, stobt i Verona. De to vigtigs1e
erhvervelser.fondet gjorde hos ham i disse år, er
»Dunkedvr«. der kobles has Børge Bircl: 1962
og »Minde svuppe ren«. der be.wiltes hos kuns tne
ren samme år. Der er 11oge1 aggressivt og 11hyg
geligt orer disse skulpturer. det er truende frem
tidsvæsne« snarere end jortidsutiyrer. ~Mi11-
desvupperen« ble" straks efter fuldførelsen i
1963 udstiller på Louisiana, se11ere i Goteborg
og iMiddelhei111, Belgien. F9rs1 i 1967[andt den

sin blil'ende f)ladsfomn Århns Statsgy11111asiu111.
»Mill(/esv11ppere11« er et meget kmnplieereu
k11nstværk med elementer både af leg og alvor.
Titlen er sp1Jgefnld, ordet erformentlig kunstne
rens egen 01~fi11delse, e11 inindesvupper - har
k1111s111ere11 e11ga11gfortalt 111ig - er en mand, der,
er i seng med t!11 pige, men samtidig tænker på en
anden. Motivet er som et stort stykke mekanisk
legetøj eller en krigsmaskine, der er pillet fra

I »Souvenir - Jørgen Haugcn Sorenscn«, udgivet hi1u111deu og atter delvis sat sammen.
i anledning af' Charlottenborg-udstillingen I 993
skriver Torben Holck Colding bl.a.: Og artiklen slutter:

frem i en art ikel i Politiken 1/11-92 . hvor han - i
turbindclsc med det m se en af sine skulpturer
opstillet midt i Ankara - siger·

»Sri l'r det. som om d11 endeligfår den r1/Sta11d,
d11 har sogt. Fnrdi d11 gane vil være :,;0111 e11
fr emmed orerfor dine ring. så d11 ka11 bedo111111e
dem på c,1 ny 111(/de«.
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SKOLEARET 93/94 BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE

Siden s0111111eren 1991 har ÅSG haft sin esen
bestyrelse. Bestyrelsens forste år var læreår."o~
vi. der kommer udefra. lærer stadig noget hver
gang. v i holder møde. Men efterhånden har vi
vist allesammen dannet os et billede af et gym
nasium i 90"erne med ah. hvad det indebærer af
studieture, temadage, tysk og kemi på højt og
lavt niveau. musicalopførelser, skoleblad,
mobning og hasardspil.

Bestyrelsen har nogle helt konkrete opgaver,
som går ud på at fastlægge for eksempel Iagud
bud. elevtal i klasserne. budgetter og ferieplaner.
Det gør vi efter indstilling fra de mennesker, der
arbejder med de komplicerede puslespil til dag
lig. Men ellers fungerer bestyrelsen nok i høj
grad som den flok, der ser med friske øjne på
skolens hverdag og stiller dumme
spørgsm~l til rutiner og procedurer, som man
måske er blind for, når man befinder sig midt i
dem. »Sådan gør vi, fordi det har vi altid gjort«
gælder ikke i bestyrelsen, for flere end halvdelen

armedlemmerne kommer fra verden udenfor, og
det giver en god debat, som er lærerig for begge
parter. Inspiration er nok bestyrelsens vigtigste
funktion.
De emner, so111 har oplaget bestyrelsen i det for
løbne år har blandt andet været: Den interne
kommunikation og information p& skolen - fun
gerer de ting godt nok? Kvalitetsundersøgelser -
hvorfor vælger eleverne (ikke) ÅSG? Bestyrel
sens forslag førte til, al der i august blev gen
nemført en »brugcrundersøgclse«, hvor l .g'erne
blev bedt om at udfylde el spørgeskema om for
ventninger til og bedømmelse af ÅSG. Under
søgelsen gav mange lærerige svar - både positi
ve og negative. En af de ting, som blev frem
hævet i konklusionen, var elevernes kritik af
skolens bygninger. Der var enighed om, at de i
hvert fa ld ikke fremmer trivslen i hverdagen.

Netop forfaldet af de fysiske rammer har også
optaget bestyrelsen meget. De nye radiatorer,
som det var tvingende nødvendigt at få installe
ret, har slugt alle pengene, så nu er taget ved at
falde ned, og mange andre små og store kata
strofer truer i hverdagen. Huset er simpelt hen
slidt ned. Fra sin observationspost i bestyrelsen
bemærker Ole Juhl med tilfredshed: »Bestyrel
sen har brugt megen energi på al finde penge til
at forbedre husets stand. Kampen for at råbe de
bevilgende myndigheder op har været konstant,
og der kommer lebcnde nye ideer til, hvor man
kan søge ekstra penge.«

Dorte Søholm

Se også håndbogen side III
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Bevillingerne til bygningsvedli
geholdelse og bygningsfornyelse
er utilstrækkelige. Inden for de
givne rammer forsøger vi at løse
de mest presserende problemer.
Jeg vil her gerne understrege, at

skolens bestyrelse gør en stor
indsats for at forklare de bevil
gende myndigheder nødvendig·
heden af flere midler til vedlige
holdelsen.

I det forløbne år har hovedpro
jektet været indledningen af en
stærkt tiltrængt udskiftning af
skolens varme- og ventilat ions-
system. I vestflojcn er de oprindelige varmeag
gregater nu udskiftet. Herved er bl.a. opnået en
betydelig forbedring afde meget dårlige ventila
tionsforhold, der fandtes i kaminen, ligesom for
hallen nu er blevet til et regulært opholdsområde.

Fordi vi f.eks. ikke får midler til nødvendige
udskiftninger og gennemgribende renoveringer
bliver mindre reparat ioner uden blivende værdi
ah for kostbare. Som eksempel kan nævnes sko
lens paptag, som længe har trængt til udskift
ning. I det gamle tag opstår jævnligt utætheder,
som vi hver gang må reparere for nt undgå vand
skader på kortere og længere sigt.

Pi1 et ~r beløber udgiften til sådanne reparationer
sig til mere end 50.000 kr. En meningsløs udgift.

Vore planer· eller fornuftige ønsker om man vil
· for den kommende tid er da også først og frem
mest en totalrenovering af taget.
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Et andet nødvendigt arbejde er udskiftning af
skolens loftsplader. De nuværende plader sidder
så løst, at de falder ud eller falder ned ikke blot
til gene for skolens brugere, men også med risi
ko for de personer, der opholder sig i nærheden.

En stor del afdet elektriske system er så ældet, at
der til stadighed sker kortslutninger i systemet.
Her er visse udskiftninger også påkrævet. Selv
om vi fakti k ikke havde flere midler, har det af
sikkerhedsgrunde været nødvendigt at udskifte
dele af ledningsnettet i forhallen. Loftspladerne
af metal kunne ganske enkelt risikere at blive
strømførende.

En renovering af lokalerne til billedkunst og af
lokalerne til biologi og geografi er - bl.a. efter
udsagn fra de fagligt tilsynsførende . nu meget
påtrængende. Delle er derfor også højt prioriteret
på vores ønskeseddel. Det er rosværdigt, at der
også i de nævnte fag under de givne omstændig
heder kan drives undervisning af stor faglig
karat.

Ole Juhl

HVAD LAVER SKOLEBESTYRELSEN?



DEN FØRSTE FREDAG I NOVEMBER ER DER GENERALFORSAMLING OG FEST!

Ditte, 3w

!ingen. Derefter viste en ar de autoriserede gui
der os rundt i den øvrige udstilling. Dette var en
interessant oplevelse, da vores guide gelejdede
os igennem på en farverig og spændende facon.
Efter delle besøg på Louisiana var vi alle s~
udmattede af dagens indtryk, at ingen ytrede
større ærgrelse, da teaterforestillingen »Døden
og Pigen« blev aflyst p.g.a. sygdom.

Efter en heftig nat i byen mødtes vi næste for
middag på Statens Museum for Kunst, hvor vi
blev vist rundt på Picasso - Braque udstillin
gen.Resten af vores sidste dag i hovedstaden til
bragte vi på egen hånd. Da vi sidst på eftermid
dagen satte os ind i toget, var vi en flok meget
trætte 3.g'ere. Togturen blev dog ikke mindre
interessant end resten af turen. Nogle rendte
rundt i toget med plastikposer p hovedet, mens
andre - deriblandt vores lærer - forsøgte at frem
tvinge et nys ved at stikke papirservietter op i
næsen. Alt i alt må turen betegnes som ret inter
essant, omend lidt anderledes!

EKSKURSION TIL KØBENHAVN FOR 3.G'ERNE

I oktober 1993 var 3.w på en tredages ekskursi
on til hovedstaden. Disse tre dage havde vi set
frem til, da delle var vor sidste ekskursion med
klassen. Vi forventede endvidere at se et væld af
andre århusianske gymnasieelever - og ganske
rig1igt var København på det nærmeste overrendt
ar gymnasieelever, der alle var opsat på at disse
tre dage skulle være en oplevelse - både socialt
og fagligt'

Da vi ankom til København rørst på aftenen del
tes vi i to grupper: Den, der skulle ud til Parken
for at se landskamp, og den der nøjedes med at
se kampen på cafe.

Den næste dag startede dagen tidligt med rund
visning på Klunkehjemmet. En rundvisning der
blev givet af en gammel
knark, der havde udviklet et meget personligt
forhold til denne residens og dens tidligere bebo
ere.

Herfra gik turen til Louisiana, hvor vi af to klas
sekammerater blev guidet gennem Monet-udstil-

i\SG'S VENNER

AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER 1993-94:
September 93:
Kunstaften - musikcafe med foredrag om Jorns kunst på skolen.
Oktober 93:
Den store Rejscdag - foredrag - informationsboder - udstilling.
November 93:
Generalforsamling - Fest for gamle elever
Februar 94:
Vennecafe kl. 15.00 - 19.0011 Cafe, bingospil og levende musik
Festlig og folkelig optræden ved: Frue, næsk og bøffer.
Marts 94:
Studenterrevyen: »På den anden side set«
i Tivoliteatret, Friheden. Onsdag den 23. marts kl. 20.00'

Den 6. november 1992 afholdrcs der stiftende generalforsamling i Århus
Statsgymnasiums Venner - ÅSG's Venner.
Hensigten med ÅSG's Venner er ni etablere c11 støtteforening for ÅSG af
tidligere og nuværende forældre og elever. og alle der vil støue ÅS©. For
eningens formål er dels al knync en levende lorbindelse mellem skolen og

. lokalsamfundq, dels al støtte sådanne formål, som naturlig! ikke løses
inden for skolens okonomiskc rammer. Deuc formål søges opfyldt bl.a. ved

stolle til kulturclle/sponsligc arrnnscmcrucr
fester for elever og forældre ...
stolte til imcrnationak initiativer
s1011e til okonornisk vanskelig! stillede elever

Efter gencrnlfors:1111\ingcn er der fest for lærere, nuværende og gamle elever.

#
ÅSG's VENNER

20 21



Skolefesten 199-l gik som altid efter opskriften
»Samc procedure as last ycar«. Traditionerne
holdes i h.cvd. mens nye aktorer kommer til.
Alle glæder sig til den store aften, hvor elever,
forældre. gamle elever og l.rrcrc mødes og fester
sammen.

].g'erne brillerede i en yderst vellykket revy
med elegante danscnumrc. flot musik, akrobati
ske udfoldelser. tankevækkende monologer,
sk~l·ggc og diabolske optrin - ah udfon med vid.
dygtighed og et smittende humør.

Ener revyen bod klasserne deres forældre. ven
ner og lærere pft festmiddag i klasselokalerne.

Kl. 21.15 havde drengene forvandlet sig til kava
lerer. stiligt klædt i kjole og hvidt. og pigerne
strålede i eventyrlige balkjoler. De floue par
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l°ylcl1c festsal og forhal, hvor frugterne af danse
kererinde Riis ihærdige eksercits udi Les Lanci
ers 1111 skulle høstes.
Resten af aftenen kunne man svinge hofterne Lil
Ramamonia's latinamerikanske rytmer i kanti
nen, nyde dansevenlig Beatles-musik i festsalen,
hvor Rubber Band spillede eller danse discodans
i filmlokalet.

