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Velkommen sum elev pa Arhu-, Sut-gymna-ium.

Vi tilbyder dig

- undervisning i et bredt udbud af fag

- inspirerende kammerater - og personale

- deltagelse i praktisk kreative aktiviteter uden
for den egentlige undervisning-tid

- deltagelse i elevråd og udvalgsarbejde

- et frodigt socia lt liv

Alle disse tilbud er rettigheder og muligheder.
som du har.

h1r-1 <'g frcmrnc-r ph~t ttl at p.1,,e .rhqJ,1. J-.
mode ret11d1g1 til urnerne "f udtore ,l,n1th,:1;.,
bcjde, Men li/ phgtcrne horer Of,J Jt folf< ocn
husorden. der ~r \._:J1.1gct uf elever PJ; l.erere Den
g.ir overordnet ud p.i .•11 man skJ/ behandle hm
anden ordcuthg!

Alt i alt vil skolen i de kommende ar fylde en sior
del ardin tilværelse. Hvordan denne del ni drn ul
værelse vil forløbe afhænger forsr og fremrnc-t af
dig selv. Kun dit engagement og dm medleven i
det. der finder sted. kan gøre skoleperioden til en
rig og inspirerende del af dit liv.

VELKOMST

Jeg ønsker dig varmt velkommen til denne til-
Skolen er din arbejdsplads de meste tre år. Det gi- værelse.
ver dig selvfølgelig også nogle pligter.

Ole Juhl
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ASG
HEJ NYE I SG'ER

SKOLEN OPLEVET
INTRODl'f;TION FOR i.G'ER'<E

Vi, il her give dig cl lille indblik i live! påskolen.

Pa skolen xkcr der utrolig meget. Der er sclvtcl
gclig den normale undervisning . Men undcrvi x
ningcn bchovcr ikke :11 være cnsfonnig; den kan
ncnu ændres fra den normale tavleundervisning
til noget andet og mere spændende. Det kræver
blot lidt initiativ og gensidig respekt mellem ele
ver og lære re . Udover sko ledagen har du , hvis
du gider. ufaucligt mange muligheder ror et soci
alt liv. bl.n.: filmklub. drama. musik og elevråd.
For de sportsinteresserede er der
basket. fodbold. volley m.m.
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I f1r har vi k.edct en stor del af disse frivillige
aktiviteter sa111111cn til Princc-projcktct. en stor
koncert med mange medvirkende. Sidst. men ik
ke mindst har vi cafeerne og soldente.

Vi håber, al du vil komme til at ffjlc dig godt til
pas.
Vi ses efter sommerferien ! ~ !

P,1 vegne af elcvr?idet
Miu og Juliane, I w

Introduktionen for l.gcrnc fulgte monsteret fru
de seneste 10 :\r. Dvs. al den faldt i 10 afdcling,·r.
Forste del begyndte med. al 2.g·crne modtog de
nye I .gerc i skolegården og gelejdede dl.'.111 ind i

festsalen til vclkornsualcr, musikoptræden og
fællessang. Herefter fortsatte 2.g tutorerne intro
duktionen klassevis med navnelege, rundvisning.
p il skolen. klasserne fo tograferes osv. Også kluv
sclæreren hilste pfi klassen denne fprstc dag. De
næste par dage var der andre introduktionsind
slag med det formål. at l.gerne lærer hinanden
og gymnasiet at kende. Bøger blev udleveret. fo
gene introduceret, kantinen afprøvet.

Anden del af introduktionen var en friluftstur til
Sverige. Først en grundig instruktion i pakning.
allemandsret, kanosejlads. madlavning. forste
hjælp, etablering af madhold, indkøb m.v, Der
næst selve turen.

Ideen med turen er mangesidig. Et indlysende
formål med turen er at ryste klasserne sammen.
Det er også vigtigt, at den enkelte fJr afprøver sig
selv og sine grænser. også i forhold til klasse
kammeraterne. Det er godt at få vist sig over for
klasse-kammeraterne uden sminke og s111at1 toj.

og del er godt .,1 opleve , al rkke alle ··, o<·1J.ie -am
rncnkomstcr" behøver .11 kulnuncre I en hmrnkn

Meningen med turen er og~.1 ;11 bnngc klJ,..rme
ud i nogle siiuatiooer. hvor konkrete h.indlmger
eller mangel p .."1 handlinger gi\·er dem oplevelser
med ojeblikkclig kon,ek,en1. fx ni maden ikke
bliH:r færdig. ,o\epo1,cn bli\t:r -..id eller \CJen
bliver længere end nød1icndig1. Turen gi\er netop
rig mulighed for at "i..,e. at man kan 1age t:I an,\ar
bade for ,ig ,el, og for en grnppc og h hJælpe
andre. seh nar man er lidt træt. For træt bli\Cr
man s1en1ikkcn - ma>ke og,a licli hjælpelo,. lidt
utalmodig.

Men lige så s1eni.;ikkert er det. a1 man far grinet
sammen - ogdet erjo altid ~undt[ Og '.'ttt er der rig
lejlighed 1il m ople1,,c.: nmurcn. fordi man for en
gang, skyld ,elv <.:rude i den. Ele\Cr og lærere far
en chance for al lære hinanden bedre al kende ,ed
Jt være .sammen ~..j. timer i døgnt.:t i u\antc ,itua
tioner. ,om '-li lier alle mere ell~r mindre lige.

lnlrnudvalget
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P.1 g) nHH.l"-tl' t 1.T der 111;lllgc rygter. l{ygtcr 0111

l:rrcrc. I") g1,·r om fc-rcr, rygter 0111 kærester. Og
r~ gtcr om Sverigesturen i l .g. Men \lnl ikke p~
alle disse rygter, Del er c111i11g. jeg har kcn her pct
ÅSG.

"Man" siger. at introturen er en pinse! uden lige.
En ren overlevelse-tursom virkelig handler om at
redde livet. kg sig1..•r. at det absolut kommer an pf1
ens tidligere erfaringer. Og ordet "overlevelse"
kan defineres p ;", mange måder. Det kan betyde
noget i retning af at skaffe rode og !lygte frn vil
de dyr. men i visse tilfælde kan det ogs:"1 s.cucs i

forbindelse med. om man kan sl.cbc ah det cho
koladc, man har kobt pJ tærgcn. eller 0111 man
kan holde til ikke at f:'\ vasket htir i et par dage.
For selvom man kan r.°1 ondt i armene af at padle.
og selvom soveposen kan være kold :1t kravle ned
i om aftenen. var denne tur mere hyggelig. end
den var livstruende.

Og den p:i,laml vil jeg holde fo,I i. ,cl vom nogen
m:1ske synes. del er farligt m sejle i kajak eller
klatre p:1 en kl.urcvæg eller fur den sags skyld at
slå p,t en 1allcrkc11brcd p.cl 15 meter over jordens
overflade.

Det er nu hyggeligt~" sin telt op i mørke og spise
v."1tlt toa;-,thH1d til morgenmad. for bagefter al va
ske op liggende pil k11.1; ud over en skræru med is
nende fingre i det kolde åvand.

I hvert fald oplever 111:111 sider ar sine klassckam
menuer - og l.crcrc - som man ikke g~Jr pt1 skole
lxcnkcn. Man opdager. at nogle snakker i søvne.
noulc kan ikke linde ud af at koge vand. og andre
ser yderst komiske ud uden det daglige bad. Ting
som får en til :11 tølc, at man kender de andre bed
re. Og det gør man ogs!1 efter sådnn en tur!

Dille Stømer. Id

Hver anden torsdag underviser jeg i 3 lektioner
(dvs. 3 dobbelttimer) i træk. Pi, den måde er den
skoledag i januar 1998. jeg vil beskrive. ret ual
mindelig for en lærer. men dagen er dog - formig
- ganske "almindelig" i sit indhold.

JAPANSK MED 2.dz

Mit 2.g-japanskhold har i et par uger arbejdet
med et kapitel i deres lærebog om det ru gå til
lægen. De er blevet præsenteret for mange nye
gloser og megen ny grammatik. og som afslut-
11i11g pn delle lill e tema har jeg valgt selv at kon
struere en kort japansk tekst som er en dialog
mellem en l.cgc og en patient. men som mangler
visse centrale ord og udtryk. Eleverne har der
hjemme forsøg; al genskabe sammenhængen i

teksten. Nogle synes. at det var en sjov og ret nem
opgave, mens andre fra holdet synes, at det var
utrolig svien.

Efter at vi sammen har faet udfyldt "hullerne" i
teksten og har genopfrisker noget af den nye
grammatik. skal eleverne Lil at være kreative. I
små grupper skal de • pa japansk naturligvis -
selv skrive en konversation. som foregar hos
lægen, og efter en kort ovefase skal de opforc de
res skuespil for resten afklassen. som sii på dansk
skal forsøge at genfortælle indholdet. Til deres
hjælp har eiclerne engclsk-japan,kc ordbøger.
lærebog, diverse nota1er og så selvfølgelig mig . I

dag h:i.r jeg taget et legetøjslægcsæt med. som
eleverne selvfplgelig kom1m;r op r11 skændes om.
Skuespillene udloser store klapsalver og laller i
klassen. og sunuidig med at vi har haft det rigtig
sjovt, har clewrne forh[tbcntlig læn et eller andet.

Sch1følgclig synes eleverne. at det er "hård hjer
negymnastik.. selv at skulle konstruere japanske
s:.rtninger. men de er "opnasket" med det. da jeg
lige fra begyndelsen lægger stor vægt pt at de
bliver kastet ud i selv at skulle producere sam-



llll'uh.rnfl'lllk pp,111,kl' ,æ111ingl'r :-.f1 ofte !--0111
1u11l1~1 011l,t·,11i11~. l1\ cr:-.tl"th.·1 ... c ot, grn111111atik er
mq:L'I \ lt,!.llgl' dck :,r fogct. men del er den
11n111tltligl' :-pnigf:t•1dighl'd opa. ogdel uger lang
1id .11 ,,pb) ~~c• dm

.JAPANSK ~!ED l.nv

Eller l'II tihr:l'ngt :-.pi:-icpau:-e er det 1.g-ja punsk
holdets tur. I dag skul de have skriftligi.: opg,wcr
tilbage. P:1 disse forholdsvis små hold er jl'g sti
privilegeret, al jeg kan snakke med hver enkelt
elev i fred og ro om hans/hendes skriftlige opgu
ve. Mens jeg p;1 skift snakker 111l'.d eleverne 0111

deres sprogligc/gran1111atiskc problemer og 0111.

hvilke tegn de skal ovc sig ekstra meget i at skri
ve. skal eleverne i par tyde en ganske lang liste
over engelsk/amerikanske låneord i det japanske
sprog. Disse låneord, som der er rigtig mange af
i japansk. skrives med et helt specielt stavclscsal
[abet. som ellers ikke bruges! Grunden til. at ele
verne skal arbejde med denne liste i dag. er for
del Iorsrc. at de - efter :11 være blevet stopfodret
med alverdens nye ting - er ved :H have overskud
til at lære delle nye stavelsesaltabet grundigt. Fo1
det andet synes jeg. det er vigtigt. at eleverne Io

ler. at det ikke er helt umuligt at oparbejde noget.
der ligner el ordforråd på japansk. Japanske glo
ser er for det meste vanskelige al huske. men det
er låneordene ikke - i hvert fald ikke dem. som in
deholder de lyde. japanerne i forvejen bruger! I
dag morer I .z-holdet sie strålende med at sidde
og~..smage., ,;:i de mange "forvanskede., ord og
gætte p.i. hvad det mon er for engelsk/amerikan
ske gloser. de sernmer på, Et par nemme ek-scm
pler~ Video hedder på japansk ''bideo·. og servi
ce bliver til "saabisu".

Til sidst når vi lige at rn l.csr dagens lektie fra
lærebogen op og at rn den oversat til dansk. Vo
res udvekslingselev fra Japan, Risa Yamaguchi,
slutter af med at læse teksten op på "rigtig ja
pansk".

ENGELSK ~IEIJ 2.:,

Etter en kun kaffepause er del blevet 1id til en
gelsk med 2.a. De ,kali dag have dcre, nyligt af
leverede engcbkc ~tik tilbage. 2.a holder ah,olut
me~t af .11 ~krivc fri:-.tilc eller ~tilc om friere em
ner. Ji..:g holder og!--;1 mc~l af ~I hl'SC den type op
gavt:, fordi l;mgt de flc:,.tc elever sfi skriver mere
e11g~1gcrc1. Desuden smitter deres interesse helt
autom:Hi:-ik ar p:"1 dt:rc!-- skriftlige sprogfærdighed.
som bliver bedre. Men i dag skal kl;t~~cn have en
rigtig t:b,;1mcn:-.npgavc tilbage. D~1 de ~kal lil
skriftlig eksamen i slutningen af 2.g. er det sclv
folgclig nødvendigt. at de !inder ud ar, hvad der
kra~vcs af dem i den opgavetype.

Det er bestemt ikke optimalt at snakke om grn111-
ma1ik i 4. lck1ion (kl. J:l.50-15.25). men del er
nødvendigt. da jeg desværre har klassen hele to
gange i-+ . lektion hver anden uge.

I dag gcnnemg~r jeg et par heil essentielle gram
matiske punkter. som mange stile afsk5rer. at ch:;

vcrne ikke har check pi Dern:cst rnr de nogle
fcjlsa.:tninger fra opgaverne. som de skal rette to
of.!. tO. Det min crfarirw.. al fejlsætninger er en god
n~åcle 1.11 ska~rpe elev;rncs ~proglige bevidsthed
pi n.°ll' bare de ikke la~ses op!

Næste punkt hos 2.1.1 er i dag. at jeg vil lave en op
takt til et tema om medlidenhedsdrab og aktiv
dødshjælp. sorn vi skal til al begynde at l~cse. ved
al vi:-ic eleverne et amerikansk TV-program om
den kontroversielle Dr. Dcath/Dr. Kevorkian,
som har konstruerel en ··suicide machine". Da vi
h:.tr set TV-programmet, kommer det helt bag p.1
mi!!. hvor man!!e elever, der har lyst til at kom
mc:11erc og diskutere del. Vi ffir virkelig snakket
engelsk og diskuteret den dag. og selvom det er
dejligt :.li komme ud i dc.n friske luft ovcnpfi den
ne lange skoledag. a::rgrcr det mig, a1 lektionen
med 2.a var :::.[1 hurtig! ovcrs1t1et. for vi kunne
være blevet ved i timevis!

Marianne Thomsen

I bekcncligorelsen ror foge1 hiologi mc,nesbl.ind1
Oere formal for undervisningen p.i hojt niveau. Jt
··ete,·emefiirfagfigeforndstr111i11 gerfor m tlllll
lysere ng rnrdere den 1ek110/ogiske 1u!l'i/..ling~
11111/igheder og kvnsekrenser for 1u,r111: sa111J1111d
og i11dii·id" og at "elereme lærer al {111\'endt• dt•
res riden og 111e10deke11dskab 1il e11 s1ilfi11g1age11
t;/ egne og .rn111fi111ds11uessige prohle111er medbio
logisk indhold".

Med hensyn til det al bibringe eleverne faglig vi
den er man som underviser allerede pf1 lidt gyn
gende grund. 1\ilcd den ha~tigt accelererende
forskning inden for de biologiske di'iciplinc.:r og
den deraf ffS]gcndc s1adigc strøm af ny viden. er
det med årene sket oftere og of1crc. al man mfi ta
ge forbehold over for de1. man 1idligcre docerede
som kendsgerninger.

Af gode grunde er lærcbpgernes indhold meget
hurtigt om ikke f'or;c]clet. sf1 dog overhalet af ny
ere forskningsresultater. For at tage højde for det
te kunne mnn basere undervisningen p.1 nrtikler
og andre udgivelser af mere aktuel k.1rakter. 1\ilcn
eflersom man p,1 landsplan har fælles basiss1or
ror den skriftlige eksamt!n. vil det blive van~kc:
ligt at give eleverne samme referenceramme.
Desuden er de skrifter. der har et mere aktuelt til
sni1 sjælde111 så p,cdagogisk bearbejdede. m de
umiddelban er læsbare. Resulia1e1 bliver da ogsf,
et kompromis. hvor l:crcbogsstoffet. der tit er me
re end ti fir gammelt. supplere!-. med mere tids
svarende stof.

Denne rigdom pf1 s1adig. ny viden er naturligt nok
til gavn for faget, fordi mediernes iver efter at vi
derebringe informationer, der har almen i1ucres
sc. er med til 1.11 tydeliggprc de samfundsm:essig~
problemer. der even111el1 bn lr,ses ar folk med
biologisk indsig1.

ElcH·me er :1lm111dclig, 1, meget moU\Crec.k for
m be<kæfoge ,ig med <le flNe b10l0,1i- c IJe
omr.,der. Men heil ideel i og 1111eressc,,JhcnJe ~r
de1. n,ir man som kerer far pl,inlagt undm1,nm·
gt:n s,1 godt eller heldigt. :.11 tic 'IIOre med1c:bcg1-
venhedcr ar biologisk k.1ra,1cr falder ,,1mmen
med holdets gennemgang ar samme. Salede,
kunne man beskæftige 1,,jg med luf1forurening.
mens klirna1oprnødc1 rancl1 s1ed i Japan. Celle•
biologi. sci1111idig med nyheden om del ,lonede
får i Sko1land. ~likrobiologi. mens der fokucere,
allermcq på salmoncllainficen:de fodc-:,arer og
kvælstof kreds lob pa de11idspunl-1. den ll)C ,and
miljøplan udformes og ,·cdt:1gcs. Ehcmpleme er
mangfoldige.

De 1ilfældige dognakwclle begivenheder kan og
skal dog ikke være be,iemmende for e1 hold, un
dervisningsforløb. For dog i nogen ud~trækning
m tilgodese det akwelle har eleverne pa skir1 i pe
rioder samlet en ugec; biologi..,ke stof fra di,·erse
,eivvalgw kilder. Delle fremlægges for holdkam
meraterne i en del afen lektion. hvor den faglige
baggrund for s10ffe1 disku1eres ud fra rælle, ba
sisviden. Ved s5danne lejligheder kan eberne,
opmærksomhed na de1 optimale.

Med den øgede kunnen inden for r.cks. medi
cinsk teknologi. fm,terdiagno~rik. genteknologi.
DNA-analyse og den stigende inleresse for 1ore
husdyrs ,·elfaerd kommer de1 andel arde tidligere
nævnte formal ind i billedet nemlig elc,·ernes
stillingtagen. Pa de ragomrader. hvor elevernes
holdningerer lige sti fuldgyldige som lærerens. er
det i disse år specielt interessant at være undervi
ser. len elevflok p;l tyve vil næsten lige så man
ge synspunkter være= r1:.·pr~e~entcre1. spændende
fra ekstremt egoistiske til det alu11istiske.

Folgende 1ilf,eldige udpluk fra delle års 3. årsop
gavcr i biologi udtrykker nogle ar de holdninger.

13101.0GI

- om unden i,ning. mo1i,ation og eti-.ke probkm,11llmfl'r



ue11hk e1 u,1l111i11ddig111111111tk hl:imll eleverne. Den etiske dimension vinder i ,iigcndc omfang JAPAN - , RHL'S-TUll/RETl'R
rn ,1-..n, ~:r I r~1rbimld\i.: 111cd gcmcrapi pt1 mc1111c
sker." aturcn har skaht mig. ~1,.1111 jeg er. hvorfor
,l·ndr~ p:1 det?" En anden i samme forbindelse:
"Hvordnn man definerer alvorlige lidelser bliver
,ch flllgl'iig cl problem. men li1rt,ccllcr udviklin
gen. kunne del kl tænkes. al del kun er helt per
fcktc bum. der fpde,. hvil kel jeg ikke linder rig
tigt:·

En tredje i ro rbin delsc med helbredelse ved brug
af dele fra fostre; "Denne ide virker utrolig
skræmmende p:1 mig."

En fjerde. der skriver om miljøforurening: "Det
te er måske tegn på. at udviklingen går for !'it;erkt.
da vi ikke længere kan tage stilling og forudse.
hvad der er rigtigt og forkert." En femte elev ud
trykker sig således: "Hvad er etisk rigtigt, og
hvad er ikke? Det kan man blive ved med at di
skutere i en uendelighed, men udviklingen inden
for forskerverdenen har fon på. og vi kan ikke
standse den."

10

indpa\ i biologisammenhænge, hvilket er en na
iurlig l"iilge af udviklingen i samfundet. Da der
ikke er nogen facitliste p/1 spørgsm?il af den ka
rakter. er det ar stor betydning. al eleverne i cl fo
rum ;if ligcstilleclc kan veje synspunkterne mod
hinanden ud fra den faglige viden. de bar opnået.

Man kan synes. der er langl rra tidligere riders un
dervisning i blomster og bier og rævens biologi
til genteknologien. Alt sammen er dog "læren om
det levende". Det at forundres og gl~l'de sig over
den levende natur er en nødvendighed for at kun
ne tage stilling til emner som gensplejsede fr1dc
varer og abortkriterier. Ikke det ene uden det an
det.

Ole Krogh

Først vil jeg gerne sige, at jeg vældig godt kan li
de ÅSG. Jeg kan tydeligt huske den første dag,
hvor jeg slet ikke kunne tale dansk, så jeg var så
nervøs, bekymre! og bange for om jeg nu og~å
kunne finde nogle venner. Og så var alle mine
klassekammerater bare s?1 søde. Når jeg havde
problemer, hjalp de mig og sørgede mægtig godt
for mig. Det var selvfølgelig ogst1 dem, der læne
mig dansk. Jeg fik venner ikke bare i klassen,
men også i andre klasser. Jeg tror. Hl det bedste
ved denne skole er, al folk er så venlige over for
hinanden. Mine venner tager sig i hvert fald utro
ligt godt af mig.

Vi taler ofte 0111 skolen. Alle lænker p:i. hvordan
vi kan forbedre den. Et ar resultaterne er. at der i
kantinen er kommet en rygeafdeling i Ur. Jeg tror,
at en afgrundene til, at skolen er sf1 god er, m vo
res meninger bliver hørt. Der er stor forskel pf1
danske og japanske skoler. Først og fremmest er
der el godt forhold mellem lærere og elever her.
Vi kan spørge en lærer om hjælp, når der er noget

li

, i iU.e kan fo r,i .1. og "k.111 Int d1,kut ·re, kl.1. •
sen. Der havde jeg ".en ved a; ,a:1111<: nug 111
fordi del ,kr ikke ret hyppigt I Japan Der k,11,,
bare 1111c 11I. hvad læreren ,iger. ,.1 Jeg kan ~c,,h
lide del danvke <ystern. Der er 11111 indtry k. JI det
dan... ~e skolesystem er meget frir. ingen ,i1,.ulcun1,
former. ingen regler og regulati\cr. ,om holdero,:,,
tilbage. s;:I \ i har \elv an-:\.irc:t for vore'- opfol'\el

Den frihed gør. at jeg ...yneo;. dan... kc elever er me
get selvstændige og \Ok,ne.