Hvis man havde mod og hjerte til det, kunne man
også tage sig en svingom med den mekaniske
tyr, som var opstillet i forhallen. Mange prøvede
- til stor morskab både for dem selv og publi
kum.

En stor iak til alle, der med forberedelser og
oprydning hjalp med til, m også delte års skole
fest bier flot og fornøjelig.
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SKOLEFEST



STUDIETUR 2W 1994: BERLIN STUDIETUR TIL MANCHESTER MARTS 1994

Der var delte meninger, da vi som eneste valg
mulighed fik tilbudet om al Inge til Berlin p~
vores studietur (bortse! fra al blive hjemme!).
Mange havde forestillet sig en sydligere, mere
tiltalende dcstiuntion, men efter cl stykke lid var
de ncgauvtstenue også fyldt med gode tanker og
forventninger til Berlin - eller rettere: til turen,
for det blev os hurtigt klart, at ligegyldigt hvor vi
tog hen, ville vi kun kunne rn en gQQ tur ud af
det. Denne lur til Berlin skulle også blive el
eksempel på. at det ikke er nødvendigt at rejse
langt væk for at opnå en eminent studietur.

Turen skulle vare 7 dage, og rejsen skulle foregå
med 10g. Vi tog af Sled med hejt humør fra Århus
Hovedbanegård ved IO-tiden om morgenen (for
middagen?) og ankom til Berlin om aftenen ved
20-iiden - også med høj1 humør, dog lidt træne.
Naturligvis skulle vi have fagligt udbytte afden
ne tur, men selvfølgelig ville vi også se på kul
turlivet om natten, og allerede første aften/nat
besøgte vi en af Berlins man°e! knejper, som
blev til vores »stamværtshus« resten af turen.

Programmet for turens resterende dage indeholdt
bl.a, følgende punkter:

Busrundtur i Berlin - for lige at få lid! overblik;
en tur li! Sachsenhausen - resterne af klam KZ
iejr (vi var lidt stille på vej hjem); e1 besøg på en
berlinsk skole/gymnasium - ikke med deltagelse
i undervisning, men i en del aktiviteter, arrange
re! i forbindelse med besøget; en heldagstur til
den gamle residensby, Potsdam, sydvest for Ber
lin - gamle slotte, Sans Souci og Neues Palais,
Der var en enorm slotshave, i hvilken vores træl
le ben travede adskillige kilometer; e1 besøg i el
teater til en tysk forestilling - noget af stykket var
lidt svært al forslå i del tempo, der blev snakket,
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og desuden var del på lysk!?; el kig på museum
(Ncuc Natioualgalcrie), Iwar vi så en samling
moderne malerier; Rigsdagsbygningen - herinde
fik vi den bedste guide hidtil set til at føre os
rund! i en lille del af den historiske udstilling i
bygningen. Han talte langsomt og forståeligt,
han forstod at gøre emne! interessant (?), og vi
fik lov m sætte os ned og hvile vores smadrede
gå-ben, mens han fortalte, hvilket vist ikke en
kotume på rundvisning af udstillinger; hertil
kommer selvfølgelig oplevelser ved Branden
burger Tor, højen på Hitlers gamle bunker (den
bæ) og ved Checkpoint Charlie, hvor vi også
beså »Mauermuseum«.

En af dagene blev vi send! ud på det såkaldte
»Stadt-Rallye«, Vi skulle i små grupper på egen
hånd gå rund! i Berlin ad fastlagte ruter. Hver
gruppe havde så el emne at behandle, som ruten
var lagt efter. Delle arrangement gik ikke kun ud
på al se på og fortolke bygningsværker, men
indebar også, a1 man måne stille spørgsmål til
indbyggere og på denne måde tale tysk!

Hver dag forløb generel! således, a1 vi til hen på
eftermiddagen førs1 så de planlagte (tørre") ting,
hvorefter vi 11k (frie") 1øjler til om aftenen/narten
a1 se på de mere våde varer. Vores lærere var
~ rimelige med vores fritid: så længe vi bare
overholdt den planlagte tidsplan, måne vi derud
over gøre, hvad vi ville. Del blev en rigtig fed tur
med en god blanding af besøg på obligatoriske
seværdigheder og besøg på knejper, uden al

sidstnævnte blev overdrevet.

Den ideelle studietur: Man rnr lys1 1il ai gå 2.g
om!

Casper Hansen, 2w

Vores ide om Manchesler før vi !Og afsled var, at
del ville v,cre en gr/i, forurene!, indu 1riforlad1
by, der ud over Manchesler Uniled kun kunne
prale af fanigdom og arbejdsløshed. Nogle af
vores bange anelser blev i uhyggelig grad
bekræf1e1, andre heldigvis alkræflel.
Manchesier er en limig by, der ligger i den fani
ge nordlige del af England, hvis SIOrhedsiid fra
den induslrielle revolulion er smuldre! hen 1il
museer og l'orladle fabriksbygninger. Men sam
tidig er der bevægelse i byen og en række af ny
sianede projekler.
Vores opgave på studieturen var al lave en ana
lyse ar el kvaner i de1 inders1e af byen, som vi
halv1ilfældig1 gruppevis havde udvalgt på for
hånd. Del lød megel nem!: bare al gå ud i vores
kvarter og samle information. Men da taxien sat
le os af på el våd! gadehjørne i mid1en afel bebo
elseskvarter. følte vi os noget »lost«.
Fra den første dags byrnndtur mente vi dog at
kunne huske e1 biblio1ek: en graffi1i-overmale1
bygning med 1i bogreoler halv! fyld! op med god
afstand og uden nogen information om loka!om
rf1de1. Den venlige bibliolekar var ikke ligefrem
motiverende da hun sm.igrinende spurgte hvor
for i alverden vi havde valg1 ne1op delle kvarter.
nHcr er ingenting, ingen attraktioner, slet ikke
noget spændende«, fortsatte hun, så vi næsten
mistede vores entusiasme. Biblio1ekaren var
nemlig en »1ilny11er« og delle derfor ikke de ind
fødles begejs1ring over kvarterel. E1 fa111as1isk
sammenhold var kencle1egnende for folk/live! i
gaderne mellem de røde bungalows. Et sammen
hold vi n~ede al få en vag fornemmelse al'.
Nuvel, stedet var ikke ligefrem en turistattrakti
on: men netop del forhold gjorde, m folk log fan
tastisk godt imod os, af ren glæde og overraskel
st.: over, nt en gruppe danske gymnasieelever
ovcrhovcclct gad inleressere sig for del kvaner,
som de ren! fak1isk var swhe ar.
P~ el ar lokalsamsamr11nde1 neds:u jobcen1er fik
vi al vide, al uofficiel! var 70% af de unge mel-
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lem 18 og 22 år arbejdsløse. I den siadig silende
regn undrede vi os over, hvor alle disse unge
mennesker var mandag fom1iddag. og i ly for
regnen på den lokale pub lik vi svare!. »Alle der
er herinde er arbejdsløse«, sagde en smilende
mand 1il os ikke længe efler vi var 1rådt ind ad
døren. Hvad der skulle have være!½ 1ime p,1 pub
ben blev til 2½ time.
Lkke lang! fra pubben lå den præg1ige ruin af del
der engang havde været en kæmpe tekstilfabrik,
der, da den fungerede som en sådan, var grunden
til kvarterets placering. Nu måue vi g& ind i en
smal gade, op ad en snørklet trappe og banke på
en 1ilfældig dør for at finde industri i område!. Vi
var noget nervøse for, hvad der gemte sig bag
døren, og var rimelig le11ede, da en ung 1jekke1
pakis1aner lukkede døren op. Der var kun tre
mand på arbejde i den lille 1eks1ilvirksomhed:
den unge mand selv, hans far og hans fæuer.
Indenfor var der koldere end udenfor, men de tre
var venlige nok, og imens vi stod og forbandede,
at vi ikke havde 1aget kamera med, fortal1e de os
all om den lille. men velfungerende virksomhed.
Lidi af en kontras! var del nu alligevel. når man
som vi et par dage 1idligere havde se1 en kæmpe
1eks1ilfabrik fra de gode rider, nu omdanne, 1il e1
museum. Pil delle museum var 10 lidI igere 1ekst
ilarbejdere ansai til al holde de gamle maskjner i
gang. De virkede mere som 10 hyggelige bedsle
fædre, parate til at fortælle nogle gode his1orier,
end som de sædvanlige trællende 1uris1guider.
Del samme var tilfælde! i den kulmine vi var
nede i. Gyset af mørke! og de skræmmende fore
slillinger om, hvordan arbejde! i kulminerne
engang var, blev dulmet af den tidligere minear
bejders lune.
Turen var især vellykke1 fordi den vekslede mel
lem den passive informmionsmod1agen på muse
er og byplanlægnings-am1ngementer og så den
ak1ive direkle ko111ak1 1il folk ude i vores områ
der.

Camilla 1-laddad, 2u
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Udover disse to studierejser
(2w i Berlin og 2u i Manche
ster) har

2a og 2b været i London
2c i Rom
2d i Livorno
2x i Oxford og Manchester
2y i Paris og
2z i Rom

For lersrc gang deltog et erhvervsøkonomihold
fra ASG i European Business Game, der oprin
delig er en italiensk idC, som har udviklet sig til
en konkurrence mellem europæiske gymnasiee
lever.

Projektet blev udviklet, koordineret og støttet af
blandt andet DA. Finansrådet, Dansk Industri og
Undervisningsministeriet. Disse organisationers
medvirken betød. at vi fra starten af projektet
havde et godt grundlag at gå ud fra.

Formålet med konkurrencen var, at vi i grupper
p/1 3-5 personer skulle iværksætte vores egen fik
tive virksomhed. I opgaven skulle grupperne for
mulere deres virksomhedside, arbejde med
blandt andet markedsanalyse, forretnings- og
finansieringsplan, udarbejde et 3-~rigt budget og
lave en joint venture, som er et samarbejde mel
lem to virksomheder. der i fællesskab sætter
nogle penge i et fælles projekt. Til slut skrev
hver gruppe en rapport på ca. 20 sider 0111 pro
jektet.

ÅSG's 2 bedste projekter blev sendt til den dan
ske finale i København, hvor erhvervsøkonomi
holdets projekter konkurrerede mod 40 andre
fiktive virksomheder, der var indsendt af de 20
andre deltagende danske gymnasier. Vinderpro
jckici fra den danske finale gik videre til den
europæiske finale,
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Igennem projektarbejdet lærte vi at f5 indsigt i
nogle af de problemer, iværksætterne »ude i den
virkelige verden« støder på. når de vil starte
deres egen virksomhed. For at vi kunne undgå de
største problemer. fik vi besøg af repræsentanter
fra Den Danske Bank. Teknologisk Institut og
Cykelbudene fra Århus. Repræsentanterne, der
gerne ville være virksomhedsrådgivere og kon
sulenter under udarbejdelsen af opgaven, fortalte
ud fm egne erfaringer om nogle af de startpro
blemer vi skulle forsøge at undgå. når vi startede
»vores virksornheder«,

Efter udarbejdelsen af virksomhedsideerne var
vi i banken, hvor vi præsenterede vores virksom
heder med henblik pil at fa et »lån«, Dette havde
ingen af grupperne større problemer med, da vi
ifølge spillereglerne havde 30% af kapitalen.

Alt i alt har det været meget lærerigt. interessant
og spændende at arbejde med et projekt af denne
art. Blandt andet fordi vi havde kontakt med
erhvervslivet, og derfor lærte vi på en anderledes
og sjov måde noget om virksomhedernes daglige
vilkår.

Henrik, 2x

ERHVERVSØKONOMI OG EUROPEAN BUSINESS GAi\IE



UNDERVISNINGSDIFFERENTIERING LATINAMERIKA-KLASSEN

Undcr\'isningsdiffcrcnticring er et bcurch, der
bmgr~ om den planl~l'gning af undervisning og
om de undervisningsformer. der forsøger at tage
hensyn til den enkelte elevs interesser O!! forud
sætninger samt stærke og svage sider ~1dcn at
miste helheden af sigte.

Der har i det forl0bnc skoleår være! afholdt en
række kurser i hele landet. og fra ÅSG har fire
lærere deltager i el kursusforlob i Viborg bestå
ende ar fire moduler: intern evaluering. ;rbejds
former, motivation og afsluttende evaluering.
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En del af del lærte er blevet afprøve! på I u, men
også i andre klasser har de fire lærere arbejdet
med differentierede arbejdsformer. Alle de
involverede lærere har oplevet at få skærpet
opmærksomheden over for både elever og egen
undcrvisningspraksis, og eleverne er blevet mere
bevidste om medansvar for undervisningen.
Vi vil nok alle forsøge al arbejde videre med
undervisningsdifferentiering som en del a6 vores
undervisning og lade ringene brede sig på sko
len.

AK og UB

Ligesom alle andre l.g klasser mødte vi, I a, op
til første skoledag fulde af forventninger 0111,

hvad de næste tre år ville bringe.

Vi var måske ekstra spændte, fordi vi vidste, at
vores undervisning ville blive anderledes end
den normale skolegang, og at vi skulle lave
noget helt ud over del sædvanlige.

Vi er Latinamerika-klassen: 28 elever der af
årsager som f.eks. personlig tilknytning til eller
bare lidt mere end almen interesse for Latinarne
rika, har valgt netop denne klasse. Vi afsluuer en
normal sproglig studentereksamen, men følger
en tværfaglig undervisning, hvor Latinamerika
emnet fylder en god del af fagene. Specielt histo
rietimerne har været præget af de Latinameri
kanske kulturer, problematikken omkring india
nerundertrykkelsen og Inkariget. Men også i fag
som spansk og musik har vi arbejdet med emnet.

Vores første optræden var i samarbejde med U
landsfonden af 1962, hvor vi til åbningen af
Århus Festuge viste peruvianske og guatemalesi
ske folkedragter. Siden da er det blevet til e1 par
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musikalske optrin, til større eller mindrebegejst
ring for publikum.

Vores mål er i foråret 1995, at tage til Latinarne
rika på en »projekttur« på ca. 3 ugers varighed.
Vores hidtidige planer for en sådan lur er at få
gang i noget mere salgs- og oplysningsarbejde
for denne 3. verden, al fremme vores forståelse
og viden omkring delle folks kulturer og de pro
blemer, de må slås med, og tilsidst at viderebrin
ge ideer og egne erfaringer til unge for at frem
me interessen for dette kontinent.

Men en sådan tur kræver en del penge, og derfor
har vi løbende e1 aktivt forældrearbejde med pla
ner om forskellige initiativer, så som cafeer og
loppemarkeder rn.rn. Samtidig arbejdes der også
på at skaffe økonomiske midler gennem forskel
lige fonde.

Vi ser meget frem til »projektturen« og glæder
os til samarbejde med forskellige organisationer
i Mexico!

På vegne af la's elever!



INTERNATIONALE KONTAKTER SKOLEÅRET 1993/94

Pædagogisk Råd besluttede Iorst i 1994 at opret
te en konsulentstilling med henblik p,1 at skabe,
udvide og styrke skolens internationale kontnk
ter, Stillingen varetages forclobigt af Inger Mei
er.

I skoleåret I 993/9-l har Annemarie Kastberg
været til en imern.uional konference i Ryckevel
de. Belgien. hvor der blev præsenteret afholdte
udvckslingsprojckrcr i LINGUA regi, saml skabt
udvekslingskomaktcr for fremtidige tiltag.

Latinamerika-klassen arbejder ihærdigt på al
skaffe sig kornakter i Mexico med henblik på

, besøg der i foråret I 995,

Erhvervsøkonomiklassen har deltaget i et inter
nationalt samarbejde - The European Business

Game - og har samarbejde! med elever fra man
ge lande .

Italienskklassen skal p/1 studie/udvekslingsrejse
til Livorno og Firenze og i april kommer deres
ita lienske værter p!1 gcnbesøg hos os.

I skoleåret 1994/95 er der planlagt en decideret
international klasse; men på længere sigt arbej
des der på al gøre den europæiske dimension
mere tydelig i undervisningen. Der er mange
gode muligheder for at lave meningsfyldte
udvekslingsrejser med LINGUA stØlle, men del
er en erfaring, at mange elever er bekymrede ved
tanken om al skulle bo privat hos en udenlandsk
familie i en uge, hvorfor det er svært at motivere
dem for en sådan rejseform.

26-27
28
31

14
16-17
24
27
28

Dramaholdet på ekskursion
Lærerfest kl. 18
I .g lærerforsamlingsmøde om koordinering af skr. opgaver

DGS/GLO høring i 5. time
Fil mus-dage for hele skolen
Pædagogisk eftermiddag for alle gym. lærere i Århus Amt fra kl. 12-17
Fællesarrangement for alle tyskhold i 2. og 3.g
Åben! Hus for alle l.g'ere og forældre kL 19

SEPTEMBER:
1-4 U-landsfonden i festsalen i Festugen
IO Fællestime om Filmus-dage
13 Elevoprydning af kantinen starter
13 Filmus-Iællcstime med den skotske folkemusiker Mike Whellans

AUGUST:
4-6 Biologiekskursion for 3.g

l .g introduktion 1il kl. 12 - herefter normal skolegang
I a miniekskursion

16-18 Hyueturfor la, Ib, lu, lw, lx
18-20 Hyttetur for le, Id, ly, lz
24 Kulturcafe kl. I 9J0
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OKTOBER:
4 Miniekskursion i samfundsfag
4 Berlinarrangement for 2w
4-5 Gæstebeseg fra Berlin/Jerusalem
hos 2w

Opfølgningsdag for I .g
Pædagogisk eftermiddag for alle
ÅSG-lærere fra kl. 12-17
2w cafe

I 1-13 Studietur for kemi og samLHN
13-15 Kebeuhavnerture for 3.g klasser
l 5-22 Efterårsferie
27 Orientering for 3.g om
3Jrsopgavcn
30 Store Rcjscdag ved ÅSG's

venner kl, 13-18

NOVEMBER:
3 Fællcsnrnmgcmcnt for Ib, I u, I w med Lars Konzazk
3 Oplølgningsdag ror 2u

Generalforsamling i ÅSG's venner kl. 19
Gammel elevfest kl. 20
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Forårskoncert

2.g terminsprøve
2.g studierejser til London (2a og 2b), Oxford og Manchester (2x), Manchester (Zu), Rom
(2c og 2z), Livorno (2d), Paris (2y), Berlin (2w)
Påskeferie

Sidste eksamensdag
Dimission kl. 10

2.gs skr. studentereksamen
Sidste skoledag 3.g
Skriftlig studentereksamen begynder
Sidste skoledag l.g
Danskopgave for l.g
2.gm skr. studentereksamen
Sidste skoledag 2.g
Mundtlig studentereksamen b gynder
Skr. årsprøve 2.g
Skr. årsprøve I .g
Mundtlig eksamen begynder for I. og 2.g

18 -9 aug .Sommerfcrie

25-4

APRIL:
20

MAJ:
3
4
5
I 3
16 -20
19
20
24

16
18-26

26
30

,JUNI:
15
17
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Miniekskursion i musik for I y
Skolefest med 3.g revy og Les Lanciers

Vinterferie
Valgfagsorientering for I. og 2.g
Valgfagsorientering for forældre kl. 19
Valgfagsafslutning
ÅSG's vennecafe med Frue Flæsk og Bøffer
Gæsteelever fra Frydenlundskolen
Miniekskursion for billedkunst

MARTS:
3
li

11
11-18
21-22
23
25
25
28

FEBRUAR:
Aflevering af 3.årsopgaven
Forældrekonsultation kl. I 9 for I w, I z
Forældrekonsultation for Ib, le, I y, I u
Gæsteelever fra Næshøjskolen
Musikekskursion for le

Fællestime om kommunevalget
IO Fællesarrangement for udvalgte klasser »Handclspmruljen kommer«
22 Fællestime med rhusgymnasicrnes Fællesker og Gymnasiernes Big Band
23 Gæsteelever fra Møllevangsskolen
26 Opfølgningsdag for 2w, 2x, 2y
29 Drama- og filmboldene optræder i festsalen

DECEMBER:
7 Volleyturnering
I 3 Julevolleyturnering for ÅSG
13 Gæsteelever fra Hasle Skole
21 Fællestime med billeder fra Filmus-dagene

Miniekskursion for udvalgte klasser Lil »Åndernes Hus«
22 Juleafsluming ogjuleferie

JANUAR:
6 Skolestart
IO Gæsteelever fra Gjellerupskolen
17 Gæsteelever fra Åby Skole
18-20 Gæsteelever fra Katrinebjergskolen
19 Fællestimer med Jacob Holdt om Bolivias bønder
20 Basketstævne
25 Udlevering ar 3.årsopgaveLiLier
26 Forældrekonsultation kl. 19 for la, Id, l x



ELEVR~DET PÅ ÅSG

FÆLLESUDVALGET

Fie & Mette.

De obligatoriske emner som oprydning i kanti
nen, rygning i kantinen og elevrådshyttetur er
selvfølgelig blevet diskuteret Ilinigt, men også
lidt mere alvorlige emner, som Ilerårsaftalen og
nye ekskursionsregler er blevet debatteret.

Vi har i årets løb udrcuet og debatteret mange
forskellige emner i elevrådet. Mange af forslage
ne, vi har modtaget, er blevet gennemført via
andre udvalg, hvor elevrådet er repræsenteret.

Hver klasse har to stemmeberettigede repræsen
tanter i elevrådet, men man må gerne komme til
møderne, selvom man ikke er valgt: Alle har
taleret i elevrådet 1

Fællesudvalget holder møde på rektors kontor et
spisefrikvarter en fast ugedag. Møderne er åbne
og interesserede er velkomne. Udvalgets med
lemmer er på skift ordstyrere ved møderne og
leder derefter det følgende tirsdagsmøde.

Inden for de bevillingsmæssige rammer træffer
fællesudvalget afgørelser vedrørende afholdelse
af temadage, fællestimer, studiekredse samt i føl
gende sager, der vedrører elevernes trivsel: Prak
tiske forhold vedrørende den bygningsmæssige
indretning, fritidsaktiviteter og fælles arrange
menter som skolefester, skolekomedier, sports
stævner rn.rn. Fællesudvalget er øverste myndig
hed for kantinen og indstiller forslag for
adfærdsregler til bestyrelsen.

Udover dette deltager vi også i uddannelsespoli
tik på andre planer: Vi er medlem af DGS (Dan
ske gymnasieelevers Sammenslutning). Denne
organisation har til formål at varetage gymnasie
elevernes interesser overfor undervisningsmini
steriet. Derudover er vi medlem af GKS, gymna
sie- og kursistsamarbejdet i Århus Amt.

Elevrådet er med i forskellige udvalg, blandt
andet fællesudvalget og skolebe-
styrelsen. og derudover har vi taleret i pædago
gisk råd. lgennem disse organer er det vores hen
sigt at formidle og løse elevernes problemer.

Elevrådet på ÅSG har til formål at varetage ele
vernes interesser i forhold til skolens ledelse.

Fællesudvalget har som opgave gennem infor
mation og forhandlinger at fremme samarbejdet
mellem lærere og elever.

UDVALG OG
ARBEJDSGRUPPER

1 år består FU afCathrine Zander Olsen 2d, Met
te Brandt I a, Marianne Petersen l x, Tina Nielsen
I x, Lone Enevoldsen, Jens Damgaard Jensen,
Per Sørensen, Mette Riss, Finn Eland og Ole
Juhl.

Fællesudvalget (FU) er et komaktorgan mellem
rektor, Pædagogisk Råd og elever. Det består af
rektor (formand), formanden for Pædagogisk
Rud, elevrådsformanden, tre lærere valgt af
lærerne og tre elever valgt af eleverne. Valgene
afholdes i februar måned.



ALFABETISK OR[ENTERING OM ,trurns STATSGYMNASllJM

AD~IINISTRATION:
holder til i lokalerne la og Ib (blå), saml kontorerne 1v. for indgangen (rød).

REKTOR:
er Ole .luhl, der er skolens pædagogiske og administrative leder. I del daglige arbejde bistås rektor af
en række kolleger. af pedeller og af sekretærer.