D:inske gymn:isiecber arbejder ef1er s~ole-1id.
min japanske skole er der ingen. der arbejder om
eftermiddagen, nogle gar endda pa pri\!nt:-,kole
for at lære mere. Denjapan:.-.~e tankegang :-iiger. at
hvis elever har arbejde. har de ikke tid til a1 SIU

dere. Vi har i h,ert fold ikke 1id 1il ar arbejde er1er
skole, fordi ,koleme varer 1il lang1 ud pa efrer
middagcn. og jeg c;,ym:, da ogo;a. al der er andet i

livet end lektier. Men i Japan "iyne, man. at man
skal give ,ig heil i skolen. \len jeg syne,. at ar
bejde! er en del af studierne

Jeg beundrer danskerne for al le de sprog. de kan
1ale. Japanerne kan kun tale japan,k. selvom vi
også lærer engelsk. Jeg ~}'ne'.. at det er interc~sant
ar lære forskellige sprog. og der respekterer jeg
danskerne meget for.

Jeg hilber virkelig. 3.l mine \enncr her på skolen
også vil være mine venner fremover. Og jeg vil
gerne sige tak til alk her p[1 skolen for den ,·en
lighed, jeg har mød1

Risa Yamaguchi
Japansk udvekslingss1uden1 i I a 1997/98



Da jeg træder ind i kantinen. vandrer mine øjne
rutinemæssigt gennem lokalet. Fra min position
på det oversre trin af trappen har jeg det fulde
overblik - kun afbrudt af skillevæggen til rygcr
afdelingen - over den menneskemængde. som
hver dag opfører det samme skuespil til .cre for
sig selv og alle os andre. Jeg Inder søgende blik
ket glide lien overde lange, typiske kantineborde:
de fleste er allerede tæt besat ar spisende, snak
kende, grinende. rygende, kortspillende elever.
de fleste i grupper. men ogs1i nogle fi'i ensomme
slatister, de sorte får - nogle af egen fri vilje. an
dre ufrivilligt. Da jeg til sidst linder, hvad jeg
søger, tr.cder jeg ud af min rolle som tilskuer og
bliver i stedet til en del af stykket, og hastigt be
giver jeg mig af sted for at sluue mig til
min nok.(... )
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Al g;'i tva-rs gennem kantinen er at stille sig selv
til skue for alles bedømmende blikke. Man bliver
vurderet, mIUt og vejet ar enhver, som målte kig
ge i ens retning - sådan føles det ihvertfald. Der
for retterjeg ogsil ryggen en anelse ekstra og hol
der blikket rettet mod mit 111,11. ( ... )

Ocr er en skrcrcnde lugt af klam kaminemad,
blandet med en horm uf forskellige parfumer,
overfyldte askebægre og en :ckel og uforanderlig
stank af røg fra forrige frikvarter. Disse lugte
mikses sammen med den summen, som opstår,
når knap 600 elever skal n,1 Jet hele pft 30 minut
ter. Snakke med mad i munden, mens der gabes
højt, synge omkvædet fra den nye sang med
George Michael og råbe til en i den anden ende af
kaminen. om han ikke lige kan tage et eksemplar

af det nye Chiliblad med sig. Hvi-, man sidder
helt stille og bare lytter ud i kaminen. lyder det
som en broget summen fra en kæmpe bisværm.
som hare suser rundt om ørerne pa en. Men
provcr man at koncentrere sig om ai lytte e1 be
stemt sted hen. opfanger man pludselig utallige
små bidder af forskellige samtaler: "Kommer du
til sold i 111orge11°·· "Ja. for Tore kommer nok og
så!'!" "Hold kæfr, hvor jeg bare hader kemi."
"Har du prøvet m snakke med din læge om det?"
( ... )

Midt i det hele sidder der også nogle flittige ho
veder og laver lektier. rvlfiskc skriver de af. måske
vil de bare lige læse lektien igennem en ekstra
gang. Ligegyldigt hvad, s:i kræver det ihvertfold
noget af en koncentrationsevne at kunne læse her,
blandt stemmer. snak og latter, skridt og stole hen
over gulvet. Det er noget. de fleste lærer: At ab
strahere fra dette sted og udelukke lydene. hvis
det er nødvendigt. Men for nogle er det næsten
umuligt ikke at lade sig distrahere ar livet. der to
regår omkring dem. (... )

Andet og mere end sulten og rygetrangen driver
os ned i kantinen, fx er den et ar de eneste steder,
hvor vi bestemmer det meste selv. Her er der in
gen. der kræver, at man skal være bestemt intel
lektuel eller sige nogle bestemte ting på bestemte
tidspunkter. Det er et pusterum fra tyngende lek
tier og lærere, som kræver et svar på noget, man
ikke altid interesserer sig særlig meget for. Men
ud over det er trygheden nok også en væsentlig
faktor. Trygheden ved al høre til et sted. ved at vi
de at der er en gruppe, man altid kan søge hen til.
Her står vi alle i små klumper og varmer os ved
hinanden som l'år i flokke. Derfor må delte sted
ogst1 være et utroligt ensomt sted, hvis man ingen
gruppe har, som man kan søge hen til. kg priser
mig lykkelig for, at jeg ikke er i den situation.
Søger hen til min egen flok. til trygheden.(... )

Ved et bord af ukendte ansigter sætter jeg mig un
der p:rskud af at lave lektier. Ved siden af, 111ecl
ryggen til. sidder en ung mand, en !g'er r1.f den
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,!,rg,, der ikke ser ud 11I ol v.ere en UJ • '"" /:m
ren. Ham læner Je!! mig l.111g,omt •'P ...J \ re
skuldre modes. ogjcg kan mærke han- hjerte n r
vovt dunkende. Dunk. Junk. Hvad -ker der' Jc"
læner mig endnu længere ulbage. , tokixrh!oc
løfter ,tg, og vore s,uld.:rbl,tdc rører h111Jnden
Dunk-dunk. dun~-dunk. Ml'Jcn, hans hjc11e bJO
kcr hurtigere og hurtigere. ,uger J~g lang-..om1
krop,;;varmen og h:111~ unge hJcrne, fort, ,,..lrl<;,e
ud .if ham. Gnldigt. Dun i... de 10 1.,1olcben rammt!r
atter gulvet. og jeg vender mig und-"kyldende om.
Ups. sigerjt:g og <-miler forlegenI. Han ~miler og
:ifi. rødmende. Et langl. varmt ...mil. ogJeg kan 5t:.

han tøer op. Jeg holder smile1. til klokb.en ringer.
Langtrukkent og stædig! \,ibrerer min oremem
bran. S,1 holder den op. Han sertilbage med en ny
usikkerhed. men jeg smiler ::itadig. og han vender
sig og går med min gave mod klasselokalet.(. .. )

Fjernt et sted den cn~ommc klokkes ringen. og
den evindelige \ummen forøges nu af -,koles
kramlen og myldren op og ned ad lrapperne. De
obligaroriske udråb: ··1-1,ad skal vi ha.,.. ··H,or
.skal vi være·,•· ··Afth. jeg har gieml at lave lekti
er!" Og man folger strømmen ud p~ den ..,,ore fol
kevandring.

Didde Ovcrgaard Simon,cn. Gurli Kløvcdal.
Liv Lindegaard Benjaminsen og
Sma Ravnmark Carlsen. 2b

KANTINEN - en 1110,aik



Interviewmed Troels Andersen, direktorfor Silke
borg K1msr11111se11111, red Ole /Jij,r~a1111; Inte rview
e1[antlt stedd. 2. april, /998. TroelsAndersen har
i foråret /998 udgivet Lbind t!( sin Asger lom
biografi. og han.forræller her 0111. hrad 11u111 kan
bruge lom 1il i dag:

- Der er tre indfaldsvinkler. som jeg kan forestille
mig: Jam som kunstner, Jorn som et intellektuelt
tænkende menneske. som har meget vide sam
fundsinteresser. historiske. politiske. filosofiske,
æstetiske. Og endelig kan m311 !-,C på Jorn som et
level liv - om der er inspiration at hente i den må
de. han levede sit liv på.

Jorn som kunstner
Det er måske i virkeligheden sværest al bruge
ham li! noget som kunstner. I lange lider var jeg
lidt frustreret, nårjeg tænkte: Hvis nogen kommer
til Silkeborg Kunstmuseum for at se pli Jorn, vil
de ikke have nogen glæde af .n kopiere 1mm. Der
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er 1l1Ci!C11 anden kunst. som man kan lære noget
:ir. hvi-, man s.cucr sig ned og prøver at tegne det
eller male det. Man k:.111 prøve at trænge ind i vær
ket ad den vej. Men det kan man ikke ved Jorns
billeder. Del er ikke givende. Men på et senere
tidspunkt tænkte jeg: Det kan være, at det er det,
der er styrken ved dem. :1t de unddrager sig den
form for tilegnelse. Det betyder nok. al man ikke
har så 111cgc1 ud af bare at gentage hans
fonnsprog, fordi der er et formsprog, s0111 tid vik
ler sig langsomt for personligt at krystallisere sig
ud ar mange påvirkninger og egentligt ret sent i

hans liv. Sf1 al overtage hans formsprog direkte
har ikke noget formål. Og de. der prøver del. laver
jo ogsf1 noget. der ser ud derefter!

Jorns farvelære
Det jeg synes. man kan bruge ham til som kunst
ner. alts/1 helt praktisk kunstnerisk. er hans forhold
til farven, Hans anvendelse ,1f farven rent kolori
stisk. albalanceringen af hovedfarven og blan
dingsfarverne i forhold til hinanden. P?t Jorns sto
re retrospektive udstilling i 1995 gik jeg rundt
sammen med maleren Pierre Alcchinsky. Vi gik
meget konkret ind i nogle afbillederne, og det var
utroligt spændende. Alechinsky fortalle mig to
ting, som Jorn sagde til ham. Det ene var: 'Tilføj
aldrig noget på et billede <tfæstetiske grunde". Da
vi kom til et andet billede. hvor vi talte om afba
lancering af farven, sagde han: "Jorn sagde også
engang. at hvis du bruger en farve for al føre den
ind i billedet. så skal du bruge den tre steder i bil
ledet" Nu er der ikke sådan, at m;.111 kan gr1 tilba
ge i Jorns billeder og s,i tælle 1-2-3. Nogle gange
kan man 1a;llc 1-2-3 og 4 eller 5, men man kan i
hvert fidel se, hvor og hvordan han bruger en farve
sparsonu. Isoleret set kan denne observation ikke
bruges til noget, men den giver en nyuig viden
om, at der bag om improvisationen ligger en sty
ring ar larven.

Pa de af Jorn, paletter. der er bevaret. kan man
nojcrc følge malcproce-sen fr,1 kaos til den orga
nivering. der linder sted p;I l.crrcdet. Hvis man gJr
ind i denne orgnniscringsproccs og følger den.
trorjeg. at man helt konkret kan fa noget ud afdet
som kunstner.

Alcchinsky er en af dem. der har studeret Jorns
forhold til farven. og han bliver ved med at vende
tilbage til en kuvert. som Jorn tegnede en trekant
pI'1 cngting. Jorn varoptaget arat se ting og nlle be
greber som tredelt - han kaldte det triolcktik, Her
var hans udgangspunkt bl.a. forvelærcn. fordi rød.
gul og brn er den basale trekam for etableringen af
næslcn rille farver bortset fra de sorte og hvide.
Jorn havde forklaret Alechinsky et eller andet om
kring det og tegnet på en kuvert. og den har han ci
teret direkte og indirekle mange gnngc i sit v:crk.

Spring mellem medier
Man knn ikke bruge hans figurverden. for lwns li
gurverclcn bliver dybt personlig. Det er en person
lig my1ologi. som ikke kan tages op af andre. Men
jeg tror, man kan tage den kunstneriske praksis
op, ligesom man 111.iske kan lære af Jorns vekslen
mellem kunstneriske medier. Han bevægede sig
fru maleri til keramik og tilbage til maleriet. Eller
fra maleri til det grafiske, ikke mindst litografiet,
og tilbage til maleriet igen. Han brugte de grafiske
medier p.i forskellig vis i e, samspil med m,1lerict.
Delle knn rnan se også hos Kirkeby. og hnn lade,
et intenst .1rbejde rned det grafiske berige det rna
leriskc udtryk. Jorn kunne bruge raderingen som
skitse.bøger til kommende ting, eller han brugte
dem til tilbageblik. l litogrJliet er en farveforenk
ling nødvendig. fordi hvert farvelag betyder en
farvetrykgang. Forenklingen giver klarhed. og
denne brugte Jorn nogle gange i sit maleri ogsf1.
Han kunne da bygge sit maleri op, fuldstændig
som det kunne have været et litograli.

I andre billeder br)'der han til gengæld med det
klare forløb. rx i perioden omkring 55-56. hvor
han arbejder med lige det modsalle afdet litogra
tiskc billedes stringent lagdelte opdeling. Her op-
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b)ggcr han nogle meget ,olu,.,mme "e I., mpkl.
se stoflige ophobnrn~rr. mJ,lc rn,prrm:t af dt1
kcmmi,ke arbcJde med det store rdrcl [lJ .\rhu.,
Stat,g)mna,ium og 1ill11benc trl det. De t ,l,r, en
'-11:'tg "l dinlog mdlcm kcr.im1k og mal~n I IJJ1 ~ 
ter med at la,e de for.te tillob. h,or hJn pro,er
tekniHen af. H~m rager nogle motl\er fra ri mak
ri. el litografi og el lille fan ·dmoleum,i..nu og IJ•
vcr nogle relieffer p.t ca I W .x 90 cm u<l □f det.
h\or han s;.1 a[ sigl.'. over1,ætrer de 1re fo~k~llige
medier til det kcrnmi<k Det bn han gore med
mere paMos og voldsomhed i midlcmt:. end d~t er
muligt i olicmnlcril.'.t - han kan ,imp<:lthcn ikke
smøre ,/t meget oliefane ud pu et lærred. som han
kan ploje op i leret dCr.Dis-,e gen~idige befrngt
ninger fra de forskellige medier er md\kc noget.
mange har lært af. fx Peter Brande1.,, ,om bor i

hans hus. har naturligvi\ mere end kih.ket pi h\ad
Jorn gør. nar han laver sine farve1ræ... ni1. keramik
eller malerier.

Kirkeby. som arbejder med komplekse lag i sit
maleri. har mi1Ske læn af Jorns ··Stalingrad··. Som
hM Kirkeby er det et billede. h1or det ene lag
næsten har ud.slette I det næ"1e. og h\·order næ,ten
ikke er noget tilbage af det oprindelige lag. Ma;ke
er netop ·-Stalingrnd'· det billede. som lærer kunst
nerne mest herhjemme. Jeg \'Cd. at profcs,;;o r Ur
sula Rerner Christia1l\t:11 har haft i;inc clc\·er fra
Hamburg oppe for at se pa det billede, og hun
kommer igl'.n med ,im.: dcver fra Kunstakademiet
i Kobenhavn på et eller andet tid,punl,,t. for<li hun
sigi:r. at man ud af det billede kan trække ~a me-
gct

Det europæiske maleri
Jeg tror ogsi at mange andre kunstnere har be
sk:.rftigct 1.iig med Jorn. Per Kirh.cby l:l\cde fx en
film om ham og undgik med vilje at bruge et ene
ste maleri i film1;11. Han sagde. at maleri er for
langsomt et medie til lilm. men det \'ar vel også
hans mt1cle at gå uden om en direkte konfrontruion
med Jorn som maler. Derfor betyder det jo ikke,
at han ikke har set på hans billeder og taget 1·ed
l:ere afdet.

1\SC:EH .IOllN I Il;\(;

BYGNINGER OG KUNST



Hier Jorn, egen generation har maleriet ikke
, .m,1 ,,1 frcn11r.edendc en udtryksform, ,/, det er
ikke "' tydeligt. hvor en eventuel betydning lig
ger. Men den 1y,ke maler Georg Basclitz har
, :l·rt:t ,J oplaget afJorn, at han meget gerne ville
eje el billede nfham. og han har bestemt kikkel p:\
ham. For en nyeksprcssionisusk maler som Base
l il/ kan det være afen vi, betydning :u se på. hvad
der er den europæiske foruds:c1ning. E1 af pro
blemerne i 50crncs og især 60emcs kunst var. at
alle stilistiske forbilleder p:\ en eller anden måde
pludselig I;\ i Amerika , Jorn var i modsætning til
andre stærkt kritisk over for pop-kunsten ug så
egentlig lige igennem det. vi andre naivt troede
var dens ægte popu lære. folkelige karakter. Han
kaldte del kunst skab! af en åndsaristokratisk eli
te. Han lod sig ikke narre af. at det var et Coca
Cola tegn. der blev malet. elleren tegneseriefigur
som hos Roy Lichtenstein. Han kunne sagtens se.
at også pop-kunsten spillede inden for rammerne
af og strukturen af en elitær kunstverden.

Jorn havde med andre ord sil eget forhold til den
udvikling i 60eme. som tilsyneladende hægtede
h~1111 af og næsten gjorde ham til en figur fra en
anden generation. Men Baselitz forsøger sam
men med andre i begyndelsen af 60erne at etab
lere sit eget maleri med basis i Europa, og op gen
nem 70erne og S0crne bliver man bl.a , gennem
Documenta-udstillingerne mere bevidst om. at
der var en selvstændig udvikling i Europa. en
"Zeirseist". som en af udstillingerne kom til at
hedd; I takt hermed kommer Jorn til at indtage
en stilling som en slags faderskikkelse. i kraft af
at han er en generation ældre og har etableret en
selvstændighed inden for det europæiske spek-
1n1111.

Den reflekterende Jorn
En fremtrædende amerikansk kritiker karakteri
serede i forbindelse med Jorn-udstillingen p:i
Guggenheim først i S0ernc som "prisener of his
time". Hvis han er det, vil jeg tilføje, at han varen
fange, som undslap! Det er rigtigt, at han i sine
unge dage blev meget inspireret af den kommu-
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nistiske tankegang. men han blev aldrig nogen
sinde en ortodoks kommunist. dels pga sit natu
rel. dels fordi han fra starten var spore! ind af en
syndi~ali,t. en oprorcr med selvstændighed i for
hold til Socialdcmoknuict o.1900 og kommunis
men. nemlig Christian Christensen. Hans kunst
blev aldrig propaganda.

Ofte brugte han derimod satiren som rrigørelse.
E1 eksempel er, da han som 19-årig beskriver sil
møde med den store, berømte forfaucr Martin
Andersen Nexø. som var komme! for al besiige
sig ungdomsven Christian Cristenscn lidt uden
Ior Silkeborg. Her sidder sE, denne unge, 19-årige
fyr og bider ham i haserne, og det bemærkelses
værdige er. at Jorn med lige stor ironi beskriver
Andersen Nexos pompøse fremtræden og autori
uuive nimbus og sin egen irriterende llabethed.
Han angriber i begge tilfælde det, der ligger på
nippel til del opblæste. Han gør brug af satirens
oplosning af konflikten, og en af styrkerne i hans
kunst er selvironien.

Maleriet "Det foruroligende ælling" er fra sam
me tid som atommarcherne. Hvor andre var fast
låst i angst for atombomben, udløserden hos Jorn
en humoristisk vrængen.

Han har skrevet mange bøger, og hans bøger er
trykt i 2.oplag, sU nogen må jo have hest dem,
selvom han er svær at læse, bl.a. fordi han heil be
vidst bestræber sig på at lænke alogisk. Den
springende tankegang er bevidst og tils1ræb1. Og
har en lige s,i lang tradition som den logiske.

Jorn var sn optaget af deue, at han udgav el tids
skrifl med navne! lristica, der betyder del mod
saue afdialektikkens opstilling af' uforenelige be
greber over for hinanden.

I s1ede1 sa11e han 1riolek1ikkcn, delle at ethven
problem kan belyses ud fra 1re punkter. Bevægel
sen mellem de tre punkter er den bedste måde at
beskrive fx naturen på. Triolek1ikken fører ikke
1il klare konklusioner, men 1il s1ørre bevægelig-

hed.Triolektikken diskuterede Jom bl.a. med ke
mikeren Jørgen Glavind og med iels Bohr.

Stor betydning fik Jorn med ~it engagement i den
si1uationistiske bevægelse. En ganske speciel bc·
tydning for nogle unge englændere. som lavede
e1 fodboldspi I med 3 hold og 3 mål!

Det levede liv
Guy A1kins skrev tidligere Jorns biografi som
kunstner: hans malerier. del grafiske osv. Da han
var færdig med denne biograri. cf1cr Jorn~ d~5d.
planlagde han en mere biografisk præget skil
dring. som han ikke nåede at genncmfflre. Da jeg
begyndte min Jorn.biografi. valg1e jeg ikke 111 fo
kusere på hans absolut private tilværelse. Den
måde. han forenede sin kunstneriske og sin orga
nisatoriske virksomhed p&, står i centnun. Det er
inspirerende at følge tæl og kronologisk. Da jeg
nwiche ham i begyndelsen af 60erne gjorde han
indtryk p,, mig som på alle andre med en fulds
tændig vild frodighed. Men ved at følge ham s~
tæt, som jeg gjorde i biografi-skrivningen fandt
jeg ud af. at associationemc kom ud af årelange
interesseområder. Når han med lynets has1 fik
ideer. associationer ud fra og om litteratur, kunst,
historie, hvad som helst og havde denne evne til
at bev:cge sig bred!, skyldtes det, al han havde be-
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s~æftiget sig med omrJdeme , """"' Der fin<lr
fle,i dosumenler og papirer fra de ,,d te 15 .u
Mange bre,e • for han havde ingen tdef,m , der
uge for uge eller mind'it m,mcd for mJned gordet
111ulig1 at følge ham. Her er del ,l.iendc. ai del for
ham all id drejede ;ig om al gil'e 1ingenc en ',()(;1·
al dimension. han folie en ,wr ansvarlighed. Han
var forbundet med hojskolernnken. og man kan
spørge sig selv. om han clybc,1 set var rcligio,'?
Han slog i sin ungdom voldsom1 bak over forden
re1 strenge. religiøse opdragelse. han fik. Erstal·
tedc han religionen med en engageret måde at
bruge sil liv i et fællessk:1bs 1jenesie? Han on,ke
de a1 skabe national eller kulwrel lxivids1hed. Al
drpmme den slags drømme hænger sammen med
højskolebevægelsen. Samtidig var han klan en
mmerialistisk orien1ere1 person rent poli1isk.

Vig1ig1 for ham er det at have en organisatorisk
basis for del. han laver. fx Cobra. der er e1 1ids
skrif1. udstillinger. mange heil konkrete ting · ik
ke et vag1 idefællesskab.

Han var netop ikke fange af sin 1id. men dyb1 an
svarlig over for den. Det er den store inspiration,
der udg5r fra ham.

Ole Bt.ittzauw og Janne Yde

Asger Jorn:
··Vtndi:n b:crer o~ bon"
1910
oliqx lrt'rrcd
IJOx 190cm
Foto : L1r,;, Bny
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I ugen inden vinterferien opførte 80 af skolen,
elever to teaterkoncerter på skolen. Koncertreper
toiret bestod af 13 numre skrevet nf Prince oe
havde derfor titlen The Prince-Experiencc, ~

Den første koncert om formiddagen var for hele
skolen. mens koncerten om aftenen var for ele
vernes familier og andre interesserede.

Sangere, musikere og dansere havde arbejdet pt1
projektet i et par måneder, og det endte med at
blive to meget Ilone koncerter. hvor der både var
oplevelser for øret og for øjet. ikke kun pga. den
spændende scenografi. som vores pedeller havde
sørget for, men også pga. den meget flotte og fan
tasifulde dans, der indgik i fem af numrene.

Vi har spccich i ar haft mange talentfulde ,ang,<>
lister pa skolen, og dem havde , i ly-:,t til .:tl \ I\C

frem ved en koncert. Hvor det ved mange mu i
cals ofte er et problem. at der er et begrænset an
tal solistpartier. havde vi med en koncert mulig
hed for at fa hørt mange af vore gode sangere. og
samtidig er der også brug for både musikere, kor
og dansere.

Det blev 10 meget vellykkede koneener· som en
begejstret tilhører sagde. ..Det kan I godt rejse ud
med,"

Birgit Dengso

THE PR1NCE-EXPERIE CE

Mange års utilstrækkelige bevillinger til vedlige
holdelse af bygningerne sætter stadig sit spor

Flere påtrængende vcdligeholdelsesarbejder står
i ko. men forrest i køen og st.crkr påtrængende
står en renovering af skolens varmesystem. Byg
nings- og energikontoret har i en rapport konsta
teret. at varmesystemet bor udskiftes, og at lap
peløsninger ikke er tilrådelige. Det anslås, at ud
giften hertil vil beløbe sig til ca. 1.4 mill. kr. Vi
har forsøgt at opnå et lån i amtets energifond til
løsning ar denne opgave, men kun 500.000 er
blevet stillet os i udsigt ad denne vej. Vi arbejder
for at opnå de resterende midler tilfert på anden
vis. Problemet rrn1 og skol løses nu i 1998.

De positive meldinger viser dog, at vedligehol
delse af amtets bygninger prioriteres h(1jerc, end
vi hidtil har været vant til.

Det er allerede nu meddelt, m faglokalerne i

nordfløjen vil blive fornyede i 1r 2000.

I 8

Mere nærliggende er det at glæde sig over de ar
bejder. der er udført i år: udskiftningen af gul vel
i kaminen. opretningen af trappen ud mod Fen
risvej og endelig nedlægning af varmelegemer i

fortrappen og samtidig hermed en gennerngri
bendc istandsættelse af trappen.

Endelig er den af brandmyndighederne krævede
alternative flugt vej fra festsalen. som går gennem
den østlige gtird og ad en ny-etableret trappe ned
til parkeringsarealet brig skolen, næsten færdig.

Meget er altså sket, og forhåbentlig vil endnu me
re komme til i form af en udskiftning af det var
mesystem. som ikke er styrbart, og som mildt
sagt virker negativt på både det fysiske og det
psykiske arbejdsmiljø.

Ole Juhl

19



20

Forårskoncerten, som har status af musikeksa
men for alle I .g - klasser. blev i 1°1r a010\d1 under
lidt utraditionelle former: Den 26. marts løftede
taget sig (næsten). da Kliivcrs Big Band spillede
op under 200 l .g 'ere. De lagde ud med det gam
le Irving Berlin nummer Check to Check (I'm in
Heaven). hvor piger og drenge i en munter duet

byder hinanden op til kinddans. Herefter fulgte i
bedste Blast-stil Beatles-nummeret Witha Linie
Help from my Friencls i en llot tre stemmig versi
on.
Også mellem- og højniveauholdene leverede de
res bidrag til koncerten. idet de pli fornem vis
sang en ret avanceret korudgavc ar Dukc El
lingions It Dont Mean a Thing

I koncerten, sidste del tog Big Bandet over og
spillede en række instrumentale numre. hvor de
til fulde demonstrerede deres høje standard
Koncerten. der blev afviklet som et fællesnmear
mugement i skoletiden , vakte stor begejstring hos
publikum. For de medvirkende elever var det en
udfordring både at optræde sammen med et pro
fessionelt ensemble og at synge jazz-musik - en
genre. som ikke er hverdagskost for de fleste
gymnasieelever. og som de derfor havde arbejdet
ihærdigt med under den forudgående indstude
ring i musiktimerne.

Bente Kofoed
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Del er brgyntlrlscn af marts. Pfi ASG er en ræk
ke aktiviteter gf1ct i gang. Under design- og bil
ledkunstlærcrYdes -ugkyndigc ledelse tegnes de:
plak.ncr til åre ts plakatkonkurrence. og d.mscmc
sier Riis instruerer kyndig! og myndigt citer sko
let id i lanciererts indviklede trin og ture. I fcMsa
len over J.g\;rnc aften citer aften :01rcts revy. der
gerne skulle blive endnu sjovere og Iloucrc end
den i Ijor. og i spisefrikvartererne arbejder pedel
Finn og et udvalg med at fa de mange praktiske
detaljer pf1 plads. Kort sagt: den årlige skolefest
står for dorcn.

Aftenen starter med 3.g-rcvycn i festsalen. Revy
en plejer [ll afspejle skolens liv med tirsdagsfæl
lesmeder, rektor på talerstolen. eksamen. de s111.°1,
nervøse. nye l.gere etc. I år fik endvidere sko
lens fortrappe med nyindlag: varme en fremtræ
dende plads. den populære pedel Finn blev måle;
for en ode. og den skriftlige eksamens gru blev
malende og morsomt fremstillet i en stum sketch

Efter revyen spredes folk rundt om i skolens lo
kaler. der som hele huset er 110 1 pyntet af elever
ne. Nu er der middag i de enkelte klasser for klas
sernes elever og deres forældre. Især i 3.g er der
mange forældre med, og man sidder TÆT. når
man er mellem 60 og SO personer i et lokale be
regne! til 24.
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El af aftenens IH1jtlcpunktcr. Les Lanciers. nær
mer sig, og det spores tydelig t, Frisurerne rettes
til. de fine kjoler og del mørke li•lj glanes. og far
checker lige videoapparater en ekstra gang. Det
er et llot syn, nf,r 200 ar skolens elever ti I tonerne
af Radc1zky111archcn skrider ind i en festsal. der
koger af' begejstrede tilskuere. K vudrillernc dan
nes, og rrjrstc tur begynder. Les Lanciers knever
koncentration, men en måneds ihærdig træning
har ikke været forgæves. Lancieren gennemføres
i 1101 stil

Si1 er der almindeligt bal bagefter, I hele huset. I
restsalen spiller "Catbcat" op til dans, i kantinen
hedder bandet "Bachelor Boys". Desuden er der
diskotek og bar i kælderen, mens lærerværelset,
der er omdannet til bar, giver mulighed foren me
re rolig snak, bl.a. med de mange gamle elever.
der dukker op til skolefesten,

Klokken el slutter festen. Taxaerne holder i kø på
Fcnrisvej, og skolen tømmes langsomt for fest
deltagere, mens oprydningsholdet rykker ind til
en nats arbejde, -Atter en gang er et festligt sko
lebal slut

Skolefestudvalget
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Inger Meier
international koordinator

Det er meget glædeligt. at EU har støttet vore in
tcrnationalc arbejdsprojckter med mere end
50.000 kr. i indeværende skoleår. Det er også me
get dejligt. at vi har filet etableret kontakter til bå
de Frankrig og Italien. som vi forhåbentlig kan
udbygge i de næste fir. Målet er stadig .'.lt skabe fa
ste. stabile partnerskoler i en række lande. såle
des a1 vore elever kan rejse ud og afprøve den cu
rop.eiske hverdag på egen krop - det være sig i

Grækenland. England, Frankrig. Tyskland eller
Italien.

Gymnasiet havde fi'tet den gode ide, at eftersom
byen havde huset Asger Jorn i en lang periode.
måue det være oplagt for os - med de prægtige
Jorn-værker vi havde hængende - ot lære mere
om hans italienske periode og i det hele taget lære
mere om moderne europæisk kunst. I w syntes. at
den sag var helt oplagt. og de er ved at gore sig
klar til JI modtage 3➔ italienere i april måned. Ita
lienerne hnr også søgt Lingua E-srøue, og det vil
vi også gøre, såfrcnu I w har lyst til at besøge
Norditalien næste år i marts.
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I oktober havde 2b besøg fra Jerusalem og Berlin
i 10 dage. Vore israelske og tyske partnerskoler
har været trafoste gæster hos os i snart mange itr,
og vi håber, al vi snart kan formalisere en udvek
sling for både l.crcrc og elever.
November måned bød på en invitation til samar
bejde med et italiensk gymnasium i Albisola,

September måned bød ogs:l på et besøg i Italien
med henblik p,1 et nyt Comenius lærerprojekt
mellem Venedig, London og så os. Ansøgningen
blev sendt ind i oktober. og projektet er foreløbigt
godkendt. Arbejdstemuet er· Ar 2000 - Ung og
Europæisk?

INTERNATIONALISERING 1997/98

I september måned fik 2c og 2x besøg i IO dage
af et fransk gymnasium rra Albi i Sydfrankrig.
Alle eleverne udveksles i to Lingua E-projekter
med støtte af EU. De samarbejder om henholds
vis massekommunikation og regionale forskelle.
Vore franske gæster kiggede ivrigt pf1 os. Århus
Festuge og danske vinkler på undervisning , og
humøret var højt over hele linjen - selvom vi tab
te fodboldkampen! I marts tager vi p[1 genbescg
og smutter ind over Paris nogle dage pti vejen
hjem. Klasserne og deres lærere vil være væk 14
dage, hvilket er en ar betingelserne for l.ingua E
støue.



l et var en morl, og vindbl~L':-.t arten pf1 Århus Ho
vcdbuncgård. )-6 sm1'i sp~L'ncl\1,; væsener ug en
spejdende l.ercr ventede p[1 d tog fra del hojc
Nordjylland, Væsenerne var hojnivcau-l.uinnor
dcrnc fr:i ÅSG. disse i nogens ojnc verdensfjerne
og stovcdc piger (og 1,;11 enkelt dreng), so111 kon
sekvent levede i oldtiden. legede med døde og
ubrugelige ord og sikkert ikke engang vidste.
hvem der var statsminister i Danmark.

Wc. thc latin gccks. ventede netop nu fornemt bc
sog. Siden latinen var begyndt at illuminere vore
liv. havde vi haft et langdistance -venskabsprojekt
med et hold fcllow gccks og deres lærer Kell
Corumerau Madsen Ira den lille by Fjerritslev.
nær Ålborg. Vi havde besøgt dem. danset pf1 de
res kro-diskotek "Rio Bravo" og vandret langs
Vesterhavet. mens latinske fraser klingede i vore
orcn. Nu . et :"1r senere. skulle vi gense flokken.
Men billedet fra dengang var slorct - ville hø væl
te ud af toget sammen med dem. og havde de
mon både grise og f'tir med? Synet af dem forjog
dog alle fordomme - vi indså. al de måne være
vore latinske åndsfæller i forklædning som al
mindelige gymnasieelever, rede til at tage kam
pen op i løbet af to temadage om venskab på la
tin.

Latinreglen Sammensæ: kun
to meget engagerede latinlære
re. hvis du ønsker, at din hjerne
skal snurre rundt og ophedes
På førstedagen kastede vi os
nemlig hastigt ud i den romer
ske statsmand og f losofCicer
os syn på venskab og politik.
hvilket startede med intensiv
læsning. Vi fandt ud af, <li Cice
ro satte f'a::drelandet hejcre end
det personlige venskab, og
måuc sti tygge lidt pft den indtil
andendagen, hvor et andel ven
skabssyn fremlagdes: Nemlig
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den bcromic romerske digter vcrgils tragiske for-
1:clling 0111 et heroisk venskab mellem to unge
slagsbrodrc. Nisux og Euryalus. som begge slut
tc\i~ dør. den ene idet han vil redde den anden.
011~c11d Cicero var spændende. blødte Vcrgil dog
vore hjerter op med sin beskrivelse af et venskab
s~ intens t. al det var sva::rt .u skelne fra et elskovs
forhold. Alt i alt en liucr.cr baggrund for cl andet
vigtig! projekt: At linde kemien med nordjyder
ne. Efter en tur på Moesgaard og en græsk mid
dag endte førstedagen nemlig med billige øl på
Sams bar og Passagen - måske ikke hvad de stak
kels nordjyder havde håbe: p[l af Arlms' natteliv,
men do!!. noecnlunde en succes. De underskønne
gr.cskc krop~Jc i Antiksamlingen næste dtermid
dna havde da heller ikke så skarpe konturer. som
de~burde og vi endte alle 1ræ11c i St,1k!adcn, hvor
Kirs1en Holm - tirhusiancrncs Latin-mor - gav
Othello-lagkage. Selvom latinnørdeme nok ikke
havde rokkel ved den omgivende pøbels fordo111-
111c, havde vi dog hart et par sjove dage i ly af' for
dums tiders eviggyldige ord og lidt moderne so
cialt liv.

Ida Marie Hede Bertelsen. 3a

En udveksling mellem israelere. tyskere og l'1rhu
sianere på to døgn må siges at være en kon visit.
Men traditionen tro har en ASG- klasse - i [1r 2b -
og nogle af dere~ l(crcrc i oktober haft besøg af
elever fr~1 vcnsbbsgynmasic1 Max Planck i Ber
lin og af gymnasieelever fra Jerusalem.

Besøget i Danmark - der ogsf1 krydres mcc.l sejl
tur rra Kiel til Fyn og et besøg p:°1 Kattegatcentret
- er en eftcrh.°rndcn fast bestanddel af et udvek
slingsprogram mellem Berlin og Jerusalem

Under isralerncs ophold i Berlin fore1ages denne
ekskursion til del nordligere beliggende Dan
mark rned henblik på at formidle et indtryk af et
dansk gymnasium og ar unge danskere. l111cntio
ncn er at lade de tre grupper m~jcJes, s:°i de kan ud
veksle holdninger og informationer om skole
gang, 0111 livet og om dagligdagen i og uden for
skolen. Kort sagt r:r fælles oplevelser.

Program1nc1, der blev tilrettelagt og planlagt
sammen med 2b. indeholdt derfor ogsf1 imlkvar
tcring og spisning i familierne, bytur, private
sammenkomster. bcs,,jg i Den gamle By. fa~lks
kreative aktiviteter og folkedans på skolen

For de fleste israelere er mddet med danskerne.
den store gæstfrihed og hjertelighed. den frie
samværsform og det åbenlyse forbrug aføl og al
kohol et mindre kulturelt chok. men samtidig en
så meget st(1rre oplevelse.

Også de tyske og i:-.raelske lærere sætter pris på
samværet rned danske kolleger og elever. og
snakken på engelsk går om mange emner fra po
litik til madkultur.

Der var træthed i 2b efterde to dage. At v~crc væn
er ikke så nemt endda - vaner, rutiner Of.!. venner
mf1 for en stund tcgges p:°1 hylden. og ~om an
svarlig væn mf1 m~m tage hensyn og bidrage til
fællesskabet med mennesker. man ikke har modt
før, og sluge de kameler. der kommer i vejen. Det
sbl dog ikke hindre os i at sælte pris på delte
tv:crkulrurellc mode. lwor samvær og kommuni
kation er det centrale.

1 ! 998 får en ny klasse mulighed for at være vær
ter for berlinerne og deres israelske udvekslings
elever.

Annemarie Kastberg
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Forventningerne til vores studietur var store. D..:1
tegnede da også til at blive en god tur. og allere
de ptl en tysk rasteplads modrc vi Torsten Lang
vad (Danmarks p.t. sjoveste mand), hvilket fik
stemningen heil i vejret. Denne oploltcdc sinds
stemning holdt sig helt indtil de sidste 10 kilo
meter for Albi. Vi modte kun modkørende biler i

lange kolonner. De havde bagage på tagene og
var pt1 vej væk fraAlbi. Derfor spredte ondsinde
de rygter sig som en steppebrand gennem bussen:
helvedes forgård ventede forude.

For nogle viste det sig at være sandt. men for de
fleste var udvekslingen en positivt stimulerende.
skæg (især for Stig) og ikke mindst lærerig ople
velse. Blandt disse herorige oplevelser var et bc
seg i Albis katedral. Katedralen er udpræget ro 
mantisk, men også med nogle gotiske træk. Vi
besøgte også byen Roquefort. hvor vi tilbragte
flere timer på a1 se Roquefort-ostens forråduel
.sesproces. Det var en både bizar og grotesk ople-
velse. som medførte stærke hallucinationer hos

28

munsc ar eleverne. Flere troede, at de havde set
både...hyrder og store gcdeflokke nede i de fugti
ge grotter.

Rundturen i det sydfranske bragte os også forbi
Ilyfabrikken lAirbus, hvor vi til vores forbavsel
se fik at vide. at de ansatte på Ilyfabrikken spiste
ni ene. Dcuc var dog ikke tilfældet. Misforståel
sen skyldte, en sproglig fejl. Eftersom den fran
ske guide ikke kunne udtale bogstavet "H'' blev
"heat'' til "cat..

Efter l'Airbuv-besogct tog vi ind til centrum i Tou
louse. hvor vi mødte den legendariske tyske
avantgarde-kunstner Fritz Neuhoover, som
blandt andet stfir bug den subkulturelle videoserie
Rigor Monis 1-4

Den sidste udflugt var en rundvisning p& den lo
kale vingård, hvor vi ogs."1 fik lejlighed til at sma
ge p[1 diverse rødvine. hvidvine og champagner
(officielt kun et enkelt glas af Iwer). Efter denne

udflugt boltrede drengene sig p;'1 Albis frodige
grensvær, Rcsulraret af fodboldkampen var efter
ordinær spilletid 1-1 + mange blå mærker og
hudafskmbninger til danskerne.

Udover udflugterne var der jo sctvfolgclig ogs5
de sociale oplevelser. Der var en del natlig aktivi
tet i byen . men del vil vist fore for vidt :11 gf1 i de
taljer. På det sociale plan var det i det hele taget
en fantastisk oplevelse. Lærerne, Erik og Kaj
Schnugel gjorde et godt stykke "arbejde" for at rn

Hotel Pan American. værelse 370
Guatemala City

Nede fra gaden svæver den søde duft af røgelse
ind gennem myggenettet for vinduerne. Hele Ci
udad de Guatemala er pil benene. Hundredvis af
sortklædte mænd og kvinder bærer de tunge tab
leauer i påskeprocessionerne Frem gennem ga
derne og blæser gennem bulede dommedagsba
suner et klagende halleluja nd over byen. Turen er
ved at være slut. Efter tre uger pf1 et varmt og
støvet fremmed kontinent vender vi tilbage til
den vestlige civilisations ravn og Orclnung rnuss
sein!

I Guatemala ligger den ekstreme fauigdom og
den um{1dclige velstand klods op af hinanden.
Fysisk afstand= 0. Afstand på ethvert andet plan.
mange kilometer. De rigeste forskanser sig bag
mure. pigtrjd og vagter med maskingeværer og
forlader kun deres hjem i helikopter. De fa11igc
lever i sti dyb armod, al det invaliderer dem p:°1
krop og sja~I. gør deres børn syge ogdem selv af
rn,cgtigc. Hvorfor skal man lappe taget. koge
vandet, k,cmpc foren lidt bedre tilv,crclsc? Hvad
skal det nyue'>
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det hele til at fungere. For eksempel ha,d • en al
lærerne gjort sig meget be«ær med at lære rogn
dcme til Danmark udenad. Derfor kunne man
med glæde blive sendt hjem til hver en 11(1. hvil
ket gav en ekstra portion tryghed. Denar ,t) r pa
tingene.

Christian Bcring. Anders Dyhr.
Jeppe Udby og Morten Aasland. 2c

Og med vores ··nordeuropæiske ut~lrnodighed··
og vores selvfølgelige. grundfæstede tropå vores
egen usårlighcd og ret til et godt liv :-,toder vi pan
den mod en mur. ··Hvorfor i alverden gor de ikke
bare noget ved detT i\lange ting vil vi aldrig
ruldt ud kunne forstil. fordi vi med vores bag
grund ikke forstår, hvad c;ætningen ·at kæmpe for
at overleve" betyder

Grænserne er trukket hårdt op i Guatemala. Mel
lem rig og fa11ig. mellem de indfødte mayaer og
mestizerne. by og land og mellemde få med magt
mod de 90% af befolkningen. ,om reelt er rnld
stændig1 retslose.

Mange ring fra vores lange forbercdebe derhjem
me pf1 f SG har fået form og virke lighed. Andre
ting er blevet udfordret og vendt pf1 hovedet. Vo
res sympati og opmærksomhed har hele tiden lig
get hos de fa11ige og mayacrnl'. men nlligl!\'Cl har
vi i h(,jj grndoplevet at blive placeret på "de riges"
side. Det er en stor kamel at sluge. a1 mfi11c ac
ceptere sin status som rig turist, n:i.r man ankom
mer med et smukt billede ar solidaritet og forsta
clsc i hovedet. Vores pr,cfabrikercdc opfattelse af,
hvorfor Guaiemala ser ud somdet gør. får nye nu-

UDVEKSLIN(; I Al.III
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unn-r, D:1gcn efter .u have hc'>1,g1 L'I :-.h1111kv:1rtl'r
befinder vi os i Bou.uy Land og opdager, at her
ville del være llluligt ut holde ojncnc lukket man
ge år i mek. hvor alk. der ku1111L" t.cnkcs at kom
mc rendende og kaste deres elendighed i hovcdc;
p:\ folk. bliver holdt ude.