BESTYRELSE:
Bestyrelsen består af I amtsrådsmedlem, I medlem udpeget af kommunalbestyrelsen, 2 repræsentan
ter fra lokalområdet, I tap'er, 2 forældre, 2 lærere og 2 elever. Rektor er skolebestyrelsens sekretær
og deltager i møderne uden stemmeret.
Bestyrelsen fastlægger, efter indstilling fra rektor, det maksimale elevtal i klasserne, skolens fagud
bud og budget (dvs. fordelingen af den samlede bevilling på de enkelte konti) samt ferieplan og
ordensregler, og den formidler et samarbejde mellem skole, hjem og lokalområde.
Medlemmerne i 93/94 er:

L\'SPEKTION:
er Carl Harding Sørensen og Anne Merete Frederiksen. De bistår administrationen og tilrette
lægger årsprovcr og terminsprøver. De fører de daglige skemaændringer som følge af kollegers syg
dom. fravær af tjenstlige årsager, lærerkandidatprøver m.v, Carl Harding Sørensen er i rektors fra
vier stedfortræder for denne.

AV-INSPEKTOR:
er Jens Winther Petersen. Arbejde! består i tilsyn med diverse AV-midler: videoapparater, skrive
og kopimaskiner. filmudstyr, overheadprojektorer og båndoptagere.

Amt:
Kommune:
Forældre:

Lærere:

Elever:

TAP:

Bent Mikkelsen
Max Gaarsted
Inge Sørensen (formand)
Lis Bendixen
Bente Elkjær Gram
Torben Wulff
Thor Clasen Jonasen
Sanne Svenningsen
Finn Eland

tlf. 86 32 42 25
tlf. 86 15 74 94
tlf. 86 25 00 49
tlf. 86251216
tlf. 86 37 15 20
tlf. 86 25 54 56
tlf. 86 75 08 42
tlf. 86 25 07 60
tlf. 86 15 83 59

2 repræsentanter fra lokalområdet:BOG INSPEKTOR:
er Kaare Petersen. Han administrerer indkøb af lærebøger og papir og sørger for bogudlevering og -
aflevering ved skoleårets start og afslutning. Løbende udleveringer i skoleårets løb foretages almin
deligvis af faglærerne. Boginspektor kan træffes i bogdepotet i kælderen (Kl I). Træffetid med hen
blik p/1 meddelelse om bortkomne bøger, ombytning af bøger rn.v. vil fremgå afopslag.

Sekretær:

Søren Isager
Dorte Søholrn

Ole Juhl/Hanne Herms

tlf. 86 15 58 37
tlf. 86 12 24 89

BØGER: li

Bind bøgerne ind.
Skriv navn i det dertil indrettede felt foran i bøgerne.
Undlad at skrive til og strege i bøgerne.
Behandl dem i del hele taget ordentligt.

BIBLIOTEK:
findes i nr. 34. Bibliotekar er Gert Madsen. Biblioteket rummer langt fra hele skolens bogbestand,
idet relevant faglitteratur også findes i faglokalerne.
I biblioteket er fremlagt tidsskrifter og aviser.
Biblioteket er et læseværelse, hvor der skal være ro; gruppearbejde er ikke tilladt her'
Biblioteket er åbent hele dagen, og det kan benyttes som læsesal. Bøger kan hjemlånes efter de reg
ler. der er bekendtgjort samme sted.

/\. Ved skoleårets begyndelse får hver enkelt elev udleveret de fleste af de bøger, der skal bruges i
del kommende skole/Ir. Bøgerne er offentlig ejendom og skal behandles godt (også selvom en del
af dem efterhånden er ret nedslidte). Misligholdelse kan medføre krav om erstatning. Det er væs
entlig! for skolen at understrege dette, dels fordi bøger er dyre, dels fordi skolens bogkonto er Lil
ie i forhold til elevers og læreres ønsker om boganskaffelser.

Derfor:
I.
2.
3.
4.

BEFORDRING:
Elever, der bor uden for Århus Kommune får ved ansøgning til Amtet kort til rutebil eller tog. Elever,
der bor i Århus Kommune, skal selv købe kon til Århus Sporveje. Egenbetalingen er i alle tilfælde kr.
I 95,- pr. måned.

SKOLESEKRETÆRER:
Skolens sekretærer er Vivi Guldberg, Hanne Herms, Grethe Møller Knudsen og Anelle Sønder
gaard Madsen.
Anetle Søndergaard Madsen varetager sekretærfunktioner for inspektorer, studievejledere samt
blind elev. Endvidere tager hun sig af arbejde! i forbindelse med termins- og årsprøver. Grethe Møl
ler Knudsen står for de funktioner, der vedrører elevernes forhold.
Hanne Herrns tager sig af opgaver, som vedrører løn- og personaleforhold, saml arbejdet i forbin
delse med eksamen. Vivi Guldberg fører skolens daglige regnskaber, varetager den lokale SU-admi
nistration og elevbefordring og medvirker ved udarbejdelsen af årsskriftet.

PEDELLER:
Skolens pedel er Finn Eland, og Carsten Holm er pedelmedhjælper. De har tilsyn med skolens byg
ninger og inventar.
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13. Hver elev skal selv anskaffe:
Nu Dansk Ordbog (13. eller senere udgave). 2 sæl ordbøger, alt efter sprogvalg. (Gyldendals
rode ordbogcr).
En lommeregner.

Skolen vil gerne arrangere fællesindkøb af ordbøger med henblik p/1 opnåelse af slørsl mulig rabat.

CYKLER OG KNALLERTER:
se ordensregler punk! 5 og 6.

DATAVEJLEDER:
er Birthe Find Rasmussen. Hun passer skolens EDB-udsiyr, sørger for ajourføring af programmer
og vejleder skolens personale .

Skoleåret starter:
Efterårsferie:
Juleferie:
1995:
Vinterferle :
Påskeferie:
St. Bededag:
Kr. Himmelfartsdag:
Pinseferie:
Sommerferie:

den 9. august
fra den 15. oktober
fra den 23. december

fra den 11. februar
fra den 8. april
den I 2. maj
den 25. maj
fra den 3. juni
fra den 24. juni

til den 23. oktober
til den 8. januar

til den 19 . februar
til den 17. april

til den 5. juni
til den ?. august

FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 1994/95:
1994:

DUESLAG:
I forgangen til lærerværelset findes der »dueslag«, hvor Iwer lærer har sit rum med initia ler og navn
på. En liste over alle rummene hænger på siden ved indgangen. Dueslagene kan bruges til meddelel
ser, opgaveaflevering m.m

EKSAMTNER OG ÅRSPRØVER:
For at fi\ en studentereksamen skal man i løbet afde tre år have aflagt ialt 10 prøver, normalt 4 skrift
lige og 6 mundtlige. Direktoratet fastsætter hvert år i hvilke fag, der aflægges mundtlig prøve. AUe
elever aflægger efter 3.g skriftlig prøve i dansk og i de valgfag, hver enkel! har valgt på højt niveau.
Efter 2.g skal de sproglige til skriftlig prøve i engelsk og matematikerne i matematik. For de fag, hvori
der ikke afholdes skrif1lig eller mundtlig prøve, overføres årskarakteren som eksamenskarakter på
eksamensbeviser.
Derudover afholdes i både I. og 2.g mundtlige og skriftlige årsprever.

ELEVKOPIERING:
I sydgangen i kælderen slår en elevkopieringsmaskine, der mod betaling kan benyttes af alle elever.
Prisen er p.1. 0.50 kr. pr. ark. Hvis maskinen ikke virker, så ret henvendelse til enten FinnElandeller
Jens Winther.

ELEVRÅD:
Se side 34.

ELEVSKRIVESTUE:
er indretter i nr. 14c. Eleverne låner på kornorei en nøgle og er selv ansvarlige for al holde maskiner
og rum funkl ionsdygtige. De 3 EDB-maskiner (+ I printer) er udstyret med alle skolens programmer.
Desuden forefindes 2 elektriske skrivemaskiner. Evi. fejl og mangler ved EDB-maskinerne rapporte
res til datavejleder Birthe Find Rasmussen, ved skrivemaskinerne 1il AV-inspektor Jens Winther
Petersen.

IV

De nævnte datoer er inclusive.

FORSIKRTNGSFORHOLD:
Som hovedregel er del hjemmenes ansvar, at eleverne er forsikringsdækket i nødve
len har dog en ansvarsforsikring, der dækker de skadeshændelser, hvor skolen dit
ansvar. Herudover har vi en kollektiv elevulykkesforsikring, der i meget beskeden
ler i tilknytning til ulykkestilfælde indtruffet i forbindelse med undervisningen, l
briller (max. kr. 400,- lil brillestel) og tandskader (max. kr. 1.000,-).

Eleverne bør selv være dække! af
• en TYVERIFORSIKRING. Overtøj, tasker, værdigenstande, cykler etc. efter
eget ansvar. Skolen udlejer aflåselige skabe i kælderen.

• en PRIVAT ANSVARSFORSIKRING.
• en PRTVAT ULYKKESFORSIKRING.

Tyveri- og ansvarsforsikring vil ofte være indeholdt i en privat familieforsikring e
Under rejser indenlands og udenlands (*) er eleverne dækket på normal vis i hen
gen, men heller ikke mere .
(*) inden for sygesikringens gyldighedsområde.

FORSØMMELSER:
Skolen forventer naturligvis, al eleverne kun forsømmer arbejdet, når de har tving
Vi skelner i Iorsre omgang ikke mellem årsager til fravær, men registrerer blot
enkelte limer ikke deltager i arbejdet, Som følge heraf giver vi heller ikke fri til
begravelser. rejser, sygdom (a) eller andre formål. Det er alene elevens og hjemmets ansvar, om en
elev af en eller anden grund forsømmer arbejdet. Udgangspunktei er, at der er mødepligt og pligt til
a1 udrøre obligatorisk skriftlig! arbejde. Derfor findes der også præcise regler for, i hvilket omfangdet
kan accepteres, m elever ikke deltageri undervisningen. Reglerne herom er formuleret i »Gyrnnasie
bckendrgørclscn« ar 19 . maj 1993. Praksis er følgende:

I. Den månedlige opgørelse over fraværsregistreringen i de enkelte fag kan oplyses hos Grethe efter
opslag p5 kontordøren li! blå administration.
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2. Opgorelscn g,clcler for hvert skoleår for sig.
J Rektor kan afgorc, m skriftlige opgaver, der ikke er afleveret til den fastsatte frist, er afleveret så

sent, m de bliver afvist, dvs. I) læreren er ikke forpligtet til at rette dem og 2) de registreres i for
sommelighcdsmæssig henseende som manglende.

-l. Hvis fravær i et eller flere fag eller manglende skriftligt arbejde i et eller flere fag overskrider en
af rektor fastsat grænse (ca. 15%), er hovedreglen overførsel til eksamen pil særlige vilkår (b).

5. Når en elevs forsømmelighed giver rektor anledning til en formodning om, al misligholdelsen af
arbejdet kan komme til at overskride det tilladelige, gives der en skriftlig advarsel til eleven. Når
eleven ikke er fyldt IS år også i anbefalet brev til hjemmet.

6. Rektor kan i helt srcrlige tilfælde bcstcnune.ut cn elev trods overskridelser af bestemmelserne alli
geve l kan aflægge eksamen pf1 normale vilkår.

7. Ved særlig graverende eller fortsat tilsidesættelse af medcpligtsbesrcrmnelserne kan rektor ude
lukke en elev fra undervisningen (dvs. bortvise eleven). Eleven kan da kun gå til eksamen søm
selvstuderende med ret til en times vejledning i hvert fag, uden ret til at deltage i undervisningen
og uden ret til at få rettet og kommenteret skriftligt arbejde.
a) ved langtidssygdom (mere end 14 dage) kan der i et vist omfang tilrettelægges individuel syge

undervisning. I så fald fortolkes den periode ikke som fravær.
b) eksamen på særlige vilkår betyder, at eleven det pågældende år ikke får årskarakterer

i afgangslag, og at eleven skal til studentereksamen - endda i udvidet pensum - i alle fag, ved
kommende afslutter efter det pågældende klassetrin

FÆLLESTIMER:
Fællestimeudvalget under FU arrangerer årligt 6-8 fællestimer. Formålet er at give skolens elever på
tværs af klasser adgang til kunstneriske oplevelser, indføring i særlige emne-kredse og i aktuelle pro
blemer. Se endv. kalenderen.