I Gu.ucmal» moder man frygten 11g apatien. mcu
ogs:i opfindsomhed. foretagsomhed. ug en udcfi
nerlig varme og enormt engagement hos dem.
som har viljen til al forbedre deres situation og
hjælpe andre med at gore det -ummc.

S:11111ncn med den dovne skodesloshcd. den tota
le mangel p~ sikkerhedsforanstaltninger. hasard
korse] og Cl til tider frustrerende roligt tempo
over alt, er der også en storhjælpsomhed og evne
til at f:i tingene til at gt't alligevel, også selv om det
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ikke lige var etter planen den d:ig.

Selv i et lund. li vor solen er skarp og tingene ikke
kaster skygger. kan ens billeder afdelle eller hint
blive 111i11dre sort/hvide.

Lingf'rcdag i Guatemala er en alvorlig sag, hvor
dystcrhcd ug håb bølger lrc rn og tilbage. I dette
kontrasternes l.111d stikker vi gadebørnene en qu
ctzal eller to. og gfir ind pfi hotel Pan American til
6)$ pr. 11;11. I morgen tager vi hjem med tunge,
su111111c1H.le hoveder, lyldte af indtryk. nye ting
som 111;°1 overvejes og nogle, som er faldet på
plads. !Adios Guatemala! - gid det må gå dig vel!

Sofie Bjcrring Sørensen, 2a

WIEN, DU STADT MEINER TRAUME

Noget af del gode ved at være rnu.iklærer er. at
man har sit daglige arbejde sammen med en mas
se god musik. Vi lyner og analyserer. vi forklarer
0111 forskelle på hovedtemaer og sidetemaer. og vi
snakker om forskellige indspilninger og 11-V-1-
kadencer i jazzmusik. - Men engang imellem
mangler der noget. Somme tider får man en vold
som trang til at høre rigtig musik. Ikke bare god
musik. men musik når den er ullcrbcdst. Når den
trang melder sig. er Århus for lille. Så er det Eu
ropas koncerthuse. der kalder.

Her i efteråret 97 lik musikfaggruppcn så mulig
heden for at tage afsted p~ efteruddannelsestur.
Ideen med turen var indlysende: vi ville høre nog
le af verdens bedste ensembler og solister, og vi
ville styrke det kollegiale samarbejde i gruppen.
Begge dele lykkedes i IWj grad.

Vi valgte at tage ti! Wien i forventning 0111. at her
ville vi høre det allerbedste. Det var trods alt her.
både Mozart og Beethoven havde skrevet en stor
del afderes musik. Del var her, Strauss havde op
fundet Wienervalsen, og det var her, den nye wie
nerskole med Arnold Schonberg som foregangs
mand begyndte at arbejde med tolvtonemusik.

Vi havde på forhånd en del diskussion om, hvor
vidt vi skulle satse pt1 den klassiske eller den nye
wienerskole. Selv foretrak jeg er koncertprogram
med Schonbergmusik, men jeg blev majoriseret
og måue "nejes" med Beethoven.

Jeg blev 1111 ikke skuffer. At sidde p,1 3. række i
M usikforeningens beronue sal (den fra
nyrårskonccnerne) og høre Wienerfilharmoniker
ne spille to af Beethovens klaverkoneener med
Alfred Brcndcl som solist er noget af del største,
111:111 kan opleve som musiklytter. Orkestret har en
klang, som er helt uovertruffen. De spiller Inntu
stisk præcist, og de har Cl pianospil, som er så ta~t
og smukt, sti man ikke skulle tro, det var muligt.
Nttr 1n;rn s;°1 lægger Brendcls virtuose og a\l.igcvc\

urniclclelba.rc klaverspil oveni. s.1 får man en afde
allerstørste musikoplevelser. S,idan en koncen
glemmer man aldrig.

Eilers havde vi travlt i Wien. Vi havde kun tre da
ge til vores rådighed. og der er mange ting at op
leve. når man '-0 111 jeg er i byen for for~te gang.
Der er alle de berømte cafeer. som man slet ikke
kan komme uden om. der er alle de dejlige byg
ninger. som man :-.let ikke kan gti forbi. og sti er
der billederne pt1 udstillingerne. som viser ~ider af
europæisk kulturliv. .':,Om jeg knapt anede eksiste
rede. Her er det godt at have sine gode kolleger
med: Nogle var vældig godt kendt i byen. nogle
kunne guide rundt på uch,til!ingcrm:.·. nogle var go
de til tysk, og vi var alle~1.1mrnen gode til at gå pa
cafe. Vi fik en tæthed med hinanden. som vi nf go
de grnnde jo ikke oplever til daglig, men som net~
op kunne dyrkes pf1 sådan en tur

Det kollegiale løft tog vi med hjem. Musikken
kunne vi jo ikke s5 godt tage med hjem (Det var
vist iovrigt en wiener. der i sin tid udråbte musik
ken som den storste n.f kuns1-artcrne, netop fordi
den er :1bstrakl). men vi g..:mmcr den alligevel
sammen med mindi:rne om \Vien.

Per Sørensen

31



Gennem næsten 200 :1r har danske kunstnere. ar
kitekter og forfattere :,pgt til Gr.ckcnland for :n
hente indtryk fra en ar vor kulturs store kilde,
H.C.Andersen. G.Bindesbøll. Georg Brandes.
Kristian Zahrtrnann. brødrene Skovguard. Frede
rik Poulsen. Otto Gelsted for blot at nævne nogle
af de mere kendte. Og. hvem har ikke dronu om
gå i disse store skikkelsers fodspor og ose dirck
te af kilden. s:crlig når man til daglig underviser i

oldtidskundskab? Denne drorn blev det muligt at
realisere for ÅSG's old-l.crcrc i form afen studie
tur til Al hen i okrober 1997. Kort Ionah - og uden
de mange arkæologiske og kunsthistoriske en
keltheder. som det er en inspiration og glæde for
enhver underviser i faget at opleve ved selvsyn -
gik turen sådan: Vi var så heldige al kunne bruge
Det danske Instituts faciliteter i byen og kom ti!
al bo ca. 1/2 km fra Akropolis, ideel! for vore,
ekskursioner. Udover det solrige milde efterår-
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svejr (som en dansk sensommer) var det et ekstra
plus. <li en af turdehagerne - Kirsten Holm - taler
nygr.csk. har mangeårig erfaring som turistfører
og kendte vejen til de rigtige lokale spisesteder,
selv e1 enkelt i den mere skumle afdeling.

Hovedpunkterne i von program var Dclf ogEleu
,is. Athen med Akropolis og dets museum. der
gamle ohhidstorv, saml det store græske natio
nalmuseurn. Turen til Delf gik i lejet bil gennem
Athens forstadstrafik. Der var bogstaveligt talr
som at køre p[t Ringgaden i myldretiden, vel at
mærke i stumfllmxrcmpo! Men ved hvad der må
have være: højere magters mellemkomst kom vi
uskadt ud ar byen og siden ad vejen rnod Del ri.
hvorfra der i aftenlyset var en pragtfuld udsigt
gennem bjergene

Vel nået frem meste morgen efter overnatning var;

det en oplevelve at gf1 ad den hellige processions
vej gennem tempel-området op mod ruinerne af
Apollon-templet. amfltcatrct og der store stadion.

Ruinerne afspejler alle perioder af den græske
oldtidshistorie - stedet har fungeret som hellig
dom i 2000 år. Og det er. som om det stadig er
omgivet ar en tidsboble ar uberørt ro, S0 111 selv
nutidens stress og turisternes mylder ikke kan rn
bugt med. Udenfor skulle vi lige gnide øjnene en
ekstra g:mg - var det to nymfer fra stedets hellige
kilde. der gjorde morgentoilette ved en offentlig
vandhane? Nej. det var såma::nd lO unge gevandt
klædte sightsecrskcr fra en gammel minibus de
koreret med spraglet grafitti, hvis rejsebudget
åbenbart ikke tillod overnatning p,i de lokale ho
tellcr!

I den lille by Elcusis inders! i den blå Salamis
bugt 1ft i oldtiden en vidtberorru helligdom for
gudinden Demeter og hendes daner Kore, der i llg.
myten blev bortført fra en blomstereng af under
verdenens gud Hades. Her afholdtes en særlig
indvielse, der efter sigende skal have givet delta
gerne et glimt ardet hinsidige livs salighed. Tem
pelbygningen var oldtidens største, og både sla
ver og kejsere valfartede dertil for at rn del i my
steriet. Men de gamle tog deres hemmeligheder
med sig i graven, og idag er der bogstavelig talt

ikke <ten på sien tilbage. d fra fundarnerlierne
og det lille fine museum ~an man ulhgevcl un
drcnde danne sig et indtryk afstedets imponeren
de dimensioner og udsmykningen med de mange
mindelser om den gådefulde myte 0111 Derneter
og Kore.

I Athen havde vi kun en dag til nationalmuseer,
enorme samlinger: ikke mindst vasesamlingen
var en oplevelse: tusindvis af fim detaljerede va
sebilleder. der som srnf1 vinduer lader tilskueren
kigge ind i alle afdelinger af tilværelsen i hverdag
og fest. som den forrnede sig i Athen med opland
for orntrenl 2500 fir siden.

P/i hjemluren rik vi en sids1e mindelse om old1i
clen; gennem flyverens vindue kunne man ane
Olympens !Op. Og i Billund ven1edc der 1idlige
eflerf1rs111ørke ogden kolde oktoberregn udenfor.
Men vore hjener var fulde af billeder af garnrnel
nyskabende skønhed i mange skikkelser og mate
rialer: marmor. bronze og le r. som har lyst op i

vores erindring og vores umlervi•ming hele den
lange vinter, og som nok vil forslå ti! mere end Cn
vinter til

Pfi old-gruppens vegne
Knud Rygård
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INDSKOLIN(;SFORSØG

Dorthe Antonsen

Vi har planer om m afsluue forsøge! til sommer
med e1 fælles eksamensprojekt.

Vi har i I .g arbejde! en del med gruppcar bejds
formen. med at ogc elevernes an;,ar lighed over
for undervisningen og med tværfaglighed.

I 1.g har fagene dansk. tysk. engelsk. natur fog.
geografi . spansk og historie deltaget i forseger.
og overskriften har været mundtlig fremstilling.
Vi har haft to temadage. hvor vi med udgangs
punkt i hjerneudstillingen i Ridehuset har arbej
det med retorik. krops sprog og mundtlig frem
stilling. Fagene har efterfølgende pft Iwer deres
111/1dc arbejdet videre med ,11 opøve eleverne i al
udtrykke sig mundtligt. både når det drejer sig
om små oplæg og længere fremlæggelser. op
læsning og argumentation.

Klassens lærere har nærmest fungeret som et
lærerteam, og del udvidede lærersamarbejde har
skabt et frugtbart forum ror pædagogiske diskus
sioner, og der har været basis for en række fælles
initiaver over for klassen.

Undervejs i forsøge! har der været e1 samarbejde
med to af Amtets Uddannelscs-afdclings-konsu
lcrucr inden for "Den lærende organisation". og
der har ligeledes været et samarbejde med de to
lærergrupper på Marselisborg Gymnasium. som
har deltaget i cl tilsvarende forscg.

LtERINGSFORSØGET

Udgangspunktet for Iorsoget har været et ønske
om at arbejde mere rnålreuet med kompetence i

forbindelse med læring. Vi har ønske! m bevidst
gøre os selv og eleverne om. hvad god læring og
gode arbejdsvaner er. hvad ansvar for egen læring
indbefatter samt arbejde bevidst med lærerrollen.

I skoldrene 1996/97 og 1997/98 har vi p.i skolen
gennemfort cl forsøg i den sproglige klasse. som
i dag hedder 2b.

Ideen er derfor en saml el, udvide!
opmærk somhcd om ind

l.cringsproccsscn, hvilket
bl.a. forudsætter øget læren

samarbejde 0111 den
enkelte klasse.
Måle! er at skabe

troduccrcs til (studievejledning, basi
xkurscr i edb. skrivekursus. tværsprogligt
kursus 111.111.111.) - for slet ikke al tale om
den tid. det tager. inden man har fundet ud
af skolens puls og almindelige arbejds
rytme.

I ndsko l ingsudvalget
v./ Anne Frederiksen

Sammen med del sædvanliue velkommen-til
ÅSG-matcriale fur alle l .g-cl~1er i sommerferien
yderligere tilsendt heftet ·'LÆR" som basismare
riulc til den ny skolesituation.

, IJ/i/11/
I

,,,,
I,1

,j

større sammen
hæng og bedre

faglig progression for
den enkelte elev, og Lil
brug herfor får Lg'erne i
perioden indtil efterårsfe
rien et særligt skema, hvor
indskolingen afvikles i ca.

;...? en ugentlig blok å4 timer(=
------ 2 lektioner) med en til 10

/

lærere. Dette for at tilstræbe. at al an-
den undervisning kan forløbe uden afbrydelser.

I de 60 1i111er. der er afsat til indskoling pr. klasse.
indg[ir ogsu en introduktionstur på tre dage. Sko
len har tradition for. at en sådan klassetur går til
Sverige. hvor der bl.a. sejles i kano og klatres.
men i ar er der åbnet mulighed for, at luren kan

For alle \ .g-klasser afvikles i skoleåret 1998/99 arrangeres pa anden vis. hvis lærerne ønsker det.
et indskolingsforsøg. der strækker sig over perio
den fra I. skoledag ti I efterårsferien. Som mange
andre gode skoler har vi også tidligere lavet in
troduktionsforløb for vore l.gere, men trods
mange gode intentioner er det en kendsgerning.
at mange lærere har oplevet det første halvår som
meget forstyrrende for den ruglige undervisning,
fordi der er sf1 meget andet, eleverne også skal in-
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1./FRElffEi\~I I FYSIK FORSØG MED TEAMLÆRERORDNING I lll

I for;'m.·1 Jl)l)7 di-kutcrc dc vi p:11111gk PR-1111llkr.
om vi skulk iv.erks.euc fm:-,og 111L·d l.rrcnc.un
Normalt d;lllllL':-. !'>;°1d;11ml' tc,1111 med \1dg:111p

punkt i l'll kl:issc. 111c11 hl'grd,cl faftca111 blev og
<'1 n.c vnt :1r vores udcfr:lk(llllllil'lldl' konsulc iu.
Dette fa·ngL'dl.! hos ns lire l.crcrc. der skulle ll ;1w
de konuncmlc lire ~-g m.ucm.nikcrkusscr i fy:,.ik.
S:i vi har i dette skolcar arbejdet samm en om at
udvikle vores undcrvixniu]; i dis:-c kl;1:-sc1

De andre lærcucam har som n.cvm ovenfor halt
en klasse fa·llcs ~\! planl;1g1. hvad der skulk ske
med denne gruppe elever. Vi har h.rl: fire klasser.
der dels er forskellige som klasser og dels ikke c1
s.unmc sted i pensum. Vi har derfor hver is;l'r bi
draget med ideer til. hvad 111;1 11 kan l:1,\; i ra~ct. o~
s:°1 har vi passet det 111 i \'GrCS egen klas\c . ._ ....
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Dc\l1tk:11 har vi brug t 111cgc11 tid pft at diskutere,
hvordan vi bcv;L"gcr us v.tk fra den traditionelle
k]a..,:-.cu11dcr\·i.,11i11g over imod undervisning
pr:L'gc1 af -torrc elevaktivitet og differentiering.
Dette L'I" yderst aktuel I 111cU de 90 mi nullers lekti
oncr, vi har arbejdet 111cd i dette skoleår.

Endelig har vi ogs[1 h:1rt besøg ar en konsulent,
som har givet o.~ indsigt i det al arbejde i team.

Del har været sp.rndcudc al være med i; så
sp.cndcndc. ,11 vi vil prøve. om det rent praktisk
kan lade sig gorc at Iorts a-ttc samarbejdet i næste
skoleår,

Jens Holbech, Jorn Laursen,
Jes Rciboll og Christian Bech Sørensen.

La'rcrtcaruc: i 1 b fond! sammen ud fra to hoved
overskrift er, dels et onski.: 0111 at afprove forskd
ligc 1cori1.:r 01n t1..·:1111s:11narbcjdc. dels et konkret
\-)nskc nrn l:t stort tværl'ag!igt projekt 0111 ··Krop og
bcvitlsthcd·· i historie (AV). d"nsk (RE) og idr,ct

I 1-IRJ. Delle projekt er i skrivende SI und ved nt

na~rmc sig ,in af~lutning. efter Jt Ib i))' \" uger har
arbejdet med emnet ·t rop og bc.:vid)thcd" i de trr
fag. Kla:-.st:n har arbi.:jdct med forskellige tide~
syn p,1 kroppen ved hj,clp af hi1tori1kc og lille
r:er.! t!.!kstcr og har sf1 afprovt:l ck\cmpler pa
f.eks. menuet. tillic!suvclser og workout i idræt.
Projektet er bk:vct :tfsluttct med et !O timer!> pro~
jcktarbejdc i grupper. Grupperne har arbejdet
med forskellige emner ::.p,cnclende fra kampsport
over .skonhcclsidea!cr gennem tiderne til healing.
P,1 nuværende tidspunkt mangler vi gruppcfrem-
1:cggclscrnc. men allerede nu synes vi la::rcrc. at
det har været et godt projekt. Dels fordi det er
sp:cndende at få tre forskellige fog til at hænge s<l
tæt sammen. dels fordi vi mener. at Ib gennem
projektet ogsfi har lært nogle metoder omkring
forskellige arbejdsformer.

Nogle af de teorier om teamsamarbejde. som vi
havde. inden vi gik i gang, drejede sig bl.a. netop
om at bevidstgøre eleverne om forskellige smnar
bejdsforrncr. krav til mundtlig freml,cggclse
m.m. samt et ønc;kc om al skabe fod~lag omkring
adfærd i klassen. Vi har i cfter!m:t holdt moder i
teamet hver I-+. dng. og vi har holdt nogle flere
moder med de øvrige lærere i kla~.,cn. end man
sædvanligvis gor. hvor vi har faet di~kutcret
eventuelle problemer igennem. Di~~e møder f'or
lC bl.a. 1i!. at vi a!holdt et minikursus i gruppear•
bejdc med klassen og seks af klassens la:rcrc. Ud
fra delle minikursus udarbejdede klassen og
l:ererne et sa:t regler for ··del gode gruppearbej
de··. som sf1 skulle b111ges i alle fag

Pti nuva;rcnclc tidspunkt har vi meget lyst til at
fortSR'llC teamsamarbejdet til næste til'. Vi har i

clt::t forlobne fir ffict afklaret en del 111.h.L. hvad det
vil sige at arbejde som tc,rn1. og ll\'ad vi vil med
det

Anton \linderslev. ~fona
Reichert og Helle Richardt



FORSOG 1\IED s1rnwruc DANSK

I/radskn!gr11111asirl'h1rer ege111/ig htn' i .,kr!(tlig
dansk'

Hvordan skal de ltrn: det?

Og hvordan knn piners og pmd11k1111e11i11g.~{ttfd1
evotncres?

Gymnasicafdclingcn har iværksat et storrc fur
søg. En arbejdsgruppe har opstillet de skrive
kompetencer, som m:m med rimelig hed k.m for
vc1111.; trænet og udviklet i en moderne. gymnasi
al uddannelse. og i tilknytning hertil har den ud
viklet en vifte af forskellige opgavetyper. som
hver for sig afprøver definerede skrivckompcrcn
cer. Som en del af forscjgc1 opstilles eksplicitte
vurderingskriterier til hver enkelt opgave.ypc.
og det undersøges. om disse kriterier eger vurde
ringssikkerheden.

I forsaget deltager 6 gymnasier fr:1 forskelligeeg
ne. hver med ID klasser (fra starten i auzust 96 en
I. og en 2.g). På ÅSG deltager de nuv~~rcndc ~y
(GR) og 3e (JU).

Forsøgets prakriske del slutter i 1999 (3y). og

3S

derefter vil der gf1 et firs tid med evalueringogde-
hat af erfarlunerne. Førs1 efter denne offentlig
hcdsf;1~c vil ciy111n,1"ic;1f"clclingcn træffe afgørel
~c om udformningen af en eventuel afløsen for
Jt'.11 nuv.crcndc danske stil.

S:i selvom forsøeci allerede nu kan indarbejdes i

den daglige undervisning i alle klasser. sker der
n.cppc radikale ændringer ,1f eksamensopgaven
ue i skrilUig dansk lør tir 2000 Gfr. dog al heftet
sidste ~r ikke havde noget samlende tema, øg Ul
essayopgaven vendte tilbage for et par år siden),

Det st~r fast - ogsft for en fremtidig eksamens
form - at undervisningen i skriftlig dansk som
hidtil skul være både almendannende og studie
forberedende. både personligheds· og færdig
hedsudviklende. Den danske stil skal fortsat stil
le krav om formidlingsbevidsthed, om tekst
læsnins OQ om selvstæ1;di2.t ræsonnement. ()gså
efter c~ re~form vil der b!i,; tale om centralt stil
lede opgaver. der skal løses individuelt på stedet.
Og der må ikke kunne rejses tvivl om forfatter
skabel til besvarelsen.

Karl Peter Juhl

0
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ALFAIJETISK ORIENTERIN(; O1\I t\RllUS STATS(;\'~INASIUM

ADMINISTIUTION:
holder til i lokalerne I;, 0g Ib (hla). s:1111t kontorerne tv. Ior indgangen (rød)

REKTOR:
er Ok Juhl, der er skolens pa::d:1gogiskc ng ad111i11islrativl'. leder I det daglige arbejde bistås
rektor ar en række kolleger. af sckrut.crcr og pedeller.

BESTYRELSE:
Bestyrelsen består ar I amtsrådsmedlem, I medlem udpeget af kommunalbestyrelsen, 2 rcpræv
ter fra lokalområdet. I TAP'er, 2 forældre . 2 lærere og 2 elever, Rektor er skolebestyrelsens sck
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 pft de enkelte konti) samt ferieplan og or
densregler. og den formidler et samarbejde mellem skole. hjem og lokalområde.
Medlemmerne i 97/98 er:

INSPEKTORER:
Carl Harding Sorcnseu er ledende inspektor og rektors stedfortræder. Han varetager sam
men med Anne Merete Frederiksen den daglige administrative ledelse, bl.a. de daglige
skcma.cndringcr som tolgc ar kollegers sygdom. frav:er ar tjenstlige firsager m.v. lntern
information. s.11111 tilrcttcl;l'ggclse af tcrminsprovcr og eksamen er andre arbejdsområder.
Under Carl Sørensens sygdom har Anne Merete Frederiksen været konstitueret som le
dende inspektor. mens Ulla Bonnerup har varetaget adm. opgaver som fx vikarlægning.

Birthe Find Rasmussen varetager den overordnede edb-ledelse af administrationen,
lærerkandidatprøver og har medansvar ror eksamensplanlægningen.

Oluf Lindberg-Nielsen er pædagogisk inspektor. der tillige forestår skolens eksterne in
formation. som fx udgivelse af informationsblade fire gange årligt

Kaare Petersen er bog-inspektor. Han administrerer indkob af lærebøger og papir og sør
ger for bagudlevering og -aflcveriug ved skoleårets start og afslutning. Andre arbejdsområ
der er planlægning og gennemførelse ar skolens IT-strategi ..

SKOLESEKRETÆRER:
Skolens sekretærer er Vivi Guldberg, Hanne Hcrms, Grethe Møller Knudsen og Anette.
Søndergaard Madsen.
Anette Søndergaard Madsen varetager bl.n. sekretærfunktioner for inspektorer og studie
vejledere. Endvidere tager hun sig af arbejdet i forbindelse med termins- og årsprøver,
Grethe Møller Knudsen står for de funktioner, der vedrører elevernes forhold.
Hanne Herms tager sig af opgaver vedrørerende skolens budget saml 1,111- og personale
forhold, og arbejdet i forbindelse med eksamen, Vivi Guldberg forer skolens daglige regn
skaber samt varetager den lokale SU-administration og elevbefordring.

PEDELLER:
Skolens pedel er Finn Eland, og Carsten Holm, Richard Schandorff Surenscn og
Thomas Sylvester-Hvid er pedelmedhjælpere, De har tilsyn med skolens inventar, byg
ninger og ydre arealer.

Amt:
Kommune:
For.cldre:

Lærere:

Elever:

TAP:

Bent Mikkelsen
Dorthe Laustscn
Jens Krogh (formand)
Peter Jacobsen (næstformand)
Jørgen Sørensen
Anton Vinderslev
Aviaja Borup Hansen
Marie Boring Pedersen
Finn Eland

tlL 86 32 42 25
tlL 86 25 86 18
tlf 86 15 95 02
tlL86 10 71 38
tlF, 86 140667
tlf,86213796
ur. 86 18 03 23
t1L86254121
tlf, 86 15 83 59

tlf 86 25 22 58
ur. 86 12 24 89

Bil3LIOTEK:
findes i nr. 34, Bibliotekar er Gert Madsen og medhjælper til den igangværende, omfattende EDB
registrering er Susanne Christensen. Biblioteket rummer langt fra hele skolens bogbestand, idet
levant fagliuerruur også findes i fagdepoier. 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 rcg
ler. der er bekendtgjort samme sted,

BIGBAND:
Vi har p[1 skolen i en række ::Ir haft el velfungerende bigband. Orkesteret ledes af Kaare Petersen.
Repertoiret ligger mest i jazzen med en god portion af de gode standard-bigband-numre, men også
med enkelte afstikkere til andre stilarter, Orkesteret er åbent for alle interesserede - lidt nodekend
skab er nødvcnligr, men man behøver ikke være hverken helt eller halvt 'prof' for al være med! Ur],
over trompet, sax og basun har vi også erfaring med k.larineuer og nojter - samt. rytmegruppens kl<\,
vcr, bas, guitar og trommer. naturligvis!

Bestyrelsen har suppleret sig med:
Johan Herold
Dorte Søholm

Sekretær: Ole Juhl/1-lanne Herrns

I.

BEFORDRJNG:
Elever, der bor uden for Århus Kommune får ved ans,,;gning til Amtet kort til rutebil eller tog. Elever,
der bor i Århus Kommune, skal selv købe kort til Århus Sporveje. Egenbetalingen er i alle tilfælde
kr, 217,- pr, måned.

BILLEDKUNST:
Frivillig billedkunst foregfir i billedkunsthuset en eller to gange om ugen. Der tilbydes k011e kurser
fx tegning, maleri, akvarel, fmo og keramik. Desuden er der mulighed for at deltage i "5bent va~rk-,
sted" med egne individuelle eller fælles projekter, syning af tøj, fremstilling af plakater. plancher,
kvisittcr e1c. Tilmelding omkring I. september og midt i januar.



130GER:
A. Ved skoleårers begyndelse fftr Iwer enkelt elev udleveret de fleste ar de bøger, der skal bruges i

det kommende skoleår, Bogcrnc er offentlig ejendom og skal behandles godt (også selvom en
del ar dem cucrhåndcn er ret nedslidte). Misligholdelse kan mcdforc krav om erstatning. Del er
væsentlig; for skolen ;H understrege dette, dels fordi bøger er dyre , dels fordi skolens bogkonto
er lille i forhold til e levers og læreres ønsker 0111 boganskuffc lscr,
Derfor: I. Bind bogcrnc ind.

2 . Skriv navn i det dert il indrenede fdt foran i bøgerne.
3 . Undlad .u skrive til og strege i bøgerne.
-t Behandl dem i det hele taget ordentligt.

B. Det er obligatorisk ror alle elever ved skolesuut :11 anskaffe:
I. Nudansk Ordbog ( 13. eller senere udgave).
2. To sæt ordbøger (Gyldendals røde ordboger) til fremmedsprog alt efter sprogvalg.

Sproglige elever: engelsk og fortsættersprog.
Matematiske elever: engelsk og 2. fremmedsprog.

3. En lommeregner. (Særlige specifikationer ses i skrivelse til de kommende l .g-elever),

CYKLER OG KNALLERTER:
se ordensregler punkt 5 og 6.

EKSAMINER OG ,\RSPRØVER:
For at fa en studentereksamen skal man i løbet ar de tre år have aflagt i ah IO prøver. normalt .J
skriftlige og 6 mundtlige. Gyrnnasieafdclingen fastsæuer hvert år i hvilke fag. der aflægges mundtlig
prøve. Alle e lever aflægger efter 3.g skriftlig prøve i dansk og i de valgfag. hver enke il har va lgt pa
h('}jt niveau.
Efter 2.g ska l de sproglige til skriftlig provc i engelsk og matemat ikerne i matematik . For de fog.
hvori der ikke afholdes skriftlig eller mundtlig prøve. overføres årskaraktcrcn som eksamenskarakter
p,1 eksamensbeviset.
Derudover afholdes i både I. og 2.g mundtlige og skriftlige årsprøver,

ELEVKOPfERING:
I sydgangcn i kælderen står en elevkopieringsmask ine , der mod betaling kan benyttes af alle elever.
Prisen er p.t. 0,50 kr. pr. ark.
Hvis maskinen ikke virker. s/1 ret henvendelse til enten Finn Eland eller Jens Winther.

ELEVSKABE:
er i cykelkælderen og kan mod betaling ar 50 kr. 0111 året lejes ved henvendelse til Finn Eland ca. 14
dage efter sommerferien. Man skal se lv skaffe en hængelås til sikring af boxen.

ELEVRÅD:
Se side 43.

DATAVEJLEDERE:
er Jens Holbech og Kaare Petersen. De ar ansvarlige for IT-grejet til undervisningsbrug og opstiller
i samarbejde med elevrådet. kollegerne og skolens ledelse reglerne for benyttelse heraf. Jens Holbech
tager sig især ar vejledning af skolens personale , mens Kaare Petersen fortrinsvis står for den mere
tekniske side.

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.

EDB-ADGANG:
I lokale 14c findes en elevskrivestue . Her står 4 ældre. men brugbare maskiner, udstyret med de mest
anvendte af skolens programmer - dog kun DOS-programmer, da maskinerne ikke kan køre Windows.
Tekstbehandlingsprogrammet er således WordPerfeet 5.1.
Vær opmærksom på, at de tre af maskinerne kun kan tage DD-diskcuer (720 kb] - det er dem med
kun et hul. Bruger du derhjemme HD-diskeuer ( 1,44 Mb med 10 huller), må du til skolebrug have en
eller flere af de "små". Dem kan din maskine uden problemer både læse og skrive på.
Der er derudover adgang til de lO egentlige datalokaler 14a (med nyere maskiner, windows, internet
osv.) og 14b (maskiner som i skrivestuen). I-ler skal man imidlertid øjeblikkelig vige for evt. under
visning, også selvom der måne være fr ie maskiner. Se desuden art ik len "IT på SG" i de lte blad
samt ordensreglerne for brug af EDB-lokalerne. De er bl.a. ophængt i forrummet til 14a-b.
Eventuelle fejl ved maskiner eller programmer rapporteres til Kaare Petersen på blå adm. Der kan i
nødstilfælde ringes direkte til KP på nummer 47 fra telefonen i forrummet til 14.

Skoleåret starter
Efterårsferie
Juleferie
1999:
Vinterferie
Påskeferie
St. Bededag
Kr. Himmelfartsdag
Pinseferie
Sommerferie

: den 5 . august
: fra den I 0. oktober
: fra den 23. december

: fra den 13. februar
: fra den 27. marts
: den 30. apri I
: den 13. maj
: fra den 22. maj
: fm den 19. juni

til den 18. oktober
til den .J. januar

til den 21. februar
til den 5. april

til den 24. maj
til den'? august

FORSIKRINGSFORHOLD:
Som hovedregel er det hjemmenes ansvar, at eleverne er forsikringsdækket i nødvendigt omfang.
Skolen har dog en ansvarsforsikring, der dækker de skadeshændelser, hvor skolen direkte kan
pålægges ansvar. Herudover har vi en kollektiv elevulykkesforsikring. der i meget beskeden grad
dækker udgifter i tilknytning til ulykkestilfælde indtruffet i forbindelse med undervisningen. herun,
der skader p,1 briller (max. kr. 750.- til brillestel*)) og tandbehandlingsudgifter op til kr. 11.678.
*) Hos Syneprik gives I 0% rabat, 11:°1r regningen bliver udstedt til Kommunernes Gensidige Forsik ,

ringsselskab.

De nævnte datoer er ink lusive.

FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 1998/99:
1998:



Ek\l.Tl1C bnr selv v.erc d.ckkct af
en TYVERI FORSIKRING. Ovcnoj. tavkcr, ,·:ertli:;c11,1a11dc. cykler etc. efterlades p1 elevernes
eget ansvar. Skolen udlejer allf1"dig.c skabe i k.cldcrcn. Henvendelse til Finn Eland. Se under Elev
skabe.

en PRIVAT ANSVARSFORSIKRING
- en PRIVAT ULYKKESFORSIKRING.

Tyveri- og an~var:,,,forsikring vil ofte v.crc indeholdlien privat familieforsikring eller lignende.
Under rejser indenlands og udcnlands t") er eleverne d.ckkc: pf1 normal vis i henhold til sygesikrin
gl.:n. men heller ikke merc. Rejsegods d.ckkcs ar en privat familiclursikring.
(*)indenfor sygesikringens gyldighcdsonuådc.

FORSØ~mLELSER:
Skolen forventer naturligvis. at eleverne kun forsommer arbejdet. når de har tvingende grunde hertil.
Vi skelner i forstc omgang ikke mellem årsager til Iruvær. 111en registrerer blot de elever. der i de en
kelte timer ikke deltager i arbejder. Som tolgc heraf giver vi heller ikke fri til I.eks. fødselsdage, be
gravelser. rejser. sygdom eller andre formål. Det er alene elevens og hjemmets ansvar. om en elev af
en eller anden grund forsommer arbejdet. Udgangspunktet er. at der er modepligt og pligt til at ud
fore obligatorisk skriftligt arbejde. Derfor findes der og:,,,a pr.ccise regler for. i hvilket omfang det kan
accepteres, at elever ikke deltager i underv isningen. Reglerne herom er formuleret i "Gymnasiebe
kendtgorclscn" ar 19. maj 1993. Praksis er folgcndc:
Alle Iorsomrnclsesmappcr (incl. skriftlige opgaver) gennemgås en gang om månederi af rektor, der
på dette grundlag - evt. også ved at hore studievejlederne - træffer utgorelse om eventuelle konse
kvenser.
Såfremt Iorsommelscrnc overstiger en af rektor fastsat grænse ptt normalt "hejst 15% af den afholdte
undervisning henholdsvis de krævede skriftlige arbejder" vil eleven normalt r.°i tildelt en skriftlig ad
varsel.
Efter tildeling af en skriftlig advarsel følges forsonunelscsforlobct nojc for at se. om advarslen har
haft en nedsættelse ar forsømmeligheden som konsekvens,
Fortsætter imidlertid de omfattende forsømmelser. vil eleven - som regel efter en chance på to regi
sircringsperioder til at vise bedring - blive overfort til særlige vilkår.
Faglærerne fritages herved for at give firskarakterer i afsluucndc fag. og eleven må selv dokumentere
sit udbytte af undervisningen ved al g.J. til eksamen i alle afvluucndc fag i fuldt pensum. Eleverne be
varer retten til al deltage i undervisningen og renen til at fo -,kriftlige opgaver rettet og kommenteret.
Til gengæld har de stadig pi iglen til at deltage i undervisningen og aflevere alle stillede opgaver.
Når elever er overført til særlige vilkår, kan de ved fortsm uacceptabel forsommelighed uden yderli
gere varsel få betegnelsen "ikke studieaktive" og dermed blive frataget en eventuel uddannelsesstene
fra SUvsystcrnet.
Fo11sæuer forsømmeligheden efter overrørsel til særlige vilkar. vil eleven - igen som regel efter en
vurdering strækkende sig over 10 registrcringspcrioder - blive horlvist fra uddannelsen. En bortvis!
elev kan - mod gebyr! - som alle andre udefrakommende tilmelde :-.ig ck:,,amen som selvstuderende i
de enkelte fog. ahsf1 eksamen i fuldt pensum. De11e giver dog ikke retten til at modiage SU.

FÆLLESTIMER:
Fællestimeudvalget under FU arrangerer firlig1 6-8 fællestimer. Fonnttlet er at give skolens elever på

tværs af klasser adgang til kunslneriskc oplevelser. indforing i særlig\! cmnekred,e og i aJ.wclk pro
blemer. Se endv. kalenderen.

FÆLLESUDVALG:
Forkortelse FU. se side 41.

GA~IMEL - ELEV - FEST
linder sted den første fredag i november.

GLEMTE SAGER:
Ancveres enten til pedellerne eller på rød administnuion. hvor de ogsfi opbevares.

H.JEMMESIDE:
Århus Statsgymnusiurn har en hjemmeside. Den lindes på adrc,sen www.aarhusstats-nvm.dk.
Elevrf1del har her sin egen underside, som de selv redigerer. Nye indl..cg til hjemme~iden kan oplages
ved henvendelse til Kaare Petersen (bl!, adminis1rnuon).

INFORMATIONSBLAD:
Fire gange om ctrct (ca. I /I 0. 1/12. 1/3 og I /5) uddeles til skolens elever og forældre et informations
blad med oplysninger 0111 aktiviteter og a1Tangementer bf1de i og uden for skoletiden. Redaktionen er
inspektor Oluf Lindberg-Nielsen samt administrationen.

INFORMATIONSMØDER:
Finder normalt sted en gang 0111 ugen. Pr1 disse møder kan FU, rektor. elevrfidet eller andre frem
lægge sager til debal. Der har i fircts løb været informationsmv)dcr tir~dag mellem I. og li. lektion.
ivlv)derne annonceres ved ekstra ringninger. og der er mødepligt! ;Endrede ringetider 0111 lir:>dagen. se
sidste side.Referat af møderne opsættes på elevopslagstavlen til hojre for vikar~edlcrne.

INTERNATIONAL KOORDINATOR:
er Inger iVlcier. Hun bisttir kolleger i forbindelse med udveksling~rejser. eller n21.r ,kolen har uden
lantb:k besøg. Endvidere vejleder og hj~clper hun udenlandske gæstecle\·er under deres ophold på
ÅSG. I det forgangne skole: r har der is~cr været fokuseret p!l udvek~ling.:-.rej,;er. indi, iduelle efteruct
dannelsesrejser for l~crcrc og undervisningsproje.kter med udenlandske institutioner.

INTERNETADGANG:
Der er adgang til ln1crnet fra alle maskinerne i 1-kt Ved opst:111 af pr grammet Netscape Navigator elh:,
Netscape Communicalor (begge versioner er tilgængelige) ewbler~s forbindelsen. Afslutning foregår- 1

blot ved :i t lukke programmet igen. Skolen har en fosl f1ben forbindelse ud afhusel 1il Undervisnings1,r
nistcricts Scktornct. som er en del ar det globale internet. Der er derfor/ri adgang til bnig cif /111eme11

1
'

Sl! dog ordcnsrcgkrne for brug ,ir EDB-lokalerne, ~om er oph~rngl i fon-ummet li\ \4a-b. 1-\eraf fren1~.~
bl.a. at man ubetinget nlt vige l'r:·1 maskinerne og lokalet, hvis der skal va~re undervisning! ~Al'

KANTINEN:
Er en selvejende inslitution, der ledes af en lærervalgt bestyrelse. Bestyrelsen udgøres af Birgitte.
Gram og Fritz Hardcrs.



K11111i11clcdcr er Brnll' Cvbo, der :-1;\r forden dagligl' drift. Desuden er Siw Ping He, Jeanet Knud
sen og Tove Riishn] :ms;11 -om medhjælpere. Alrni11g!-tid: 7.J0 - l~.00
Varetyper: I samarbejde med skolens Gronne Ud\·;ilg er vi hl.'gymh al uenkc mere økologisk. Fore
lobig indkobcs økologiske råvarer som mel. ~afl 1)g m.clkcprodukrcr. og vi har forøge: mængden af
rf1ko:--t. salater og gronnc retter
I kantinen er der SELVAFRYDNING. D,·t betyder. at man rydder up efter sig'

KARAKTERGIVNING:
I henhold til bcsrcmmclscmc skal der i gymna'iicl ud over årsk.uuktcrcrnc gives mindst en og evt. 10
standpunktskarakterer. De nærmere tidspunkter frcmg:lr :11' kalenderen i Informalionsbladet og på
skolens hjemmeside.

KLAGER:
Fællesudvalget behandler alle problemer. der vedrører triv~el. med 10 undtagelser: Sager, der ved
rører en enkelt lærer, kan ikke behandles, og sager vedrorcndc en enkel! elev kan kun behandles,
såfremt eleven er indforstået hermed.Både klaner O\'Cr i.::11 lærers adfærd OQ klager over en elevs ad
[ærd forelægges rektor til behandling og afgor;lsc. Klager over rektors bclrnnclling af sådanne. og af
andre - sager indbringes (igennem rektor) for gym11a~ic~1t'dclingcn. Den normale klagefrist er 14 da
ge. og klagen skal være skriftlig.

KLASSELÆRER:
Alle klasser har tilknyttet en klassehcrer. men i modstetninc til folkeskolen Iunzerer en sådan mest
administrativt. idet studievejlederne er dem. der varetager de enkelte elevers fo;i;;kellige problemer af
både siudicmæssig og mere privat an. Undtaget er dog l.gernc, hvor klasselæreren - udover det
praktisk ndministr.uive - også går aktivt ind i arbejde! med klassens trivsel. Se også under Indskoling.

KONTAKT "SKOLE-HJEM":
September: "Åbcru hus". Alle l.g-clevcr og deres parerende inviteres til en uformel aften på skolen.
hvor alle fag er repræsenteret, og klasscmcs lærere er til stede.Januar: Konsultation for I .g.
Der er ved konsultationen mulighed for individuelt at drofte faglige og andre spørgsmål med klassens
lærere og studievejleder.
Januar/februar: Valgfagsorientering for 1. og 2.g. Se ogsa under: BESTYRELSE.

LÆRERFORSAMLINGSMØDER:
Her behandles elevernes standpunkt, ligesom man kan rådgive eleverne om oprykning i en ny klasse.
Argøreisen af, 0111 en elev skal fortsætte i n.esre klasse, rr.cffes af eleven selv, Lærerforsamlingen hol
der møde inden uddeling ar karakterblade og efter afslu1ning af' eksaminer og årsprøver,

LÆRERKANDIDATER:
Kandidater med universitetseksamen. som ønsker ~li undervise i gymnavict. skal gennemgå et kursus
i praktisk undervisningsfærdighcd. Dette stnckker sig of'tcst over et halvt ,ir rr. fag, hvor kursisterne -
kaldet lærerknndidatcr eller ·'spirer"~ deltager i undervisningen i n:crt ~amarbcjdc med klassernes
lærere. I løbet ar kursus arrangeres der to "bcsf•>g'', hvor en !-.tudiclcktor fra en anden skole kommer
og overværer 2-3 timer. Efter 2. besøg udformer vejledere og studielektorer en ud1alelse om lærer
knndidatens undervisningsrærdighed.

LÆSEPÆDAGOG:
Skolens læsepædagog. Mona Reichen. kan hjælpe og vejlede elever med seerlige læse-. ,krhe- og
staveproblemer. Ud fra en samtale. evt. suppleret med en undersøgelse af stærke og svage sider. kan
elev og læsepædagog finde frem til elevens vanskeligheder og demdfra overveje hjælpeforanstaltnin
ger. som f.eks. kan være en instruktion i hensigtsmæssige læse- og studievaner eller cks1rnLimer i en
kortere eller længere periode.
Læsep,cdagogen kan kontaktes af eleven selv eller via dansklærer eller studievejleder.

MØDEPLIGT:
Der er almindelig mødepligt; hernnder hører også pligt 1il at aflevere skriftlige opgaver. Se ogsf1
··Fors~jmmclser".

NAVNE- OG ADRESSEÆNDRINGER:
Navne- og adressca::ndring og ændring af telefonnummer skal straks meddeles p~ det blå kontor.

OPSLAGSTAVLER:
l-lalvi1rskalender. skoleskema. lokaleskema. daglige skemaændringer samt meddelelser fra kontoret
findes i forhallen. Desuden har forskellige foreninger og udstillinger selvstændig plads p5 opslags
tavlen.
Opslagstavlerne i kældergangen kan frit beny1tes af alle.
Opslagstavlerne i forhallen samt glasdørene kan kun benyttes efter aftale med rektor eller inspektor.

ORDENSREGLER:
I. a) Spisning må kun finde sted i kantinen, i forhallen og i festsalen. Der må således ikke spises i

klasselokalerne. Der er sclvnfrydning erter spisning. Bægre fra varmtdriksautomnt må til og
med 3. lektion kun benyttes i kantinen

b) Det henstilles, at man efter Ill. lektion i kaminen kun benytter de runde borde.
Herved lettes rengøringsarbejdel.