FÆLLESUDVALG:
Forkortelse FU, se side 34.

GLEMTE SAGER:
Afleveres enten til pedellerne eller på rød administration. hvor de også opbevares.

INFORMATIONSBLAD:
Fire gange om året (ca. 1/10, 1/12, 1/3 og 1/5) uddeles til skolens elever og forældre et informations
blad med oplysninger om aktiviteter og arrangementer både i og uden for skoletiden. Redaktionen er
informationsmedarbejder Mads Elrnkvist samt administrationen.

INFORt'VIATIONSMØDER:
Finder normalt sted en gang om ugen. På disse møder kan FU, rektor eller andre fremlægge sager til
debat. Der har i årets leb været informationsmøder tirsdag i andet frikvarter. Mederne annonceres ved
ekstra ringninger, og der er mødepligt! Ændrede ringetider om tirsdagen,~

KANTINEN:
Er en selvejende institution, der ledes af en elev- og lærervalgt bestyrelse. Bestyrelsen udgøres afMet
te Thomasen og Ditte Brodersen, 3.a, og Dorthe Antonsen og Inger Meier.

VI.

Kantineleder er Lena Torp, der står for den daglige drift. Desuden er Bente Gybo ansat som med
hjælper, hvortil p.t. kommer en langtidsledig og en ung i arbejde. Forskellige elever arbejder med i
vpiscfrikvarterne, hvor presset er stort.

Åbningstid: 8.45 - 14.00
Varetyper: dagens middag, lunereller, tærter, salater, flutes med pålæg og salat, sandwiches. hjem
mebagte boller. kage, mælk, yoghurt, kaffe, te, tobak og slik.

I kantinen er der SELVAFRYDNING. Det betyder, at man rydder op efter sig.

KARAKTERGIVNING:
I henhold til bestemmelserne skal der i gymnasiet ud over årskaraktererne gives mindst en og evt. to
standpunktskarakterer.

KLAGER:
Fællesudvalget behandler alle problemer, der vedrører trivsel - med to undtagelser: Sager, der ved
rører en enkelt lærer, kan ikke behandles, og sager vedrørende en enkelt elev kan kun behandles,
såfremt eleven er indforstået hermed.
Både klager over en lærers adfærd og klager over en elevs adfærd forelægges rektor til behandling og
afgørelse. Klager over rektors behandling af sådanne - og af andre - sager indbringes (igennem rek
tor) for gymnasieafdelingen. Den normale klagefrist er 14 dage, og klagen skal være skriftlig.

KONTAKT »SKOLE-HJEM«:
September: »Åbent hus«. Alle førsteklasse-elever og deres pårørende inviteres til en uformel aften
på skolen, hvor alle fag er repræsenteret, og klassernes lærere er til stede.
Januar: Konsultation for l.g,
Der er ved konsultationen mulighed for at drøfte faglige og andre spørgsmål med klassens lærere, stu
dievejleder og rektor.
Februar/Marts, Valgfagsorientering for 1.g.
Se også under: BESTYRELSE.

LÆRERFORSAMLINGSMØDER:
Her behandles elevernes standpunkt, ligesom man kan rådgive eleverne om oprykning i en ny klasse.
Afgørelsen af, om en elev skal fortsælte i næste klasse, træffes af eleven selv. Lærerforsamlingen hol
der møde inden uddeling af karakterblade og efter afslutning af eksaminer og årsprøver.

LÆR ERKANDIDATER:
Kandidater med universitetseksamen, som ønsker at undervise i gymnasiet, skal gennemgå et kursus
i praktisk undervisuingsfærdighed. Delte strækker sig oftest over et halvt år pr. fag, hvor kursisterne
- kaldet lærerkandidater eller »spirer« - deltager i undervisningen i nært samarbejde med klassernes
l.ercrc. I løbet af kursus arrangeres der to »besøg«, hvor en studielektor fra en anden skole kommer
ug overværer 2-3 timer. Efter 2. besøg udformer vejledere og studielektorer en udtalelse om lærer
kundidutens undervisningsfærdighed.

L/ESEl'ÆDAGOG:
Skolens læsepædagog, Mona Reiehert, kan hjælpe og vejlede elever med særlige læse-, skrive- og
stuveproblemer.
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Ud fr., en sanualc, evt. suppleret med en undersøgelse af stærke og svage sider, kan elev og læse
p:l'dagog finde frem til elevens vanskeligheder og derudfra overveje hjælpeforanstaltninger, som
f.cks, kan være en instruktion i hensigtsmæssigo læse- og studievaner eller ekstratimer i en kortere
dier længere periode.
L~·sepædagogcn kan kontaktes af eleven selv eller via dansklærer eller studievejleder.

~IØDEPLIGT:
Der er almindelig modepligt: herunder horer også pligt til at aflevere skriftlige opgaver. Se også »For
sommclscr«.

NAVNE- OG ADRESSEÆNDRINGER:
Navne- og adresseændring og ændring af telefonnummer skal straks meddeles på det blå kontor.

OPSLAGSTAVLER OG OVERSIGTER:
Halvårskalender, skoleskema, lokaleskema, daglige skemaændringer samt meddelelser fra kontoret
findes i forhallen. Desuden har bl.a. Amnesry lntemational og ÅSG's skoleradio selvstændig plads på
opslagstavlen
Opslagstavlerne i kældergangen kan frit benyttes af alle. Opslagstavlerne i forhallen samt glasdørene
kan kun benyttes efter aftale med rektor eller inspektor.

ORDEi'iSREGLER:
I. a) Spisning må kun finde sted i kantinen og i festsalen.

Der er selvafrydning efter spisning. ~
b) Det henstilles. at man efter 6. time kun benytter de runde borde i kantinen. Herved lettes

rcngoringsarbejdet.
2. a) Tobaksrygning er kun tilladt uden for skolebygningen samt i kantinen og på det ene lærer

værelse. I kantinen må der ikke ryges i første halvdel af det store frikvaner.
b) _ Indtagelse af øl. vin etc. på skolens område er kun tillad! efter særlig aftale med rektor.

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

Stole og borde skal sæues på plads, og affald skal smides i affaldskurve.
5. Cykler anbringes i kælderen i cykelstativerne (ikke på fod og ikke på brandveje) - eller i skole

gårdens cykelstativer.
Knallerter anbringes i knallertrummene i kælderen.
Motorcykler og biler parkeres i parkeringskælderen.

6. Cykler og knallerter skal trækkes inde i bygningen.
7. Udlevering af brochurer, skrifter, bøger og andet materiale skal ske fra et bord i kantinen. Salg

må kun finde sted efter aftale med rektor, der rådfører sig med FU i sådanne sager.

PÆDAGOGISK RÅD:
beslår af rektor og skolens lærere. Det pædagogiske råd er rådgivende over for rektor. Det behandler
emner som skolens undervisningstilbud, budget og nyanskaffelser.
TIi behandling af sager, der vedrører eleverne, indbydes elevrepræsentanter til at deltage i møderne.
Pædagogisk råds ledelse er fra 1/8 1993 Lone Enevoldsen, Vivi Gammelgaard og Birgitte Gram.

VIII

REGELSAMLING M.M.:
Alle elever på skolen far udleveret bekendtgørelse for gymnasiet, som rummer oplysninger af for
skellig an. Mere omfauende bestemmelser for gymnasieuddannelsen end disse kan findes i en meget
omfattende regelsamling i ringbind indeholdende samtlige regler. Heri findes tillige undervisnings
vejledningen. Regelsamlingen står på rektors kontor og på biblioteket.

SCRIPTUS:
Se indlæg side 36.

SKEMALÆGNING:
Denne opgave udføres afJes Retbøll og Bent Wolmar,

SKEMAÆNDRINGER, DAGLIGE:
Som følge af læreres sygdom, tjenstligt fravær, ekskursion, lærerkandidatbesøg o.l. kan det være nød
vendigt at forelage ændringer i det daglige skema. Disse ændringer foretages af inspektorerne og
bekendtgøres ved opslag på opslagstavlen i forhallen.

SKOLEARKIVAR:
Skolen har pr. 1/1-90 fået en arkivar, der vil samle ældre og nyt materiale vedr. skolens liv. Fotos
avisudklip, sange, programmer rn.m. (evt. i kopi) kan afleveres til arkivaren, Inge Hannah.

SKOLEBUS:
Delvist financieret af overskuddet fra ÅSG-festen i november 1992 har skolen købt en minibus. Pedel
Jerne har sat den i stand, og den kan nu bruges til faglige udflugter for mindre elevhold (max. 9 per
soner).

SKOLEFEST:
Finder sted i marts med deltagelse af elever, lærere, inviterede gæster og gamle elever. Dens indho
er normalt: Fælles underholdning, spisning i klasserne, lanciers, musik, dan , snak m.v. i en ræk!
lokaler.

SKOLERADIO:
Se side 37.

STATENS UDDANNELSESSTØTIE:
Vivi Guldberg tager sig al' alle spørgsmål, der vedrører SU. De gældende bestemmelser for tilde!
af uddarmclscsstøue kan hentes hos Vivi Guldberg på blå kontor nr. lb.

STUDIEKREDS:
Der kan oprcucs studiekredse, hvis mindst 10 elever melder sig, og hvis en leder kan findes. I studi
ekredsene mi\ man ikke gennemgå lærebogsstof. Timerne ligger uden for normal undervisningstid.

STUD! ETURE/EKSKURSIONER:
Studieture/ekskursioner er en helt naturlig del af undervisningen uden for skolens bygninger, f.eks. i
politiske institutioner, erhvervsvirksomheder, teatersale, andre lande, byer, naturforhold.

rx



Se også artiklen side 20.

ÅSG'S VENNER:
Bestyrelsen beslår af følgende:

Jørgen Vesterager, Åbyhøjvej 2B, 8210 Århus V (formand)
Poul-Erik Seharling, Fuglebakkevej 94, I. , 82IO Århus V (forældrerepr.)
Joan Sindberg, Heibergsgade 10, I, 8000 Århus C (tidl. elev 85)
Rene Vase, Fredensgade 31, 4, 8000 Århus C (tidl. elev 85)
Carl Harding Sørensen, Helgesgade 13, 8260 Viby J

Revisor:
Poul Eskerod, Arnakvej 60, 8270 Højbjerg (tidl. elev 62)

Valgt al' skolebestyrelsen:
Lis Bendixen, Hvedebjergvej 2,
8220 Brabrand (tidl. elev 69)

Valgt af elevrådet:
Dine Brodersen, 3.a

Valg! af PR:
Fritz Harders (kasserer)
Mene Riis

Desuden Ole Juhl

ULANDSFONDEN:
Se U-landsfondens indlæg side 44.

TV- og LYDSTUDIE:
Som noget ganske enestående har skolen mulighed for at tilbyde eleverne at arbejde med billed- og
lydproduktion på et hØjl teknisk niveau indenfor skolens egne rammer.
Ved siden af cykelkælderen ligger det: TV- og lydstudiet, et 32-spors-studie med midisystem og 32
kanals-rnixer, DAT-båndoptager samt diverse effektmaskiner.
Lydstudiet benyttes af fagene film ogTV-kundskab, musik samt sprogfagene. Der er mulighed for at
leje sig ind privat, hvis elever har lyst til f.eks. at lave demobånd.
Studiet benyttes i øvrig! af lokal TV3.

ning. Studievejlederne sørger for holdenes oprettelse efter gymnasieafdelingens godkendelse.

Lærerforsamlingsmøder ved studievejleder
I ndsl usn i ngssamtaler
Organisering af opfølgningsdag
Valgfagsorientering
Eksamensorientering
Orientering om SU o.a.

Præsentation af studievejledningen
Studieteknik

Valgfagsorientering
Begyndende studie- og erhvervsorientering
Studieorienterende møde
Eksamensorientering
Orientering om studie og erhvervsvalg
Orientering om 3. årsopgaven
Organisering af studieorienterende møde
Organisering af åbent hus (besøg på uddannelsesinstitutioner)
Udslusningssamtaler
Orientering om koordineret tilmelding til videregående uddannelser

Jan
Maj
Sept.
Jan.
Jan.-Feb.
Feb
Maj
Nov. Dec.
Nov.-Dee.
Feb

Feb.-April
Marts-April

2g

STUDfEVEJLEDNING:
Arsplan:
lg Aug.

Sept.
Sepi/Okt.
Sep1./Nov.
Ok1.

Værdien af sådanne Jure er stor. Arbejdsklimaet i klasserne påvirkes positivt, 0g den er befriende
engang imellem a1 være bone fra bøger, tavle og lektionsopdeling og lære på en anden måde.
Retningsliniemc for studieturene er fastsat dels af ministeriet, dels af skolens pædagogiske råd og del
ekskursionsudvalg, der er nedsat.
Der kan rejses i fag, hvori der undervises i det år, rejsen finder sled.
Principiel! dehager alle, da studieture indgår som del af eksamenspensum.
Rektor godkender del faglige program for ruren.
De1 er lærerne, der tilbyder klasserne studieture, da de via deres faglige indsigt bedst kan vurdere
de forskellige rejsemåls muligheder.
Studieture foregf1r enten ugen inden påskeferien eller ugen inden efterårsferien.
De1 tilstr.ebe«, m Iwer elev/kursis: deltager i en studierejse på ca. en uges varighed.
Udgifterne i- det samlede uudcrvisningsforløb m/J ikke overskride kr. 4.000 i basispris.
Basisprisen er hejest kr. 2.500 pr. studierejse på en uge.
Basisprisen er højest kr. 1.000 for studierejser på tre skoledage.
Basisprisen er højest kr. 300 for en undervisningsdag + weekend.
Basisprisen er kr. 30-40 for hver cndagstur.

3g

Studievejlederne er Michael Andersen, Anne-Lise Lykke-Andersen, Dorthe Antonsen og Torben
Wul!T. De har kontorer i nr. 6a og 6b, hvor de træffes såvel personlig! som telefonisk i de opslåede
træffetider Skolens telefon er 86 15 89 55.

STØTTEUNDERVISl\"ING:
Støtteundervisning kan etableres i forbindelse med længere tids sygdom.
Elever med fremmedsproget baggrund har normal! mulighed for op !il 15 timers individuel undervis-
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Fonden blev stiftet i forbindelse med skolens 25
?1rs jubilæum i l 983. Dens formål er at kunne
ltja :lpc økonomisk betrængte elever og fungere
so111 en økonomisk støttemulighed i forbindelse
med kulturelle urrangcmcmer p.°1 skolen til glæde
ror eleverne

hinden råder i ojcblikket over en obligationsbc
h11ldni11g 111ed en kurxv.enli på ca. 40.000 kr. Der
er igc11 i i'ir 111othagc1 frivillige for.uldrcbidrag .
Igen c11 1:1k rur s11;J11cn, stor som lille!

l.;1n~t de fleste ar mid.crne fru Fonden har i årets
loh va:rct anvendt til at sikre, at ingen elever af
okouoruiskc !'1rsagcr er blevet forhindret i at del-

tage i studierejser til udlandet. Det er erfaringen,
m disse rejser ikke alene er af stor faglig værdi,
men også for de enkelte elever står som en af de
centrale oplevelser i deres år på skolen. De hår
dere økonomiske forhold i dagligdagen for man
ge familier har også kunnet mærkes som et
stærkt øget pres p& fondens midler.

Bidrag til Jubilæumsfonden er med til at sikre, at
alle fortsat har mulighed for at deltage i studie
rejser. Jubilæumsfonden håber derfor på fortsat
bred og kontant opbakning fra dem, der kan og
vil

Ole Bouzauw

SKOLENS ELEVHJ/ELPEFOND -
ÅRHUS STATSGYMNASJUMS JUBILÆUMSFOND



SCRIPTUS
RADIOÅSG

Scriptus er AsG·s skoleblad. Det er gcnnclll
tiderne blevet startet og efter kortere eller 1:L'ngc
re perioder nfg:kt ved dodcn med forskellire
redaktioner ved roret. Vi - i den nuv.ercnrlc
redaktion - har forspgt at skabe cl levedygtigt
skoleblad. Dc1 har v.erct en hård start O!! bladet
fungerer stadig ikke gnidningsfrit. 111e1~ vi har
etableret en redaktion, so111 består halvt ar 1.~'e
re, og bladet skulle derfor være levedygtig; de
næste par år. Men det var historien bag - mere
interessant er vel det nuværende Scripius.

Vi har i cfterårssemcsterc: 1993 forsøgt .u race
akt udle emner op til debat. Bl.a. har vi behand-

let modtagelsen ar I .g'cre pli vores gymnasium,
den stigende vold på ÅSG og i samfundet og i
sidste 1111111mcr tog vi begrebet »frernmed« op lil
debat. Vores mitl har fra starten været at skabe en
egentlig debat om aktuelle emner blandt alle per
soner ulknyllel ÅSG.

Til sidst en opfordring fra skolebladet til alle
bilde kommende og nuværende elever på )'lS@:
Udnyt del debauorum som Scriptus kunne blive.

P?1 redaktionens vegne

Ulrich Schmidt-Hansen, 3a

Her på skolen har vi vores egen »lokalradio«.
som har sendetid hver onsdag i spisefrikvarteret.
I det forløbne skoleår har forskellige elever file!
tildelt hver en måned til at lave deres eget per
sonlige program, hvilket har resulteret i nogle
højst forskellige og mere og mindre kreative ind
slag. Intet er for plat, og alle, der har lyst 1il at
lave radio næste skoleår, kan henvende sig til en
af nedenstående, eller i elevrådet.

Helle Cathrine, 3b og Søren Gelvad, 2z
Arhus Statsgymnasiums Skoleradio

SOLDER

»Sold« er det navn, vi på Statsgymnasiet benyt
ter for de fester, der ca. en gang om måneden får
godt 500 »hoveder« til sent fredag aften at sam
les om et band, et bord, et diskotek eller hinan
den.

I de snart tre år jeg har gået på ÅSG, er jeg ikke
gået glip af et eneste af alle solderne - og med
god grund.

De traditionsrige forsolder er el helt kapitel for
sig, men selve solderne udgør grundlaget for
srorsicdclcn ar skolens sladder. Det er måske her,
man opdager, at lille irriterende Mie med den
skingre stemme og den bebrejdende mine i vir
keligheden er kvinden i ens liv - eller aften!

IJi.:n »brcdc komukuormidling« består dog ikke
kun i diverse scoringer, men ogs~ i et bedre
kcudskah til andre ar skolens elever. Måske ham
det kæmpebrød med onde øjne i virkeligheden er
»pisscfin« ug og:d samler p~ japanske frimær
ker; eller måske hende mæren , der smuttede med
din scurin g til sidste sold , i virkeligheden er enig
med dig i, a t han er en kæmpeidio t ..
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Kort sagt, hvad enten man kommer til sold for at
danse, score, snakke, drikke sig »harnrnerlam«
eller bare se på, går mange hjem med frygt for
»på rnandag« .

Dine Charles, 3y



FREDAGS-CAFI(

Pa fredage allmkbder med jævne mellemrum cafe i skolens kantine. Det er hovedsageligt 2.g'erne,
der far lov til :it holde cafe, med det i<mnål at tjene penge til studieturen. Det foregår således, at den
p;\~!:l'ldc11dc klasse giver en skriftlig ansogning til os. da del er vores ansvar, al cafeerne bliver afholdt
med et vist form[il og indhold. Cafeerne har sr1lcdes hver gang et forskelligt tema.

Programme: for caffrrnc kan variere meget. Der er oftest live musik eller diskotek, konkurrencer afi
ro1·~kcllig art. Uring af ;lrcts gri111mcs1e m.111. Derudover kan du selvfølgelig nyde de lækre kager,
drikke en kop kaffe. eller en nl. mens du sludrer med vennerne. Kom glad! Vi ses ved næste cafe.

VILDMARKSHOLDET PÅ ÅSG

AKTIVITETER UDEN FOR
SKOLETIDEN

Okt93:
Week-end-svampe-tur v. Hammel med Helstegt
lam og mulighed for overnatning i bivuak i sko
ven.

Sep 93:
Prøvetime på Århus Klatreklubs klatrevæg på N.
Kochs Skole.

Feb 94:
8-dages langrendsskitur til Gol i Norge.

Nov 93:
3-dages overlevelsestur med kyndig instruktør til
udfordringer som Walking Rally, Gummibåds
sejlads og Rapelling fra 20 m. højde.

Så er du træt af hverdagen og har mod på udfor
dringer og utallige Myrctuen-turneringer, kunne
det være, du skulle blive vildmarker... Der er
altid plads Lil en til..

Til sommer er planerne foreløbig en vandre
/kanotur til Sverige.

Vildmark?"? Tanken falder straks på Multi-A
mennesker med skovmandsskjoner, Himalaya
Clirnbcr li vandrestøvler og 3 1/2 cm tykke rug
brødsskiver i madpakken, medbragt i den ulrra
lcuc vind-, vand- og så videre afvisende comfor
trygsæk.
Sådanne typer er selvfølgelig også velkomne,
men faktisk er det sådan, at størstedelen af
ASG's vildmarkshold p.t. består af ganske
almindelige gymnasieelever (med overvægt af
piger!') der har valgt netop delle af skolens man
ge alternativer til den daglige trummerum. Og
hvilket alternativ!
vildmarksholdets formål er anderledes udfor
dringer og oplevelser hovedsageligt i den fri
natur, men vigtigst af alt: At have det sjovt.
Ptt vores møder planlægger og forbereder vi ture,
evaluerer forrige ture og sidst men ikke mindst
drikker vi spandevis af kaffe, hyggesnakker, gri
ner og spiller Myretuen.
Holdet hører under Midtbyens Ungdomsskole,
hvilket betyder gode forbindelser og økonomisk
stene til vores ture, hvilket igen betyder, at vi i
dette skoleår har haft 4 ture »ud ar huset«:

Du ta'r dig til hovedet
og iænker..
Hvordan kunne jeg dog glemme
FREDAGS-CAFE

Du bryder sammen
begynder at græde
kalder på din mor,
men lige hvor alt bli'r mørkt
ser du et lys.
Lyset kommer fra kantinen.
Du horer en højlydt latter,
Du går ind i kantinen
og der sidder de allesammen.
Dine venner
Finn og Buster
og din mor.

men ingen svarer.
Du kalder på din mor

Du !';ir sent fri
Alle lober e1CS1cd
und1agc11 dig
til sidst
st:'\r du alene
alene i en lant mark !:!J!l!:!.

Du kalder pn dine ,·cr;nct~
men ingen svarer
Du råber
SKRIGER

Du bliver desperat.
Du lober ind til rektor
men han er væk.
Selv Finn og Buster
er forsvundet

(Tobias Thisted I 99I)
Kom glad - Anna, 3y
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FRIVILLIG IDRÆT
FRIVIDLIG BILLIDDKUNSTf

1
fr isportstimcrnc. der ligger_ efter normal skole

tid. kan I modes p,1 tværs al klasserne og dyrke
idræt med instruktion af idrætslærerne.

1 skoleåret 1992/93 er frisportstimernc blevet
anvendt til volleyball, basketball, fodbold. soft
hall og maratontræning. Holdene i volleyball ,
basketball o~ fodbold har deltaget i de respekti
ve gymnasi;turncringer og har haft nogle for
nøjelige dage i samvær med elever fra andre
gymnasier. Maratonløberne har planer om at stil
le op til Århus Maraton i efteråret 1994.

Hvis der er interesse for det kan frisponstimeme
også anvendes til andre aktiviteter.

I december arrangerer 3.g'eme en t. s or volleybal
lturnenng på skolen hvø, eleven 1 -' "• ærcre og pe
sonate mødes klassevis eller mixet. r-

Hvis I selv har lyst til at spille badminton, klas
sevolley' dyrke gymnastik eller lignende, en der i
indesæsonen mulighed fon at leje en g~mnastik
sal I tune om ugen for den symbolske lietalingaf
I 00 kr. (betaling for en nøgle til gymnastiksa
len).