2. a) Tobaksrygning er kun tilladt uden for skolebygningen samt i den bageste del af kantinen og
på del ene lærerværelse. l kantinen mfi der dog ikke ryges i spisefrikvartererne.

b) Indtagelse af c,;I, vin etc. pt1 skolens omrf1de er kun tilladt efter særlig aftale med rektor.

3. Spil 0111 penge er ikke tilladt.

4. Det er brugerne af skolens lokaler, der skal rydde op'
Stole og borde skal sæt1es p~ plads, og affald skal smides i affaldskurve.

5. Cykler anbringes i k,clclercn i cykelstativerne (ik.ke p,1 fod og ikke på brandveje) - eller i skole
gt1rdens cykelstativer.
Motorcykler og biler parkeres ~)st for bygningen eller i g?irden.

6. Cykler og knalkna skal trækkes inde i bygningi:n.

7. Udlevering af brochurer, skril'tcr, bøger og andel materiale skal ske fra et bord i kantincn.
Salg mr1 kun finde sted efter aftale med rektor. der kan rådfore sig med FU i s11danne sager.



l'.EOAGOGISK H, 0:
hc~t:ir ;1f rektor og :-kolcm, lærere. Det p:cdagogi:-kc råd er r:idgivcndc over for rektor. Det behandler
emner som skolens undervisningstilbud. budget llg ny:m..,bffclscr.
Til behandling af sager, der vedrører eleverne. indbydes clcvrepr.escm.uucr til at dchagc i møderne.
Pædagogisk råds ledelse er fra 1/8 1996 Ok Krogh, Antun Vinderslev og Marianne Warrcr.

REGEL,SAMLING M.~I. :
Alle elever p,, skolen f:1r udleveret Bckcndtgorclsc for gymnasiet af 19. maj 1993. som rummer op
lysninger af forskellig art. bl.a. bestemmelser for indholdet i samtlige fag. Andre omfattende bestem
melser ror gymnasicuddannclscn end disse kan findes i en meget omfaucndc regelsamling i ringbind
indeholdende samtlige regler. Heri lindes tillige undervisningsvejledningen. Regelsamlingen står på
rektors kontor og p~ biblioteket. men kan og.:,,[1 l<L':-.L' :-. p."1 Undervisningsministeriets hjemmeside pf1 in
ternetadressen: www.11vrn.dk/i11ckx.

SKEMALÆGNING:
Denne opgave udføres af Jes Rctboll, Bent \Volmar og Birthe find Rasmussen.

SKEMAÆNORINGER, DAGLIGE:
Som følge af læreres sygdom. tjenstligt fruvær. ekskursion. l.crcrkandidutbcsøg o.l. kan det være
nodvendigt at foretage ændringer i det daglige skema. Disse ændringer foretages af Carl Sørensen
og Anne Merete Frederiksen og bekcndtgorcs ved opslag på opslagstavlen i forhallen. Under CS's
sygdom har også Ulla Bonnerup deltaget i delle arbejde

SKOUARKIVAR:
Skolens arkivar samler ældre og nyt materiale vedr. skolens liv. F01os. avisudklip, sange. programmer
m.m, (evt. i kopi) kan afleveres til arkivaren Anne Lise Lykke-Andersen.

SKOLEFEST:
Finder sted i marts med deltagelse afelever. l.crere. forældre og gamle elever. Dens indhold er: Fæl
les underholdning. spisning i klasserne. lanciers. musik. dans. snak m.v i en række lokaler.

STATENS UDDANNELSESSTØTTE:
Vivi Guldberg lager sig af alle spørgsmål. der vedrører SU. De gældende bestemmelser for uldeling
af uddannclscsstoue kan hentes hos Vivi Guldberg i blå administration.

STUDIEKREDS:
Der kan oprcucs studiekredse, hvis mindst IO elever melder sig. og hvis en leder kan findes. I studie
kredsene mfl man ikke gennemgå lærebogsstof Timerne ligger uden for normal undervisningslid.

STUDIETURE/EKSKURSIONER:
Studieture/ekskursioner er undervisning uden for skolens bygninger. f.eks. i politiske institutioner.
erhvervsvirksomheder, teatersale, andre !ande og byer.
Værdier: ar sådanne ture er stor. Arbejdsklimaet i klasserne pf1virkcs positivt. og det er befriende en
gang imellem at være bone fra bøger. tavle og lektionsopdeling og lære pft en anden mt1de.
Retningslinierne for studieturene er fastsat dels af ministeriet. dels af skolens pædagogiske råd/eks
kursionsudvalg.

Der knn rejses i fag. hvori der undervises i det år. rejsen finder sted.
Principielt deltager alle, da studieture indgår som del af eksamenspensum
Rektor godkender det faglige program for turen.
Det er l:.ererne, der tilbyder klasserne studieture. da de via deres faglige indsigt bedst kan vurdere
de forskellige rejsemåls muligheder.
Sludieturc foregår enten ugen inden p11skefcrien eller ugen efter efterårsferien.
Det tilstræbes, at hver elev/kursist deltager i en stuclierejse på ca. en uges varighed.
Udgil'ierne i del samlede undcrvisningsforløb mf, ikke overskride kr. 4.500 i basispris.
Basisprisen er højest kr. 2.700 pr. studierejse på en uge.
Basisprisen er højes\ kr. 1.200 for swdierejser pi\ 1re skoledage.
Basisprisen er højest kr. 400 for en unclervisningsdag + weekend.
Basisprisen er kr. 40 for hver endagstur.

STUDIEVEJL,EDNING:
,\rsplan:

SKRIFTLIGE OPGAVER:
Det fremgår af Gynmasicbckendrgørclscns fagbilag. hvor mange skriftlige opgaver eleverne årligt
skal aflevere. For at fordele disse jævnt over ugerne og derved imødekomme elevernes skriftlige ar
bejdsbyrde fastsættes ved semestrets begyndelse afleveringsdatoer for alle klasser og hold. Det er
lærerens ansvar, at planen for afleveringer ikke ændres, og at den enkelte opgave stilles tilpas tidligt,
sil eleverne sikres en rimelig arbejdsperiode. Det er elevernes pligt at M1rgc; for, 31 de fastsnue afleve
ringsdatoer overholdes. Hvis en elev har problemer med at overholde fristen, kan læreren i særlige
tilfælde dispensere for fristen, normalt dog kun efter forudgående henvendelse fra eleven.
Syge elever afleverer normalt senest to dage efter sygdommens ophør,
Opgaver, der efter lærerens mening afleveres for sent eller slet ikke afleveres, noteres i en torsom
melsesprotokol, der ved hver måneds begyndelse gennemses af rektor.
For sent afleverede opgaver reucs i fornodenr omfang p~ et for læreren passende ridspunkt. De opga
ver, der er anføn i protokollen, tæller med ved opgørelsen afden samlede forsomrnelse. Manglende
opgaver kan i særligt alvorlige tilfælde alene udløse skriftlige advarsler rn.v.

lg Aug.
Sept.
Scpi./Okt.
Scpl./Nov.
Jan./Fcb.
Maj

2g Sept.
Jan./Fcb.

Præsentation af srndievejledningen
S1udieteknik
Lcrcrforsamlingsmøder/klassens dag for I .g ved studievejleder
Imls\usningss::im1alcr
Valgfagsorientering
Eks:1mc11soricntering

Orientering om SU o.a.
Val gf:1gsori entering

3g Sep1./okt. Orientering om 3. flrsopgnvcn
Nov./Dcc. Orientering om studie- og erhvervsvalg

Begyndende sludic- og erhvervsorientering
Fcb./Mans S1udicoricntercnde møde/Store Rejsedag
Maj Eks..imcn~orientering.



Oluf Lindberg

modellen

og på adskillige møder med un
dervisningsministeriet har vi
fremføn kritik og givet forslag
til forbedringer. Vi kan ikke
garantere. at Standarder og
profiler bliver det optima

le instrument til at be
skrive og kvalitetsud
vikle gymnasiesko
len, men vi kan ga
rantere. at vi har
gjort von bedste
for JI forbedre

At svare pJ det. eller renere: at forsøge at svare.
er et liges~ omfattende arbejde s0111 at udfylde
skemaer og lave en institutionsbeskrivelse. Et ud
valg p:1 8 medlemmer bestående afen elev og syv

lærere med forskellige funktioner har gennem
hele året kulegravet forsøgsmmerialel.

Det er en god uddannel;e, som gi,cr de unge
fremragende muligheder for at udvikk de per
sonlige kvalikationer og gennemfore en videre
gående uddannelse. I øvrigt er det helt rimeligt. at
samfundet. der (selv i Århus Arni) brnger store
surnrnerp/i uddannelse. fåret indblik i. hvad pen•
gene gt1r til. Og selvf~1\gelig mener vi. at gymna
siet skal gennemgå en konstant kvalitetsudvik
ling. Spørgsmålet er så. om Standarder og profi
ler er det re11e middel.

I.,~'~~--.-..~-- - . 'c1· I~ ,

lr1WtZ.,.tw.!IW,""""'~~~~~,-i"<••.,,.,,

Vores udgangspunkt
for arbejdet med for
søget er. at hverken
vores skole elle,
gymnasiet som
ungdomsuddan
ndsc har noget at
skjule.

Målet for delle omfattende arbej
de er dels at give offentlighe
den adgang til informationer
om de enkelte skoler, dels
at disse, ved at ffi gjo11 sta-
tus, kan udvikle sig.

Når Standarder og profiler fra næste ~r skal an
vendes på alle landets gymnasier og HF-kurser.
kommer det til at bestå af tre dele: en faktudel,
hvor skolen offentliggør tal orn f.eks. antallet af
elever, udbudte og oprettede valgfag samt byg-
11 i ngens størrelse, en beskri vel se af skolens prak
sis med hensyn til f.cks. introduktion, evaluering,
elevindflydelse og konsekvenser af fravær og
endelig to spørge skemaer med henholdsvis
elevers og læreres vurdering af undervis
ningen.

STANDARDER OG PROPILER

Arhus Statsgymnasium har sammen med fire an
dre gymnasier og to voksenuddannelsescentre
været forsøgsskole i undervisningsministeriets
projekt ror kvalitetsudvikling og institutionsbe
skrivelse. "Standarder og profiler". Som forsøgs
skole er vi med til at afprøve og videreudvikle un
dervisningsministeriets materiale.

Åbylwjvej 28. 8210 Århus V, tlf. 86 15 62 64
J.L Heibergs Vej 62, 8230 Åbyhøj, tlf. 86 25 32 90
Klostergade 78 Jrh., 8000 Århus C, tlf. 86 18 27 21
Tousvej 26 si.th., 8230 Åbyhøj, tlf. 86 25 03 06
Hvedebjcrgvcj 2, 8220 Brabrand, tlf. 86 25 12 16

Fenrisvej 31. 8210 Århus \1, 111' 86 15 83 59
Nordøgade 5. 8200 Århus N. tlf. 86 IO 30 69
Drossel vej 5. 8362 Hørning, tlf. 86 92 25 82
Arnukvængc 9. 8270 Højbjerg, tlf. 86 27 38 98

Helgesgade 13, 8260 Viby J, til'. 86 11 44 32
Arnakvej 60. 8270 Hojbjerg, tlf. 86 27 42 87

(tidl. elev 85)
(tidl. elev 69)

(pedel)

- støtte til kulturelle/sportslige arrangementer. - fester ror gamle elever. s1011e til internationale
initiativer. - større til økonomisk vanskeligt stillede elever

Bestyrelsen består af følgende:
Valgt på generalforsamlingen:

Jørgen Vesterager (Iorældrerep.)
Lissi Ørvad (tidl. elev)
Joan Sindberg (tidl. elev 85)

ULANDSFONDEN:
Se U-landsfondens indlæg side 51

f\.SG'S VENNER:
Den 6. november l 992 afholdtes der stiftende generalforsamling i Århus Statsgymnasiums Venner.
Hensigten med ÅSG's Venner er at etablere en stoueforenine for ÅSG af tidlisere oo nuværende for
ældre~g elever og alle. der vil stoue ÅSG. Foreningens for;nl er dels at knyt~c en 1:vende forbindel
se mellem skolen og lokalsamfundet. dels at stene sådanne formål. som ikke naturligt løses inden for
skolens økonomiske rammer. Delle formål sogcs opfyldt bl.a. ved

Rene Vase
Lis Bendixcn

Valgt af skolebestyrelsen:
Finn Eland

Valgt afPR: Fritz Harders
Me11e Riis

Rektor: Ole Jubl
Rektors stedfortræder og sekretær:
Carl Harding Sørensen

Revisor: Poul Eskerod (tidl. elev 62)

Feb. Organisering ar studieorienterende mode "Rejsende cirkus"
Organisering af besøg pJ uddannelsesinstitutioner

Fcb./April Udslusningssanualcr
Mar/April Orientering om koordineret tilmelding til videregående uddannelser

Studievejlederne er Michae! Andersen, Dorthe Antonsen, Torben Wulffog Merete Hej!- Nielsen.
De har kontorer i nr. 6a og 6b. hvor de trrcffcs ,:,vel personligt som telefonisk i de opslåede træffeti
der. Skolens telefon er 86 15 89 55.

STØRRE SKJUFl'LIG OPGAVE:
kaldes også 3. årsopgavcn. idet del er en individuel. skriftlig eksamensopgave, der skrives i 3.g i ugen
inden juleferien. Inden for fagene dansk og historie samt de valgte hpjniveaurag vælger eleven se lv
det fog. vedkommende ønsker at skrive opgave i. Den Iærdigc besvarelse skal have et omfang svaren
de til 15 maskinskrevne A--t-sider. I øvrigt henvises til det Røde Hefte. der udleveres til alle 3.g'ere på
det forste orienteringsmøde om opgaven.

STØTl'EUNDERVISNING:
Støtteundervisning kan etableres i forbindelse med længere tids sygdom.Elever med fremmedsproget
baggrund har normalt mulighed for op til 15 timers individuel undervisning. Studievejlederne sørger
for holdenes oprettelse efter gymnusieafdelmgens godkendelse. I forbindelse med indskolingen af
l .g'ere har hver klasse mulighed for at rn i alt 10 timer fordelt på elever, der ing. studievejleder og
faglærer trænger til et ekstra skub.
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- IT p,\ Ast;

FÆLLESUDVALGET

FU er det udvalg, hvor c\cvrf1cbformanden og
PR-ledelsen modes en gang ugentlig. og denne
kontakt har v:crel - og er stadig - vigtig for elev
demokratiet og samarbejdet mellem lærere. ele
ver og øvrige ansatte pf1 skolen.

Ud over f:cllestimeme drilfter FU andre spørgs
mål. der har betydning for triv~len pa skolen, og
debauen Olll skolens rygepolitik er et eksempel.
Elevrepræsentanterne i FU har i samarbejde med
Elevnidet lavet en undersøgelse om rygning i

skolens kantine. og p5 baggrnnd af denne er der
nu indfo)rt en rygepoli1ik for kantinen. En vigtig
rolle har elevrepræsemantcme også spillel i for
bindelse med genindførelsen af cafeerne. som
2.g'crne traditionelt arrangerer. Det er ligeledes
elevernes fortjeneste, at skolens klasser har ritet
en klasserepr:esentant. der fungerer :-.0 111 et bin
deled mellem adrninistration/hcrere og klassen,
nftr generelle informationer skal formidles.

Som optakt til Operntion Dagsværk 1997 havde
vi besøg af repræsentanter fra Opera tion Dags
værk. der holdt et lysbilledforedrag om Guate
nrnla. og endnu et fængslende lysbilledforedrag
holdt Jakob Holdt. da han viste sine "Alllcrikan
ske billeder... I forbindelse med KomL11unevalgc1
i november havde FU indbudt 4 politikere til et
valgpanel på skolen. og dysten stod mellem
Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten. Nicolai
Wammcn fra Socialdemokratiet. den konservati
ve Poul B. Skou og Venstres Jens Winther. I sam
me genre v;ar vi også. da vi kort før Folke1ings
valget ~k besøg af Uffe Ellemann-Jensen og
Svend Auken. og skolen får igen poli1isk besøg.
inden der til sommer skal stemmes om Amster
damtraktaten.
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Det t'1,)rs1c musikanungcment var med de verden
skcudtc, danske jazzmusikere "Doky Brorhers".
der underholdt 111cd ,11 improvisere over deres
j, 11z11u111rL· og Ioruclle om deres liv i det interna
tionale musikmiljø. Det ,111clc1 arrangement ud
fyldte LIL- I ukrainsk ensemble "Divogray" med
ukrain sk folkemusik og -dan s. Også skolens
"Princc-projckt" l:°1 i ræ!lcstimercgi

Det er FU. der afgør, hvilke fælleslimearrange
menter skolen skal have, og fællestimerne kan
være ror alle elever eller blot for grupper af ele
ver. For alle elever har vi i delte skoleår haft to in
ternationale musikarrangemcmcr, to lysbilledfo-
1\ :drag og 10 politiske arrangementer.

Udvalgets vigtigste opgave er al fremme samar
bejdet mellem elever. lærere og skolens øvrige
ansatte, og det foregår ved. at vi planlægger fæl
lestimearrangementer og drøfter spørgsmål. der
har fælles interesse og betydning for trivslen på
skolen.

UDVALG OG
ARBEJDSGRUPPER

Der er tr.cngsel omkring det store bord på rektors
kontor. når Fællesudvalget (FU) holder møde
hver mandag i spisefrikvarteret. FU består af rek
tor. som er rast tormund. elevrådsformanden og
formanden for Pædagogisk Råd (PR). herudover
tre elever valgt af eleverne, tre lærere valgt ar
l.crcrne og endelig skolens pedel. Medlemmerne
skifte s til at være ordstyrer ved møderne og til at
lede informationsmøderne i festsalen hver tirs
dag. Da møderne er åbne, er interesserede vel
komne, og det skerjævnligt, at lærere eller elever
dukker op med et ønske om fx at lave et indslag
pt1 tirsdagsmødet eller med lorslag til et kom
mende rælleslimearrangement.

Jens Holbech og Kaare Pele en

Med Amtets nye IT-strategi er der udmeldt bety
delige midler til udbygning ar gymnasiernes edb
net. Vi har på ÅSG trukket de første kabler, og vi
forventer at få kablet hele skolen op inden ud
gangen af 1998. Der skal desuden efter planen
an,kaffe; en hel del computere og andet IT-grej -
pr.eci- hvor meget afhænger i den sidste ende af
tic :11111..,Ji,gc midler, da skolen ikke i de eksiste
rende bevillinger har midler til IT-anskaffe! er i
srorrc vtil. At der vil ske en kraftig udbyg ning,
ligger imidlertid fast.
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Ligesom i resten af samfundet har ll-cmrådc: i
d~ -cne-rc ar udviklet '.'ig en del pi1 ASG. Eftc 
rare t !995 indviede \'i Cl datalokale. hvor 7 nvere
compute re med CD-Rm,, og lvdk ort "" satop i

netv.c rk sammen med 5 lidt .cldrc maskiner. I cf
icrårc : 1996 bil', , i koble! pa Undcn·i'lni

1
rn.~mi

nisrerict, Sckrornct. Il\ ilket bl.a, cav adf.';t~!.! ti!
Internet. Samtidig blev der givet rri adg,u(g 1iJ lo
kalet i skoletiden Dc1 bcnyuc, uucnsivt. men en
kcltbrugcrc 111[1 !li.Hurlig,·i:,, viec. In i~ lokalet skal
bruges til undL'n·isning. Der c...r derfor et stort - ol.!
"1adigi vok sende - behov for udvidet a<lQ<JIH!. d;
skolen, computcrbe:-,tand endnu er forl101d\vi~
begnense1
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ELEVRf\DET

( I w). PR- repræsenuuu: Mia Brix Jensen ( I w). vi har i dag.
Der er valg til posterne i AG på det årlige stor·
møde. ER's officielle formane er Siri, dvs. lærer- Juliane Marie Ø.V. Christiansen og
ncs kontaktperson. Denne titel har dog ikke no- Mia Brix Jensen. I w
gen videre funktion, da det til dagligt er de fem i

AG. der deler denne post. Det er gennemgående
i ER. :ri arbejdet fordeles.

Vi er i elevrådet afhængige af engagement fra de
nye elever, så vi fortsat kan have den indflydelse.

Aktiviteterne i elevrådet har i år været begrænse
de. da vi har koncentreret os om at f:1 elevrådet til
at fungere. Så vi håber på. at vi i skoleåret 98/99
kan prioritere kræfterne anderledes.Pil f.eks. me
re udadvendte aktiviteter så som: hyttetur. ar
bejdsaften 111.111

Udover arbejdet pf1 skolen giver skolens medlem
skab af Danske Gymnasieelevers Sammenslut
ning (DGS) mulighed for indflydelse på lands
plan: samme muligheder giver Gymnasiernes
Lnndsorganisation (GLO), GLO har blot indivi
duelt medlemskab. I amtet deltager f\SG i Gym
nasierne i Århus Amts Fælles Elevråd (GAF).

AG modes om mandagen i et frikvarter. hvor der
laves dagsorden. og hvor referatet fra sidst gen
ncrngås, Referat. dagsorden og andre inforrnmio
ner findes p:1 elevrådets opslagstade i forhallen.
Vi har i /1r fået lov til at holde enkelte elevråds
møder i en undervisningslcktion. hvor en enkelt
elev i hver klasse fritages fra undervisningen for
at kunne deltage.

Elevrådet holder hver onsdag møde i spisefri
kvarteret, hvor der informeres, diskuteres og ved
tages aktuelt stor. Møderne bliver holdt af ar
bejdsgruppen (AG), som består af fem forskelli
ge personer. Disse elever er: Siri AnnWcsthausen
(2c), FU- repræsentant; Mathias Dall Rasmussen
(Ib). økonomiansvarlig; Søren Berntsen ( I y). an
svarlig ror post: Juliane Marie Ø.V. Christiansen

Der er i elevrådet mange forskellige arbejdsopga
ver og mange interesseområder. der skal dækkes.
Det er dog op til den enkelte elev. hvor meget
man vil involvere sig, men repræscruantcmc skal
underrette klasserne om. hvad der foregår i elev
rådet

I elevrådet pfi ASG provcr vi at varetage elever
nes interesser og ideer. Derfor vælges der i hver
klasse 10 elevrådsrepræsentanter, som skal vare
tage og viderebringe klassens holdning i elevrå
det. Eleverne kan fti indflydelse igennem skolens
mange udvalg. sft vi også har mulighed for at
komme til orde her. Vi har i årenes l1Jb kæmpet
for større elevindflydelse og har nu opnået at ha
ve en plads ti! en elevrepræsentant i hvert eneste
relevante udvalg.

P;°1 FU's vegne
Stine Nørgaard. 2a, og
Annette Rasmussen.

Hl-medlemmer er: Siri wesrhausen 2c (elevråds
lorm.uul). Stine N!Wg:1ard og Kristian Wurtz 2a.
Stine Lyngborg 2c. A1111et1c Ras mussen (AR),
Bente Kofoed (IJK), Torben Hvid (TI-I) ogAnton
Vinderslev (AV). Finn Eland og naturligvis Ole
.lulrl



OPERATION DAGSVÆIH( SKOLEBLAD

Operation Dagsvrerk er en orgauixuion der hcs-
1,1r af gymnasic-, lux- ng hf elever. der har dc1 til
Iællcs. at de gerne vil hjælpe horn i den>. verden
med at fa en uddannelse. Den 12. november gik
danske unge så i aktion. Hver deltager skulle
skrabe 200 kr. s:11111ncn ved enten at pudse vindu
er. g[1 en tur med naboens hund eller noget helt
tredje. der dog max. måuc tage S timer,

Projekter. pengene skulk stolle i sum-arbejde
med hjælpcorg.mismioncn 1131S. hvorigennem vi
skulle surgc for. at i\lay.i-indiancme i Guatemala
fik deres egne skoler. for dcnucd at blive under
vist i deres eget sprog og kultur. hvilket ikke for
har været tilfældet. De har nemlig været v;i111 til
at komme i spanske skoler til et sprog og en kul
tur. de ikke har kendt. Delle har resulteret i. al de
er sakket agter i undervisningen. og når de sil en
delig har n1C1 lært spansk, har dl'. kun lært om de
spanske helte. der kom til deres land for al redde
dem.
- Fra hvad?

~layai.:n1c har derfor stor brug ror vores hjælp, så
deres ,cldga,nlc samfund ikke bukker under for
de spanske autoriteter.

Til slut vil jeg blot sige mange, mange tak til jer.
der ··sad"" hjælpe os. men ogsn udtrykke en stor
skuffelse over for dem. der den 12. november, da
vi fik fri til at lave Operation Dagsværk fra kl.
I IJO. valgte at g,1 hjem og pille næse i stedet for
al gere en lille indsats for dette geniale koncept.
'200 kr. erjo ikke den store formue for os, men en
kæmpe hj.elp ror dem. der ingen har. Jeg håber
meget. at del har givet jer noget al tænke over, så
1 allesammen er med. når del gtir løs igen den I I.
november 1998.

Operation Dagsværk-gruppen
v/ Janni Kikkenborg, 3c

l\1 ASG har vi et skoleblad. Og som andre blade
har vi brug for en redaktion. Derfor har vi brug
for dig. Enten til at redigere. fotografere, skrive.
layoute crc .. for faktum er. at størstedelen af re
d.rkuoncn tersvandt i sommer (læs: de fik deres
huer og skred), Dette giver os storartede mulig
heder fm at kreere et skoleblad. der kan opnå
endnu større succes og popularitet end hidtil (sid
ste ;'lr udkom vi 6 gange og alle eksemplarer blev
udsolgil) For at torucllc lidt om hvilke emner vi
har behandlet hidtil, kan jeg nævne ting som:
slikkepindemani, soldkapport. cafe sladder, vcr
dcnssitutnioncn, teologiske diskussioner om
hvorvidt gud er rød, hvorfor man skal riste de rø
de. interviews med bla. Uffe og Auken. anmel
delser (CD, teater, film), tegneserier og andet
godt. Som du kan læse, burde det være muligt m
igen præcis DU skulle kunne linde en niche. hvor
DU kan udnytte lige præcis DIT talen! til del
yderste. Derudover er det jo også en god und
skyldning ror at lære nogle nye sjove. søde. krea
tive mennesker til at snakke, feste osv. sammen
med. Sri kom frisk, kom glad og frem for alt
KOM OG LAV ET SKOLEBLAD.

ET PAR KOLDE FACTS FRA KASSEN:

......

NAVN: ÅSGold
UDKOMMER: 6 gange pr. skoleår
OPLAG: 200 blade
REDAKTØR: Peter Hegner Bonfils
REDAKTION: STOR OG FESTLIG

Peter Hegner Bonfils
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VII.DMARKSHOLDlff

Okay. hvis jeg sfi vender blikket lidt væk fra disse
pædagogiske og I idt filosofiske overvejelser og
ser ti!b:ige pti netop dette :"ir~ program for Vild
marksholdet. stitr "Grenlandsekspeditionen
199T lysende klart p;i min nethinde. Natur!igvi-.
var turen for-beredt gennem vandreture i Dan-L'"''· ,,, ""'"' "'"'' ,,., ,.. ,,, """ '" '""' "·

OleJuhl

Det kan allerede nu siges, at caf~crne <lfvik\cs til
fredsstillende efter denne aftale.
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De overskud. der rremkommer de enkelte freda
ge. indg:ir i r,cllesudva!gets kasse. Før studierej
sernes afvikling opg~,)res den samlede indtjening.
og hver enke Il klasse ffir et tilskud til et eller lle
rt: S~L'r!ige arrangementer under studierejsen. Be
h;lbct administreres af den la::rer, der leder turen.
Hver klasse garan1eres 1000 kr i tilskud . Er det
:-.;1111k:dc overskud tilstra:-k.kcligt. forøges beløbet
til 2000 kr. pr. klasse.

Efter et tir med nogen tumult pt1 grund af mange
g;e\ter udefra er vi nu kommet frem til en form
for afvikling af caffrrnc. sn uheldige optrin skul
le kunne undg;°is.

CAFE-EFURMIDDAGE

CafCcrnc er nu nlcne forbeholdt skolens elever og
pcr:-.onalc. G,cster udcrrn kan sf1lcdcs ikke accep
tere~. Arrnngcmcntcrne aftales for ca. et halvt fir
ad gangen og planlægges i samarbejde med pe
dellc11.

DL't er blevet skik. al 2.g-klassernc pt1 skift st;''tr
:-.nm arningør <.1f cafeerne. Overskuddet fra ca
rCcrnc bliver anvendt til ekstra tilskud til de s,ctl
v;inligc studierejser.

lgcnnc111 mange år lwr vi haft en hyggelig traditi
l 111 med <.:a reer fOr ~kolens elever ca. IO fredage
nrn ard

rend-tur til '.\!orge. men sommerens mange og
vidunderlige oplevelser i Grønlands unikke og
:-lor~!åcdc natur overstråler alt. Dette skulle være
kulminationen p:'t 5 års arbejde, og del blev det!

Desværre var der kun I elev med fra den første af
ten dengang i 1991. da vi etablerede Vildmarks
holdet. og hvor vi i vores håbefulde naivitet snak
kede om. hvor spændende det kunne være engang
at tage til Grenland. Og s,i blev det virkelighed.
Denne anden gang rummede det hele. Sejlende is
bjerge . ..,Jugtcdc hvaler. orgier med rejer og krab
bcr, modet med fortiden. kontakten til lokalbe
folkningcn. fluefiskeri, gletschere, dybe (jorde og
1id1.111Jk1e landskaber. Og 1a ikke mindst følelsen
af varnmcn 1111.:d 22 unge og dejlige mennesker at
have pra:\11.:ri:1 en vandretur, som kun de færreste
kommer igennem. Turen fra Sisimut til Kanger
luv.uaq.

ML.'d .\it ,\ IOr en gruppe er det kun muligt, når alle
arbejder !'lmnm1.:n. t,tnktr pmi1iv1, er årvf1gne, og
nar alle de andre ting fra den skjulte la.:rcrplun er
til .11edc.

lv,111 Jcn!'len

Vildmarksholdet p[t ÅSG har nu eksisteret i 6 ar.
og for torsre gang frir jeg lov til selv at skrive om
det! De toregående .°1rs elevindlæg - omend frem
ragende - har være: pr;rgct af ord som vabler
overmenneskelige strabadser, pnrnniv hygiejne.
fedtet hår. sult. regnvejr. afmagt. mudder ug dase
makrel! Sticlan ser jeg naturlig, i~ slet ikke p:1 det.
Jeg ser skiftende vejrlig. miurcns skonhcd. stor
slåcde udsigter. personlig udvikling og 'ilyrkcl~c
af selvtillid. samarbejdscvnc. c, ne til al t.enkc po
sitivt. enkel Iorstehj.elp, kendskab til kroppen"
fornodcnhcd ved udcndors forhold. kompetence i

konlæsning. beregninger og fornemmelser for
rum og afstand og. ja. jeg kunne blive ved. All<1
endnu et eksempel på den skjulte lærerplan. som
ah for sjældent bliver synlig for eleverne. Pi1 den
måde ligner "Vildmarksholdet" sl;icndc skole
hverdagen. Jeg m,l altst1 snart blive en bedre lærer:



ET FRIVILLIGT TEATER FILM.KLUBBEN

Måske en spojs aflcn al g:, til fest. Det er trods all
en mork m;mlbt, i januar. og weekendens tr.etbcd
kombineret med forventningen om n.estc skole
dags strabadser sender tankerne hjem til sengen.
Men når invitationen nu er kommet. så skal man
vel ogs:'1 nærmest mode op. Desuden trækker fe
Sien også en smule i sic selv. a~rli!! 1alt sti trækker
den etterhånden 1crnm~lig meget~og chancen for
at glemme alt andet skulle vel være til stede. Det
plejer jo at være sjovt summen med vennerne.

Vel ankommet og iklæd: det fineste sæt tdj åbnes
døren og lyset strornmer ud fra den høje sal. M:111-
ge ar de andre gæster er allerede til stede. Iodsc
laren. som er en ven. tager hjerteligt imod. En lil
le kuriositet ved festen består i. at alle gæsterne
inden festen skulle sende et kærestebrev til en be
stemt af de andre gæster. således at alle får et
brev. Modtageren ved ikke. hvem afsenderen er.
Så udvikler det sig måske i lobct af aftenen. når
folk begynder at spejde efter den udkårne og den

udkårne efter en anden udkåren. Fødselaren er
lidt af en spøjs fyr. 111cn ogs/, en ven. så der leges
sclvfolgclig helhjertet med. Man rnåjo sige enten
dier

Flere af vennerne er kommet - helt præcist li. De
kræver meget opmærksomhed. Det er et forsøg
p:i at kere hinanden bedre at kende, for selvom
man allerede kender hinanden, så kan man godt
blive knyttet ucucrc sammen. Det er faktisk en af
dem, der har fåc: brevet. Ideen viser sig at være
temmelig god, under alle omstændigheder ople
ves sjældent en fest s:°1 rig p!1 spontane. underhol
dende indslag. Hvad de nærmere indebar afsløres
alts:I ikke. noglegange rn:I man bare selv være til
stede. lige behagelige for de implicerede var de
nok ikke. nogle afdem var nok ikke heil de sam
me. da de gik hjem. Nu tosser tankerne hjem til
sengen.

Jan Johansen. 2y

Hvad er Filmklubben egentlig? Udadtil er den
filmfriske ungersvende. ca. 28 stole. en video
med tilhørende fremviser og lærred. Men hvis
man bcsogcr Filmklubben på en ganske alminde
lig råkold torsdag aften. hvor resten af verden er
gJct i stå, vil man kunne se, at der findes meget
mere end det. man ser ved f,Jrsle øjekast. Del kan
være svært at forstå, at det lille lokale nede i kæl
deren har kunnet rumme både zombier fra det yd
re rum. franske massemordere, spanske guitar
spillere, engelske karakterskuespillere, en kasse
passionsvand, Arnold Schwarzenegger. uanede
mængder afjapanstængcr og mange andre tingpå
bare cl skoleår. Men det filmiske univers har som
bekendt rn begrænsninger. og dem. der er, prøver
\·i ti I stadighed at rn ophævet nede i vores sorte
hul i kælderen ved hjælp af en supernova af gode
og hysterisk dårlige film.

Formålet med vores små klovnenumre på tirs
dagsmøderne og med denne 14 - daglige filmaf
ten er at give ÅSG's elever nogle filmoplevelser,
de ikke oplever andre steder, (Arnold Schwarzen-

gelig også at videreuddanne eleverne. efter al
lærerne har sluppet deres klamme greb om dem
efter skoledagens prøvelser. Hos hvilken idr:m
lærer kan man lære, hvordan man nemmest ~nig
myrder sine fjender uden at blive fanget af pol i ti
er' Det er netop også derfor. 111an bør tage i
Filmklubben i stedet for bare at leje den nyeste
med Sylvester Stallone. Vi har bløde sofaer. en
stor skærm. god stemning og naturligvis en dyb,
in1ellck1uel diskussion bagefter0111 filmens sym
bolik. billedstil. skuespillernes præstationer. og
om hvorfor Bruce Lee ikke bare tog vinduet i ste
det for at gå ud igennem hoveddøren. Vi har alt
del. du ikke får andre steder. med mindre du
kc,,ber dine japanstænger hos Bente .

... og husk:

. ..at hvis du elsker Filmklubben. elsker den dig!

...at den eneste måde. du kan erklære din kærlig
hed på. er at møde op torsdag aften og fil del i ma
gien. Chokolade og blomster duer ikke.

eggcr er nemlig blevet utroligt svær at tinde nede
p:'i tanken i synkroniseret udgave), men selvffj]- Christian og Jeppe. 2c



SKOLEllESTYREl,SEN U-LANDSFONDEN AF 1962

I

Bestyrelsen har i det forløbne ttr været igen 11cm
mange gode drøftelser ar forhold. der er ;1f betyd
ning for gymnasieskolen i almindelighed ng
f rhus Suusgymnnsium i srerdclcshed.

Bestyrelsen har- som vi skal i henhold 1il de for
melle regler - drofic: budget. lagudbud. feriepla
ner etc. Et næsten fast punkt p:'1 bestyrelsens
dagsorden har været de bygningsma.:ssigc for
hold. hvor især varme-anla~ggct kræver snarlig
fornyelse.

Disse diskussioner er naturligvis v.escnrliec. for
di en horing :1f bestyrelsen i~clg:'1r i den f~rmclle
beslutningsproces. men de viericstc diskussioner
på bestyrelsesmoderne har do; c~·cjct sig om mål.
visioner og kvalitet. Gymnasieskolens situation
og fremtid har på en eller anden måde været til
debat pf1 næsten hvert bestyrelsesmode - bl.a. te
maet om bredden i det Iagudbud. eleverne kan
vælge imellem. og spørgsmålet om gymnasieud-
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dannelsen som en almen dannende uddanne! e
eller sn111 en studieforberedende uddannelse ha,
pr.eget en r.rkkc drøftelser.

Bcsryrclxcnx formelle kompetence er ikke særlig
stor. men bestyrelsen kan spille en vigtig rolle
som det tv~crg;icndc forum, hvor politikere, for
<l'ldrcrcpra:sentalllcr, lærere og andre medarbej
dcrrcpra-scntanter, elever, s:crligt udpegede samt
skolens ledelse kan mødes og inspirere til positiv
udvikling i en god demokratisk ånd.

I august/september skal der igen være valg af for
.cldrercpræscmanrcr til skolebestyrelsen. P.å bag
grund af de erfaringer. vi har fået igennem besty
rclscsarbejdcr. kan 111a11 kun opfordre de foræl
drc, der har interesse for uddannelse og udvikling
til at stille op til bestyrelsesvalget.

Jens Krogh. bestyrelsesformand I kælderen under Statsgymnasiet sker der sære
ting! Her færdes kælderfolket, et besynderligt
folkefærd. som i deres sparsomme fritid går og
roder og regerer med varer fra verdens eksotiske
lande.

De pakker ud og ucller op og skriver ned og ryd
der v.ck. Til tider er det kaos, der hersker, til an
dre tider, I.eks. lige efter status, er der pinlig or
den. Men det varer ikke længe. En uge efter er det
galt igen. 40 kasser fra Indien pakkes ud, så pap
og papir flyver om ørerne og gennem gangene.

Kaotisk ser del ud, men vi ved, hvad vi gor, og
hvad det fører til. Varerne sælges i vores butik på
Set. Knuds Torv og prt udstillinger rundt om i

landet. Overskuddet og gaver fra private og Ion
de sendes fra lf-landsfomlcns kontor i kælderen
ud til projekter i Indien, Kenya og Zimbabwe.

Ei1 xtor ctnogrufisk samling, der lejes ud, er med
til at udbrede kendskab til ulandes kultur. og med
sponsorarcr ror b1orn i Kenya og Indien hj:clp s
~11it1 mennesker til at blive kompetente deltagere

5 I

i deres hjemlands udvikling.

For snart I_ år siden blev vi noget opskræmte af
brandmyndighedernes krav om bedre brandsik
ring pr1 gymnasiet. Det medfører en omflytning i

kælderlokalerne. også i dem l.l-landsfonden be
nytter. Lige nu kender ingen den endelige
løsning. Vi håber det bedste og luner os ved den
velvilje. som gymnasiets ledelse viser os i denne
sag som ved mange andre lejligheder. Vi får lov
til at "beslaglægge" festsalen til salgsudstillingcr
i hele Festugen og en weekend før jul. Vi bliver
inviteret med til "Åbent Hus", "Aspirunuuode"
og "Store Rejscdng". og sidst. men absolut ikke
mindst er det et stort plus for vores Festuge-ud
stilling, at Latinamerika-klassen så villigt har
hjulpet os med at gøre åbningen festlig.

Tak ror 1997. I er velkomne til at kigge herned
ogs,1 i I 99S.

Valborg Fogh Pedersen
formand



Vi har de senere fir med stor g\;cdc fulgt den sti
gcnde interesse- blandt vore elever for sikkerheds
og sundhedsmæssige forhold såvel p:1 s0111 uden
ror skolen . I dette skoleår har vi blandt andel med
hjælp af midler fra Arbejdsministeriet fokuseret
p~t indeklimaet generelt i klassclokalcmc o!! ar
bejdsmiljøet specielt i laboratorierne i kcn;i 0g
fysik.

To dage i begyndelsen af november midte hojni
veauholdct i kemi i 3.g sammen med to forskere
fra Statens Byggcforsk-ningsinstinu pf1 indckli
maet i ly's klasselokale. Dels blev koncentratio
nen af carbondioxid. CO2 (kuldioxid). stovind
holdet. temperaturen O!! luftfustisheden mlHt
kontinuert i l ys klassel;kale, dels l~rsoete "for
skerne" ved hjælp afet duftpanel at rn en\edom
ruelse af luftkvaliteten i lokalet i begyndelsen og
slutningen af lektionerne. Endvidere blev tempe
raturen måh utallige steder i lokalet for at få et
overblik over luftens cirkulation i klasselokalet
og eventuel træk. "Forskerne" målte p11 fem ud
valgte elever forskellen mellem hudens tempera
tur på hånden og maven. Forskellen skulle give et
fingerpeg om elevernes komfort. Endelig blev
elevernes kreativitet checket ved ultrakorte tests i

begyndelsen og slutningen af lektionerne.

Uden I y's viden blev der ændret på luftbehand
lingen, således at den første dag var "normal .._
Det betød, at ingen vinduer måtte åbnes i løbet af
lektionerne, og at en del af luften som sædvanligt
blev recirkuleret ved hjælp af skolens vcntilati
onsanlæg. Anden dag derimod var der for det
første gjort grundigt rent - også bag radiatorerne
- der var slukket for recirkulationen. og vinduer
ne blev åbnet efter behovog i hvert fald efter hver
lektion. Selv for en ikke trænet næse var forskel
len evident

Resultatet af alle observationerne og målingerne
blev samlet til i alt 7 projektrapporter. Vi kan
røbe, at luft-kvaliteten og komforten var klart
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bedre anden dag, hvilket også tydeligt fremgår af
frafen herunder. Selv tcmpcnuurforskellene og
temperatursvingningerne dels inden for lokalet
og dels i lobet af lektionerne var betydeligt min
dre anden dag end første dag på trods af de åbne
vinduer. Direkte in.ilinger i vcntilationskanalerne
kombineret med målingerne i I y's klasselokale
afslørede, at ventilationen langt fra fungerer opti
malt. Delle problem er ogsfl blevet påpeget i en
rapport fra Bygnings- og Energikontoret, Århus
Amt: ·'Århus Statsgymnasium, Varme og ventila
tionsanlæg. marts 1997", hvor det fx anslås, at
cirka 90% af luften recirkuleres.

COi_forhold
GOd c ag og dårli gc ~g

:•••• dårlig dag

~ golldag

I I I

Carbondioxid er en farveløs gas . et forbræn
dingsprodukt• vi slipper af med i udånd-ingsluf
ten. Gassen er ikke umiddelbart giftig, men ska
devirkningen opstår ved, at den fortrænger luf
tens oxygen (ih). Normalt anbefaler man el ind
hold af carbondioxid på under 1000 ppm (parts
per million), det vil sige, at man anbefaler. at der
er under I 000 carbondioxidmolekyler, hvis man
udvælger 1.000.000 tilfældige molekyler i luften.
Blandt andet mener man, at konccn-trationsev
nen falder· man bliver lettere døsig og sløv· når
koncentrationen ~1f carbon-dioxid over. krider ea.
1000 ppm.

I begyndelsen afdecember havde vi Miljø-Kemi
til at forelage målinger af udvalgte indeklimapa
rametre i fysik- og kcmilabo-ratorierne samt i bil-

lcdkunsrlokalcme. Målet var dels at kortlægge de
sundhcdsrmcssigc forhold i forbindelse med ar
bejdc med forskellige materialer i undervisnings
lokalerne dels at vurdere luftskiftet i lokalerne.
Også i disse større lokaler er der problemer med
indholdet af carbondioxid. Værst var det i det for
holdsvis lille kemiauditorium. Her blev maksi
mal-koncentrationen målt til 1400 ppm, og des
v.crrc var koncentrationen i lanat sterstedelcn af
måletiden mellem 1000 og 1100-ppm, når der var
undervisning i lokalet. SomMiljø-Kemi s!1 smukt
skriver: "Måle-resultaterne ligger i overkanten af
Arbejds-tilsynets anbefalinger, og en forringet
luftkvalitet må forventes at kunne fore.komme,"
Mens 2.g højniveauholdet i kemi fremstillede
forskellige mere eller mindre velduftende estere.
opsamledes luftprøver, således at det senere var
muligt at bestemme koncentrationen af de orga
niske komponenter i luften. Resultaterne viste
med al ønskelig tydelighed, at punkindsug i ke
milaboratoriet er nbsolut påkrævet, hvad også
lugten/stanken i resten af skolen den dag minde
de andre om. Ti! gengæld viste andre målinger,
at indholdet afkviksølv i luften i laboratorierne er
iangl under de arbcjdshygiejniske grænseværdi
er. ligesom indholdet ar mineralske syredampe i

kemilokalerne er langt under de tilsvarende
gra::nseværclicr.