Orientering om sæsonstart øg tilmelding til fri
sportsholdene og leje af idrætssalene sker via
opslagstavlen og pil fællesmøderne omi<Jling I.
september.

Idrætslærerne.

Som sædvanlig startede den frivillige billedkunst
i delle skoleår med LERVÆRKSTED. Her kun
ne man rå vejledning i keramiske teknikker.
Mange lavede krukker, fade. kander og krus ved
de seks drejebænke eller ved hjælp af »pølsetek
nik«. Tingene blev dekoreret med begitning eller
glasur og endelig brændt. Andre brugte lerværk
stedet til at lave skulpturer.

Efter efterårsferien deltog mange i et 1lE0NE
KURSUS, hvor nogle grundlæggende teknikker
bliver afprøvet. Til nogens forundring lærer man
i løbet af få timer at tegne naturalistisk - altså så
del ligner.

Det tredje kursus var JULE- OG MAIJEVIBRK
STED i november-december. Nogle kastede sig

over produktiøn al juleting, andre fordybede sig
i maleriet og eksperimenterede med bl.a, acryl
og øliernaling,

Et planlagt ROI0KURSUS måne desværre
droppes, da mørkekammeret ikke som forventet
kunne udvides i dette skoleår. Vi regner dog
med, at vi straks efter sommerferien kan komme
i gang med et fotokursus i den frivillige under
visning i billedkunst.

Den frivillige undervisning er åben for alle ele
ver - både dem med og dem uden billedkunst
som skemalagt fag. Der kræves ingen førkund
skaber - kun lyst til at udfolde sig praktisk og
kreativt. Det foregår om eftermiddagen efter 7.
eller 8. time i billedkunsthuset.
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S~okns udbud af frivillig musik hm vær~! st~rt
del forlobnc !ir. Vi har haft et stort kor. v1 hm cl
rdfungcrcndc bigband. vi •o har en. række
rorkl!rnppcr. og vi er et af de la gymnasier, som
har :i lille klassisk kammerorkester.

Koret stenede i efteråret med et gospelprojekt.
Som de foregående :lr samarbejdede Statsgym
nasiets kor med byens ovrige gymnasiekor om et
større korprojckt. Denne gang var der gospelmu
sik på programmet. Efter flittig øvning i løbet af
efteråret kulminerede gospelprojektet en week
end i november, hvor alle korene mødtes pf1
Siatsevrnnasiet for sammen med sangerinden og
diric;r;ten Bebiane Bøje at finpudse programmet
til den afsluucnde koncert om søndagen. Kon
certen blev en stor succes, og allerede mandag
morgen startede tournccn rundt på byens gymna
sier. hvor koncerten blev gentaget for skolernes
elever
Allerede til jul var koret på scenen igen. Denne
gang med barokmusik. Traditionen tro var det
den klassiske musik, som dominerede skolens
juleafslutning, Vi valgte al opføre en sats af
Vivaldis Gloria for kor og orkesier. Skolekoret
blev ved denne lejlighed supplere! med 2. og 3.
MUSerne, og skolens kammerorkester akkom
pagnerede. Det blev et meget stemningsfuldt
indslag ved årets afslutning.
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ÅSG-bigband er meget velfungerend , .
e ror tidenRyunegruppen er meget stæ,k, øg olæser ·

pen er omend ikke fuldtallig, så godt bes grop
d . . aL Ban.
ets nuenuon er at opøve så ston repenoire, at
det kan tage ud og holde Røneene, uden for
huset, og med den øveclis0iplin øg entusiasme
som præger bandet for Øjeoli~Ret se, pi '. ,.. , aneme
ud Il I at kunne g<1 , opfyldelse inden alt for læn
ge.
Ellers har bandet budt på megen gød underhold:
ning på skolen det forløbne år. Illenl\a, spillet ved
åbent hus-arrangement, ved aspirantmØde, wed
juleafslutningen og ved fø,årsRøncenen, og selv
følgelig skal det spille ved transløkatiønen, so
det plejer.
Bandet har til stadighed brug for nye medlem
mer, så alle elever, som har el horn og lysb til at
spille i bigband, skal endelig melde sig.

Kammerorkesteret består i øjeblikke! afstrygere,
fløjte og cembalo, og som allerede nævnt spille
de det Vivaldi til juleafslutningen. Med
forårskoncerten indgår orkestret i en helt ny snm
rnenhæng, Vi har planlagt el multimedieshow.
Kammerorkestrel leverer musikken til en
opførelse, hvor elever fra billedkunst udtrykker
den samme musik i billeder, og andre eleverdra
matiserer musikken gennem dans og levende
skulpturer.
Kammerorkesrret kunne god! bruge nye med
lemmer, så spiller du klassisk musik, så kom
med!
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U-LANDSFONDEN AF 1962
0

ELEVERPA
0

ARHUS STATSGYMNASIUM
2S. fchrnar 1994. .
Sneen lit'.~cr tykt og hvidt. Fra U-l;_mdslondcn_s
,omurvinduc i ,\SG's kælder ser driverne ud 111
at vare mindst 5 meter hojc. Det er de dog ikke:
men ModerNatur har igen spillet os el lille puds.
Må~kc har hun benytte! sig af hullet i ozonlaget
til denne kr:tftpr:cstation. Det højteknologiske
Danmark er nastcn g~et i stl men vil hurtigt
komme i !!:l!l!! igen. Vi har del fornødne grej og
kan indrc;tc ~s ~Jfi en hyggcdag eller to i lune
huse.

I u-landcnc må folk klare sig med mindre sofisti
kerede metoder end dem, som vi kan præstere.
Mange steder er mulighederne meget små bla.
p.g.a. den skæve handel. Den industrialiserede
verden har en lang tradition for at købe billigt i
u-lundc og s,l'lgc dyrest muligt.

I LJ-landsfonden yder vi vor lille skærv til I.eks.
udvikling af større handelsmæssig lighed ved at
kobc til normale markedspriser. sælge så dyn
som muligt og lade overskud komme sarnar
bejdsprojekterne tilgode.

Li-landsfonden har også i 1993 haft godt samar
bejde med gymnasiet. Opus 88 har fortsat deres
-toueaktion til Child Wclfare og har i 1993 ind
samlet kr. 13.493.25 til s11,11e til driften af børne
hjemmet i Isiolo i det nordlige Kenya. Der bor
ca. 30 børn på hjemmet, et tilsvarende antal er
anbragt hos familie eller værger med stene fra
bornehjcmmct. Jeg besøgte dem i juli 93 og har
~lange hilsener med hjem til bidragyderne, efter
lll<lsamlingslistcrnc at dømme gælder denne hil
sen således stort set alle elever på ASG.

L~tinamcrika-klassen samarbejder vi også med.
Rad og dåd udveksles til fælles gavn. Eleverne
lavede en flot lille forestilling med modeopvis
ning, sang og musik fra Latinamerika i forbin
delse med Fondens Festugeudstilling.
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Skou gik af som formand i marts, vi er
kunne give lidt slip på ham såh k nu ved at
I , an an få leiliicd til at lave noget af det andet 1 'tg.

b . u- andsreleva
le ar cjde, som han har haft for lidt tid til. n-

Vore samlinger af udstillingsmaterialer blev
udvidet med en stor samling fra Indien, som
viser redskaber fra landbrug og fisket:i samt
brugsgenstande fra husholdninger. Samlingen er
skænket al forfaueren Marie Thøger, som også
har lavet besknvelser/katalog. DANIDA ha,
financieret la1111amerikanske samlinger til hhv.
aktiviteter og udstilling.

Samarbejdet er fortsat med projekter i IFanzania
Kenya, Uganda, Indien og Peru. '

Salgsudstillinger har været arrangeret i indkøb
scentre, på uddannelsesinstitutioner, plejehjem
og biblioteker m.rn. Vi søger stadig nye områder,
hvor vi kan komme i kontakt med fol~. idet vi
finder det vigtigt at få lejlighed til at snakke om
nødvendigheden af samarbejde mellem de indu
strialiserede lande og udviklingslandene. Nød
vendigheden af dene høres efterhånden fra flere
og flere sider, såvel private som offentlige.

Vi vil gerne her gøre alle opmærksom på mulig
heden for via U-landsfonden at lave et stykke
relevant u-landsarbejde. I kan enten gå direkte
ind i von arbejde eller låne eller leje effekter til
jeres egne arrangementer. Såfremt I er interesse
rede i at høre nærmere kan I kontakte os enten
ved et beseg i kælderen eller ved at ringe på tlf.
8615 9962.

Stor tak ti I ÅSG for el godt samarbejde også i
1993.

Henning Munk, fond sekretær.

!.a
0 I Andersen, Hanne Scheel
02 Andersen, Nanna Rolving
03 Brandt, Melie
04 Bygholm, Lise Meilandt
05 Bønnerup, Katrine
06 Clausen, Pernille Damgaard
07 Eskildsen, Tirsa Reng
08 Hansen, Anne Seier
09 Holm, Laue Ejsing
IO Jessen, Susanne
I I Krabbe, Louise
12 Kristensen, Anja Mørup
13 Krogsgaard, Sara Halla
14 Lex, Sine Westergaard
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tlf. 86213335

Birgitte Gram (BG) historie
adjunkt samfundsfeå-
Balagervej 17
8260Viby J
tlf. 86 14 7392

\"i\l (iuldhcrg (Vi)
~1~.;,1\[1.'.llt
Dcccmbervcj 14
'-1~]0,\rllll S V
ur. 86 !5 lO 25

Livlu'th Hansen (Ll-l"I .
adjunkt biologi. matematik
Trnjl,1irgv<-'j50,3.th
8~(ll) Arhus N
ili. 1-,6 10 50 53

l! .i i lll l ' lk1111-.(l!II)
,,,. , .-1,1\.,J,tcnt

/ l,1,k\,!llg,VCJ 15
:--.~IIJÅ1hu, V
1it.Xf1 J~,1(,%

BcnteGybo
kantineassistent
lngasvej 69
8220 Brabrand
tlf . 8625 22 39

~J
Fritz Harders (Ha)
adjunkt historie, billedkunst

~;:lx~~l~S~'{
tlf. 86 103069

Carsten Holm
pedelmedhjælper . ,
Gunnar Clau scnsve] 104
$260 Viby J
tlf. 86290 1 74
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Inge Hannah (rH)
!ektordansk
Dalvangcn I
8270 Hojbjerg
tlf. 86 2725 71

Anne Marietje B. Hasuup (AH)
årsvikar spansk
Drammelstrupvej 20
Bolle. 8300 Odder
tlf . 86 56 05 94

Mogens H\'id (lv\H)
lektor biologi
Sdr. Ringgade 28
SOOOÅrhusC
tlf. 86 20 16 54



~bri:iimrH11g•gJard(l·l())
adjonkt l~ ~k. 1nu~ ik
~1ajsnmkt-n70
8520 Ly~trup
t1LS62157S2

lvan Tafrcbcrg Jakobccn I'Fal
lektor matematik
S1.Blichcr:-1~jW
8230 .-\b)hl'j
tlf.861578-15

LJr- TJ!'C Ra~nholt Jensen (LRJ
cdjunkt hl\l()ne. rdnn
Bi\,tn~g:id~ 15 , l.11
MXXl /1rhu1C
tli8bl10616

[nrs Qvistlbscn
~rsvibridra:l
lvnr Hunfcldrs aadc 6S suv.
S10ClÅrhusN.
tli'.8616665.t

!rank nsen(!JJ
adjunkt geografi.jdræt
Ole Romersgade9
8000 Århus C
tlf.8619 5087

Ole Krogh Jensen (OK)
lektor biologi, idrar
Naulmj1·ej35
84!0 Rend e
tlf . 863729-15
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Finn Jacobi (Ja)
lektor fransk, religion. oldtidskunds ltab
s1udiclcktor
Møldrupvcj I
8220 Brabrand
tlf . 8626 13 79

Jens Damgaard Je.n.sen (JJ)
adjunkt samfunds~. geografi
Byagervej 169
8330Beder
tlf. 8693 75 54

S1igJeppe.se n(Je)
adjunkt fran sk , cn&C!ls k
Tomhojvej I 08
8260 Viby J
tlf. 86 28 24 86

Karl Peter Skovganrd Juhl (Ju)
lektor dan<;k
lirkl1nern:-j26
.S2-!0 Risskov
ur 1'.l(i 17 50 ---18

Bent i,.;: i~byi: lBK)
lektor frauvk. religion
Te!!lh:1k !..l·116 7
8270 I h~bjl'rg
ur. K6 27 lfi S5

K11,11:1N·Jl!LK)
J ·!• ..r l),i!-.. kcuu. n.uurfug
I I' lkdh\'l'J 14
X?ll)l{1,,l-.m
til ~:(1 17 1.) (ih

OleJuhl (OJ)
rektor matematik
Arnakvængc 9
8270 Højbjerg
tlf. 86 27 38 98

Grethe Mulle r Knudsen (GK}
nssrstcm
Julivcj l S
S210 Arhus V
tlf. 86 15 99 81

Jern Laursen (JL)
årsviknr Iysik
Brovængcr 57
8250 Egl
tlf.86227425
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Peder Kinch (PK)
lektor fysik. kemi.
naturfag. matematik
Majsvænger 18
8340 Malling
tlf. 86 93 19 87

Katri ne Synnesrvedt Knudsen (KK)
adjunkt matematik, datalogi
Klokkerfaldet 17
82\0Århus V
tlf. 86 15 65 05

Anne-Lise Lykke-Andersen (AL)
lektor geograf
stuclicvcjleder
Lnbyrintcn 17
8220 Brabrand
tlf. 86 26 09 50



ass1,1rnt
Porsvcj-t
S220Br:11'rand
!1U6~61S94

Gert Madsen (GM)
lckror cneclsk. russisk
Harlev Kirken:j 6
Gl. Harlev. S462 Harlev
tlf. 869 .t 12 SS

Inger Margrethe. Meler (Nte)
lektor engelsk. spansk
Konsulent for internationale kontakter
Byagcrvcj 233
8330 Beder
tlf. 8693 6062

~.d1..' Jfo Glistrup Petersen ( KP)
,;diunkt musik. matematik
rou~in,p:.:kior

~-~1;\~~~~l-~1~:;1l ~8
:If. 86 29 ,i-1 6-!

Birthe Find Rasmussen (BR)
lektor matematik , fysik. datalogi
datavejleder
Brckkclundsvcj 438
8240 Risskov
tlf . 86 17 50 26

Mona Reichen (Re)
lektordansk
læsepædagog
Gcfionsvej 7
8230 Åbyhoj
tlf. 86 75 2 1 49

Mette Riis (MR}
adjunkt idræt. dramatik
Ivar Huitfeldtsgade 68 st.rv.
8200 Århus N
tlf. 86 16 66 54

Helle Richardt (HR)
adjunkt tysk. idræt
Gnnuuclgårdsvcj 16
8230 Abyhoj
tlf. 86 15 54 47

k, R,:1holl !Rt)
lektor !~ -tk. matenunik.
kemi. naturfug
Kir~qibd~rn lJ
i,.-; .J I SbiJ:-trup
1lf. S69<J 11 09

Hanne Boel Nielsen (BN)
lektor fransk. russisk
Stavangergade2
8200 Århus N
ur. 86 16 10 6s

Bodil Ellerup Nielsen (El)
lektormusik.fransk
Pcrmclillevej 5
8240 Risskov
tlf . 862 ! 4959

Vibeke 1-lutfcldtMiilkr (V'.\!)
lektor spansr.cngclsk.ualcnsk
HojJgcri3
8530 HjortshOJ
tlf.86126269

Tove Rcikjær (TR)
udjunkt samfundsfog, idræt.
erhvervsøkonomi
Bjnrkesvcj 7
8230 Åbyhoj
tlf. 86 15 98 74

Knud Rygll.rd (Ry)
årsvikar cngclsk.rcltgicn
Ncrsmindcvcj 204
8340 Mnlling
tlf. 8693 11 40

c 1 1~ 1 1 ;111 l<11U..j,i:rtl<k)
'111-.I-., crigcl,k

.·11 ..'
, : I "f-. 1~·11
,,,l"\Of1f12

. ,.
Jens whuher Pete"½
adjunkt nwtemati"- _ n UP)
av-inspektor tdræt
Bjarkes1·ej7
8230 Åbyhøj
uf. 86 15981,

Borge Lykkebo Petersen (LP)
lcktormarcrnarik. naturfag
Elhojvej 11
8210Århus V
tlf . 86 15 7068

Vi>i GJmm~lgaard Niel~en (VG)
3d1unl1kcm1.old11dskundsb.b
l:logeha1en3 1
8370 llad~ten
llf.86915269
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Bent \Volmar (\Vo)
lektor fysik. kemi, matematik.
naturfag
Klokkerfoldet 26
8210Århus V
tlf. 86 15 46 49

Donhc Nitclis \Vendt (DW)
adjunkt dansk. filmkundskab
Korshojen 59
8240 Risskov
tlf. 86 21 26 62

vt.uiannc Warrcr (1''1\V)
• nljunkt tysk. engelsk
J.ng t.1:i!~vej 41
:-;:!~O Brabrand
ur. 86 :!6 06 39

~,
~
Marianne Svcnningscn (MS)
lektor kemi. fysik. tcknikfag,
naturfag - fagkonsulent
St. S1. Blichcrsvcj 87
8210 Århus V
tlf . 86 25 07 60

Vibeke Spanning (\IS)
lektor dansk. engelsk
Sj:cllandsgadc 134. st.tv.
8000 rlmsC
tlf. 86 12 27 21

Knud Schou-Jcrgcnscn (SJ)
lektor biologi. gcogruf
Sclystvcj 18
8600 Silkeborg
ur , 86 82 78 71

Lise Marianne Yde (JY)
adjunkt dansk. billedkunst, design
Hojngcrvcj 6D
8240 Risskov
tlf. 86 17 68 39

Torben Wulff (TW)
adjunkt historie. tysk
-nnircc cjlcdcr
lkJn:-d .11"\·t·j 110
"', ,!20 Brabrand
llf. R6 25 5-1 56

Jørgen Sørensen (So)
lektor dansk
studielektor
Jrisvcj 21
8260 Viby J
tlf. 86 14 06 67

,..
Christian Bech Sørensen (BS)
lektor fysik. matematik. naturfag
Gammclgårdsvcj 16
8230 Åbyhoj
tlf. 86 15 54 47

Carl Harding Sorcnscn (CSJ
lektor historie. idr..ct
inspektor
Helgesgade 13
8260 Viby
tlf. 86 11 44 32

Per Sørensen (PS)
adjunkt musik, religion
Dalvangcn 19D
8270 Hojbjerg
tlf. 86 27 06 72

Lena Torp
kantinebestyrer
Vibevænge! 63
Herskind. 8464 Galten
tlf. 86 95 45 42

Anton Vinderslev (AV}
lektor historie, samfundsfag
Kanehaven 57
8240Risskov
tlf. 86 21 37 96
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STUEPLAN

MUSIK2 MUSIK I

37 36

HISTORIE
35

B!BUOTEK

34

HISTORIE
33

BIOLOGI 1
32

BIOLOGI 2
31

BIOLOGI 3

30

GRØNNEGÅRD 1

FESTSAL

FORHAL

20 22 GEOGRAFI
SAMF. 21 23 29
FAG FYSIK FYSIK FYSIK

Ele !or OEP T EDB
WC 28

10
OSTGANG

FYSIK
27

11 15 16 17 18 19
FY SIK
26

12
GRUPPERUM

25

GRONNEGÅAO 2 KEMI
24a

14a 14b KEMI LAB.
24b
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FRANSK
3

TYSK
2

BLÅ ELEVAOM .
Gre1heKnudsen
Vivi Guldberg
AneneSondergaar
Madsen

INSPEKTORER

ROD LÆRERADM. Carl Sorensen Hanne Herms

STUOIEVEJLEONIN
Michael Andersen
Dor1heAntonsen9;,l)~·}i:JJtkc-An ersen b

FFI
Flemming Fischer
kemi
Ansat: VUC Horsens

TNY
Trine Nybroe
historie
Ansat: Amtsgym. i Odder

PLA
Poul Lautrup
geografi - dansk
Ansat: Århus Akademi

HKV
Helle K visselgaard
spansk · engelsk
Ansat: Hobro Gymnasium

JJH
Jens Jørgen Hansen
fysik· matematik
Ansat: Heming Gymnasium

LÆRERKANDIDATER:

KAB
Kirsten Abildgaard
biologi · billedkunst
Ansat: Amtsgym. i Paderup
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BO
Bodil Sørensen
Nørrealle 84
8000 Århus C
ur, Århus Universitet 89 42 21 41 eller
Lif. 89 42 21 15 • sekr. Bente Kragh

Engelsk

PE
Jyue Pedersen
Rosenvej 28
8240 Risskov
ur, 86 17 79 10

Musik

BARSELSVIKARER FOR
BIRGIT DENGSØ FRA 1/11-93:

Annemarie Kastberg

Musik i In og lz

UARSELSVTKARER FOR
MARJANNE HØGSGAARD FRA 1/1-94:

Tysk i la

Susanne Rosen Johansen
Niels Joelsgade 87, I.tv.
8200 Århus N
1lf. 86 10 67 51

Tysk i 3g TYF

Erik Larsen
Thunøgade 49
8000 Århus C
1lf. 86 19 60 06



-~ -

RlNGETIDER:

MANDAG,
TORSDAG OG FREDAG: TIRSDAG: ONSDAG:
8.00 - 8.45 8.ØO - 8.45 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40 8.50 - 9.35 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35 9.55 - 10.40 9.50- 10.35
4. 10.45 - 11.30 I 0.45 - 11.30 I 0.45 - 11.30
5. 12.00 - 12.45 12.00 - 12.45 12.15 - 13.00
6. I 2.55 - 13.40 12.55 - 13.40 13.05 - 13.50
7. 13.50 - 14.35 13.50- 14.35 13.55 - 14.40
8. 14.45 - 15.30 14.45 - I 5.30 14.4.:i - 15.30

REDAKTION:

Marianne Christensen
Vivi Guldberg
Karl Peter Juhl
Inger Meicr
Dorthe Wcndt (lærerfotos)

K26

K26

K.17 K.16Op-
Kantine "" FILM

~
K.15

VIOEC,

Cy!( etkælder
K33a
K33b
VARME

ld ræVdrama lydsludle
K.12

DEPOr

K.11

K.10
Krybekælder

K29

K28 =
C>

K27

PARKEA!NGSKÆlDER

OSTGAtlG

K16 K17 K18 K19
Bogdpottr Fysik Lydn.im

2 3

KÆLDERPLAN

Toile!
K1 Q

Tunnel
K2

Alla!dsrum

K3 ssse
Pædag09

K4
Værksted

1(5
Lam
arb.rum

K6
Grupperum

K7 !U-landslond
D.ighOJSko l!

;;;
FinnBano KB
Car5tenHolm PEDEL

K9
ELEVRÅD

K10
IDRÆT

K11
KærePeteffi!n Bogdepotl

PEOELVÆRKSTEO Tryk: Århus Amts Trykkeri

Oplag: 1600
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Asger Jorn (1914-1973)
Udsnit af keramikrelief i forhallen på Århus Statsgymnasium.
(Udsnittets naturlige størrelse 3, 1 x 16,6 rnl.:
Udført i Albisola, Italien, 1958-1959. Afsløret 5. november 1959.

Melodi: Over the rainbow

Vores tid.

Vers:
Når alle her får huen på
så spredes vi med et for alle vinde.
Men et er sikken, ÅSG - vi husker dig
og glemmer aldrig nogensinde.

I. Vores lid her på skolen
går pft hæld,
og vi ved at til sommer,
så ska l v i sig' farvel.

2. Nu er verden så åben
alt kan ske.
Men vi ved, vi vil savne
tiden på ÅSG

Omkvæd:

68