S.°1 bortset fra punktudsugenc i kemi-laboratoriet
ser det ud til, al det er indeklimaet generelt. der er
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de største problemer med. Specielt nu. h1or vi er
g/iet over til lektioner på i alt 90 minutter. er det
vigtigt, at lokalerne er vclventilerede, og at vin
duerne åbnes regelmæssigt. i hvert fald i både de
sm/1 og store pauser. hvis vej-ret/udeklimaet ikke
tillader andet.

På grund af de tildelte midler har vi endvidere
været i stand til at indkøbe en del apparatur til
skolen. således at vi nu selv er i stand til at udføre
indeklimaundersøgelser i mindre 111Ulestok.
Blandt andet har udstyret været brngt til fysik
projekter i I y. mens I w har brugt det til en un
dersøgelse af menneskets forbrænding. Det har
været spændende· til tider chokerende - for både
eleverne og os at arbejde med indeklimaet på
Århus Statsgymnasium. en kærkommen og god
anledning til at sætte den faglige indlæring i reli
efog anvende elevernes faglige viden til noget re
levant og vedkommende. En spørgeskemaunder
søgelse blandt alle skolens elever i foråret 98 vi
ste også. at indeklimaet af eleverne opfattes som
et af de største problemer på skolen. Derfor
fortsæuer vi vore undersøgelser og håber heri
gennem at kunne bevidstgøre eleverne om deres
muligheder for al forbedre miljøet inde som ude.

Vivi Gammelgaard Nieh,en og
Marianne Svenningsen

INDEKLIMA OG ARllE.JDSMIL.IØ Pt\ /\RHUS STATSGYMNASIUM



l.n
01 Marika Thinggaard Andersen
02 Jane Loa Gren Borgcscn
03 Me11e Christensen
04 Magnus Birk Clausen
05 Mads Willum Hansen
06 Sine Sandahl Hansen
07 Anders Wiese Hoogc
08 Marie Louise Rohini Jakobsen
09 Christina Rahbck Jensen
IO Karen Nordcmann Jensen
11 Pia Noddebo Jensen
12 Stine Lumbye Jensen
13 Pernille Morup Jørgensen
1-i Marie Sønderup Kolling
15 Anne Krogh
I 6 Cathrine Laursen
17 Johan Heiberg Lyhne
18 Marie Melchiorsen
19 Troels Sune Mønsted
20 Pamela Veronique Ngoie-Lukunku
21 Me11e Olsen
22 Thang Thanh Kia Pham
23 Sofie Thordal
24 Lea Thomsen Weinreich
25 Martin Kenneth Wollerup
26 Simon Høeg Østergaard
27 Risa (gæsteelev) Yarnaguchi
28 Maj Briu Kjølbye Duncker

l.b
01 Nagham Hussein Abdul Al
02 Louise Linnet Albrekt
03 Dille Bomholt Beck
04 Jakob Worm Bisfort
05 Sara Maria Christensen
06 Rasmus Faurholt
07 Anne Gram
09 Henriette Kirketerp Hansen
IO Steen Bach Hansen
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11 Dennis Hemdorff
12 Peter Holm
13 Naila Johanne Haugaard llilonga
14 Tina Jorgenscn
15 Mille Yillhohh Liitzen
16 Camilla Folsach Madsen
17 Mie Tingsager Nielsen
19 Gitte Lymann Pedersen
20 Dille Dam Krickau Petersen
21 Lasse Winther Petersen
22 Mathias Dall Rasmussen
23 Helle Samso
24 Carl Johan Sennels
25 Kristina Zenia Rossing Sindberg
26 Stinne Jacobsgaard Thorsen
27 Johan Thorsled-Christensen
28 Astrid Øye
29 Jakob Pedersen

l.c
0 I Mads Nyeland Aaes
02 Ali Mohammcd Moussa Ataya
03 Jeanett Blaser
0-1 Julie Kjær Brøgger
05 Andreas Bønnerup
06 Nina Gram
07 Signe Kærup Hjort
08 Stine Skov Jespersen
09 Maria Louise Koch
IO Rasmus Dalgaard Lausisen
11 Simon Wesiergaard Lex
12 Dianna Bjørnkj:cr Loft
13 Ea Madsen
14 Kim Helms Madsen
15 Anh Thi Yan Nguycn
16Michael Horndrup Olsen
17 Julie Schcrlund Petersen
18 Lea Petersen
20 Jon Andreas Poort
21 Maj Serie Rasmussen

22 Randi Schougaard
2.1 Jesper Bach Schriver
2-1 Uffe Høy Svenningsen
25 Christina Frederikke B. Sørensen
26 Annelie Søvse
29 Signe Bisgaard Rasmussen

I.cl
0 I Mark Thun Andreasen
02 Carl Christian S. V. Bak-Hansen
03 Nanna Heltborg Budde
04 Kamma WolffChristensen
05 Nina Madetung Dennild
07 Line Ekancler
08 Leila El Gazoun
09 Anne Ernst
IO Pernille Holm Hansen
12 Thilde Maj Holgcrscn
13 Maria !gonn
14 Majbritt Pia Lyckhage
15 Sam Møller-Kristensen
16 Tine Møller Pedersen
17 Anne Helten Pind
I 8 Signe Resbo
19 Simon Steen Sejersen
20 Dille Marie Størner
21 Sigrid Skjoldsdauer Bach Sørensen
:n Michael Dahlwad Thomessen
24 Mai Alene Thygesen
25 Peter Bech Troelsen
27 Isabella Due Vroldby
28 Kasper Asbjørn Østergaard

l.w
0 I Arya Ahmad Abclollah
02 Signe Leschly Blcgvad
en Nikolaj Borehorst
04 Katarzyna llrabrantl
05 R111h i\1111a Britz
06 Juliane Marie Ø.V. Christiansen
07 Jakob Esberg
08 Christiau Hald
()9 Kasper Bruu11 Hovgaard
IO Jac:ob llontlc Jensen
11 Mia 13rix Je11sc11
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12 Per Mathias Kaastrup-Olsen
I 3 Anders Roscndal Korshøj
14 Jannie Krngh
15 Vibeke Hørgaard Lauridsen
16 Viktor Karlovich Lund
17 Louise foldborg Lyckhage
18 Troels Lægaard Nielsen
19 Patryk Nowakowski
20 Tim Jong Olesen
21 Stine Østergaard Pedersen
22 Søren Mejer Petersen
23 Tina Holm Røgen
24 Manin Sokol
25 Christian Sørensen
26 Rikke Westergård

l.x
Ol Lasse Hyldgaard Andersen
02 Rasmus RungAndersen
03 Nur Mohammad Ayoubi
04 Rune Bagge
05 Thorbjørn Dahl
06 Selccn Esen
07 Peter Joakim Hald Esmann
08 Astrid Voldstedlund Høy
10 Jesper Basballe Jensen
11 Maria Liv Joensen
12 Lene Juul-Madsen
13 Thorbjørn Lercheborgen Kaels
14 Marie Alleslev Kragelund
15 Jan Schrøder Kristensen
16 Maja Lykke Kristensen
17 Bo Ranum Borre Larsen
18 Bri11a Widen· Mehlsen
19 Andreas Østergaard Poulsen
20 Ditte Marie Winther Remvig
21 Maria Kjellernp Schiønning
23 Maria Bolv ig Thormæn
24 Peder Diget Thomsen
25 Ida Tjell
26 LeandroCasellato (gæsteelev)

l.y
Ol Søren Berntsen
02 Søren llesenbacher
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03 Jesper Jensen Bjerg
06 Astrid Lauge Hansen
07 Anders Agri Helstrand
08 Sujccva Karunahara
09 Kathrine Krabbe
10 Anne Blenstrup Larsen
11 Chanette Grotan l.asscn
12 Hanne Laursen
I j Anne Kirstine Madsen
I➔ Nicolai Bundgaard Magnusscn
15 Martin Mortensen
16 Martin Hammershøj Olesen
17 Katrine Dahl Pedersen
I 9 Line Kirkegaard Rasmussen
21 Troels Schcpcler
22 Karen Søndergaard
23 Johanne Toft
2.J Tue Glecrup Torstved
26 Nikolaj Ørntofi
27 Xenia Marie Pedersen
2S Louise Bagger Nielsen

l.z
Ol Torben Ankjæro
02 Marie Vejen Christiansen
03 Manen Fink Eriksen
04 Mikkel Weide Fischer
05 Aviaja Borup Hansen
06 Boris Mølgaard Hansen
07 Toke Peter Krogager Hansen
08 Kristoffer Friis Hecquet
09 Joan Okkerstrøm Holm
IO Kasper Eggert Jensen
11 Mette Jensen
12 Michael Meyer Jensen
13 Anne Kodahl
14 Andreas Rosborg Kristensen
15 Trine Laursen
16 Lin Py Lo
17 Michael Hollcnbach Luplau
18 Mette Louise Hallager Mantel
I 9 Kaspar Høgdall Mølguard
20 Daniel Aagren Nielsen
23 Thilde Noe Sørensen
24 Trine Secher Sorensen
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2) Nanna Tron hjem
2(1 l\·ti.::r \Viin,.

2.:1
Ol Ida Hnllstrom Abildgaard
01 Stine Norgaard Andersen
0.1 Bo Jan Basten
li) Tine Kehlct Christensen
06 Jens Fuglsang Edelhelt
07 Mene Juul Elley
08 Marie Rordarn Fenger
09 Peter Holm Frandsen
11 Ida Skylle Jensen
12 Anne Frost Jcpscn
I 3 Lærke Kaas
I -l Maj Kastanje
15 Laue Jclsbech Knudsen
16 j\ laria Markor LeaI
17 Leon Christoffer Kirkholt Lilhauge
20 Gry Petersen
21 Marie Larsen Ryberg
22 Dea Bonde Skaarenborg
23 Lisa Charlotte Smith
2-l Elin Veronika C. Ljungkvist Snædal
25 Kirsten Pernille Solvhoj Søgaard
27 Sofie Bjcrring Sorensen
28 Kristian Wunz
29 Lise Vest Molberg

2.b
02 Liv l.indcgaard Benjaminsen
03 ,\lads Fmlund Enevoldscn
0-l Mi Hustcd Fabianscn
05 Maria Guldsten Fabricius
07 Anne Hansen
08 Bettina Kjæp I-lansen
10 Julie falund Honum
11 Astrid Rerdam lbscn
12 Sigga Fink lsakscn
I.J Gurli Marie Hagerup Kløvcdal
16 Sigrid Soclbcrg Larsen
17 Anja Elbek Linnci
18 Sille llpgesgaard Milberg Petersen
I 9 Eva-Maria Plichta
21 Rasmus Enggaard Sangild

22 Pernille Puck Lykke Schultz
2.1 Mikkel Dam Schwartz
~➔ Didde Ovcrgaard Simonsen
~5 Henrik Rcinberg Simonsen
2() Fiona Grainnc Slater
10 Vivi Schmidt Hansen
11 Trine Rckvc Eriksen
.12 Chri,tina Geppel
33 Sara Carlsen Ravnmark

2.c
0 I Morten Høgh Aasland
02 Christina Holst Andersen
03 Maj Helene Bahnsen
04 Christian Dahl
05 Anders Christian Dyhr
07 Elvan Eec
08 Helle Egelund
09 Stine Lyngborg Loft Hansen
I il Martha Hindhede
11 Birthe Houc
12 Kathrine Overgaard Foss Jensen
13 Thomas Michael Kolster Jensen
14 Søren Kreutzmann
16 Trine Ladegamd
17 Tri11c Camilla Markussen
18 Lien Bicl1 Nguyen
I 9 Charlo11e Ovcsen
20 Christian Bering Pedersen
21 Anna Schmidt Risak
22 Tomasz Stepniewski-Rasmussen
2~ Solk Bødker Tegllund
~➔ Sigrid Thorlacius
25 Jeppe Udby
2(1 /\1111\.'. Svaneborg Yestcrs1rom
27 Siri Ann \Vl..'.sthausl'll
:18 Morten Østergaard

2.d
fJ I S11le Storn1 Antonsen
02 l\;ti.:r Hcgn<:r 13onlils
0~ Mette Skovg.iard Frich
(J-i Jona:-. Fritsd1
o., Lillie S:umil Gaarclsted
IJ(, I lcllc Skoll I-lansen
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07 Tea Stecnberg I-lansen
08 Nina Majbriu Jørgensen
09 Andrea Kamer
IO Janne Klosterborg
11 Nils Koster
12 Camilla Nygaard Kristensen
13 Kathrine Bang Laursen
14 Jakob Damgaard Lund
15 Louise Løw-Larsen
l 6 1\llaria Sandgaard Pedersen
17 Mark Dalhoum Pedersen
18 Zenia Wichmann Schmidt
21 Ane Tams
22 Malina Terkelsen
23 Christian Trabolt
24 Birgiue Edvardsen Vad
26 Jesper Woldenhof
28 Pernille Lykke Larsen
30 Binh Thang Pham

2.w
Ol Franka Iris Kamelia Abrahamsen
02 Annette Ferslev Andersen
03 Jacob Arnbjerg
04 Ida Lunddahl Bager
05 Lauge Richard Clemmensen
06 lsayes Tesfai Debessai
07 Rima El-Jashi
08 Anne-Kirsten Ernst
IO Morten Linde Hansen
11 Kristian Troldtoft Henriksen
12 Christina 1-lusted
13 tvlettc Falk Jensen
I .J Anne Kristensen
15 Nikolaj Behrens Larsen
16 Mikkel Christen Mogensen
17 Jacob Ravn Nielsen
18 Jakob Nikolai Korsholm Nielsen
20 Mette Schmidt Pedersen
21 Sisse Schaldemose
22 Gine Tiana Schouborg
23 Jasper Staffensen
24 Søren Sohoel
25 Timo Thanh Thi Thai
26 Marie Toft



27 Anders Ryom Villadsen
:!8 Brian Wittrup

2.x
01 Tine Eilert Andersen
02 Sune Bach
03 Rasmus Grejs Beyer
0-1 Lars Budo lfscn
05 Bo Christensen
06 Michael Mollcr Eriksen
07 Inger EllinorTorsdatter Eriksson
08 Mette Ravnsbjerg Frederiksen
09 Manen Moller Gruben
10 Kira Hyrup Hovnund-Olsen
11 Karen Schow Jensen
12 Marianne Jeppesen
14 Kristine Maya Simonsen Køllgaard
15 Brian Ask lev Laursen
17 Joakim Værnhelt Madsen
IS Ali Mahmoud Karirnian
19 Karen Grønlund Nielsen
20Thomas Svava Nielsen
22 Gitte Westergaard Schou
23 Rune Schusier
24 Bodil Christine Hornbech Svendsen
25 Jakob Sørensen
26 Xuan Thi Thanh Tran
28 Kirsten Roding
29 Gun Kjørup Carlsson

2.y
0 I Mads Agerbæk
02 Anne Sofie Bendtsen
03 Lea Vedel Drews
04 Mette Hønge Flarup
05 Thomas Westh Hansen
06 Karen Vinstrup Henriksen
07 Anne Holme-Pedersen
08 Louis Frischknecht Jensen
09 Stine Kvist Jeppesen
10 Jan Johansen
11 Zohreh Khoda Bakhsh
12 Lene Kjærgaard
13 Søren Laus isen Kold
14 Carsten Lyngsø
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15 Jacob La Cour Møller
16 Anne Nybo
17 Anne B1,1jlund Olesen
18 Casper Skjødt
19 Fcridc Soysal
20 Lise Højsgaartl Stcflcnscn
22 Peter Togsverd
23 Nicis Anders Pedersen Udengaard
24 Rasmus Nocsgaard Leth Vcsrcrgaard
25 Danna Vuong
26 MortenWestergaard
27 Søren Wiinz
28 Zcyncp Usudur

2.z
01 Rikke Birkcgaard Beneisen
02 Esben Thorving Bjerregaard
03 Susanne Brondbjerg
05 Sille Winther Frost
06 Kasper Gahrn-Pcdersen
08 Morten Kel ler Groftehauge
09 Hassan Omar Haibeh
IO Scrcn Hansen
11 Andreas Sandborg l-lenriksen
12 Jonas Hiiomi Balslev Ishibori
13 Linda Leonard KlixbUII
14 Kåre Logagcr Kynde
15 Troels Lærke
16 Khiem Hoang Nguyen
l 7 Lau Van Der Stenen Nielsen
18 Mikkel Overgaard
19 Janni Elsborg Pedersen
20 Kim Ansholm Rasmussen
21 Thomas Lylmc Ravkilde
22 Ida Rehnstrom
23 Heidi Dal bøge Rabl
28 Anne Lccgaard Willer
29 Christian Sigvald Langfrits
30 Pernille Brøndum Jacobsen
31 Kaihryn (gæsteelev) Farschon
32 Signe Rode Andreasen

3.a
Ol Line Marie Bønløkke Andcrsen
02 Ida Marie I-lede Beneisen

In Sara Bjerre
07 Julie De Vos
09 Christina Frandsen
101\nncttc Mejlgaard Guldberg
12 Nina Hoffrnann
14 Louise Hcdcdal Jensen
1) Marie Skovgaard Jørgensen
17 Aleksandra Emilia Kida
20 Katrine Mejnecke
21 Vuong Thanh Nguycn
22 Christine Merrild Posselt
2--t Anne Bredgaard Svensson
2) Anne Mette Sørensen
7.7 Ferhat Yigcn
30 Trine Fruergaard Andersen
31 Jennie Røjlnnd Jacobsen
:n Maja Louise Winther Hansen
33 Christina Gram Hegnet
.14 Sarah Louise Krabbe Søe

3.b
0 I Signe Andersen
02 Sine Nyeland Andersen
05 Xenia Nørgård Christensen
06 Anne Winther Dahl
07 Yadiger Ercin
08 Pernille Kcum Hjort Hansen
09 Anne Kirstine Holm Henningsen
10 Line Hvid
11 Anna-Maria Ecg Jensen
12 Jakob Østergaard Jensen
l 3 Louise Bliganrd Jensen
1-l Jogv:111 David Klein
16 Thornas Månsson
17 Karina Nielsen
19 Lisbeth Kel ler Nord
20 Sidsel Harder Nybo
21 Bianka Hcnric11c Olsen
22 Tine Vinthcr Poulsen
23 A~bj~)rn Sennels
2~1 Nina \Vcngcl S!cl'fcnsen
25 Ch~1rlo11c Kristel W. S1egengcr
2(1 Bah ar Øzdcrnit
27 /\nc Lykke Groth
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3.c
0 I Jesper Bech Andersen
03 Karen Baumgartcn
04 Simon Bisbo
05 Tanja Hallager Bredgaard
06 Bo Hansen
07 Charlotte Hansen
08 Karina Margrethe Hansen
IO Anna Karen Haugaard
11 Line Ottilie Hoog Jakobsen
12 Kasper Kudsk Jensen
14 Lise Grøndahl Jørgensen
I 5 Janni Kikkenborg
18 Camilla Overgård Nielsen
19 Julie Harbjerg Nielsen
20 Diana Pedersen
22 Kathleen Julia Rasmussen
23 Sarah Mors Sebastin
25 Lone Skak-Nielsen
26 Mai Svanholt
28 Rikke Lysgaard Thygesen
30 Kathrine 1-lesncr
31 Emine Cetin

3.d
02 Thi Hoang Phuong Cao
04 Karen Marie Groth
05 Kristoffer Jep Nilaus Herning
06 Morten Bjørn Hilstrup
07 Niels Hoogaard Jefsen
08 Anne Hagelskjær Jensen
09 Per Nyboe Jensen
l O Sara Jensen
11 Kajan Jeyakumar
12 Jacob Chapelle Juul
13 Jon Simon Kaastrup-Olsen
14 Tove Keldsen
15 Helga Morel! Kerrn-Jespersen
17 Karen Mnrie Fisker Langkjer
10 Rene Joel Petersen
22 Tore Bang Rasch
13 Pia Rask Rasmussen
24 Anne Lund Simonsen
25 Louise Murman Spanning
26 Maria Louise Pico Stæhr



27 Maria 'forp
~8 Kristoffer B~rng Laursen
:10 Kristiane Elisabeth Mchvedt
:1 I Karla Holmboc
32 Anne-Mette Damgaard Vinter

3.e
0 I Signe Thorsted Bøge
03 Marie Esberg
04 Marc Finn Aarnio Faaborg
05 Sigrid Krogager Hansen
06 Nikolaj Christian Haugaard
07 Mene Hcnuningsen
08 Katrine Bull Tafteberg Jakobsen
09 Hedda Maj Jensen
10 Mads Birgcns Kristensen
11 Maj Kruse Lautrup
12 Julie Lykke Madsen
13 Sara Martinsen
14 Mene Harbo Mogensen
16 Christel Gry Aagren Nielsen
17 Janne Nielsen
18 Per Lindegren Nielsen
20 Maria Helene Bak Riiskjær
21 Katrine Sidenius
24 Rebecca Svensson
26 Christian Toft
28 Ida Loa Zachariae
29 Sabine Freund-Andersen
30 Marie Balle Felsby
31 Eva Dahl

3.u
02 Anna Casiella
03 Jan Heine Christensen
04 Tommy De Blanck
05 Andreas Peter Blichfeldt Møller
06 Bircan Eker
07 Rasmus Hougaard
08 Martin Juul Jensen
09 Sarah Mannernar Jensen
IO Anne Wohlert Johannsen
11 Jacob Johnsen
12 Camilla Bay Kjellerup
13 Jens Oluf Kofod
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l 5 Dinccr Mctin
16 Adwan Mostafo Moh.unad
17 Kristine Møller
18 Jacob Bunholdy Neergaard
19 Stine Nygaard Nielsen
20 Bodil Holm Pedersen
21 Marianne Dahlerup Poulsen
22 Joh:111 Frederik Schjødt
2' Carina Sibosku
24 Line ·n111g Stærk
26 Anne LanghoffThuesen
27 Benjamin Nordentoft vejganrd
28 Marie Boring Pedersen

3.w
02 HuongAi Diep
03 Hong Quang Ha
04 Rasmus Ugilt Helten Jensen
05 Stinne Nygaard Jensen
06 Ida Karlsen
09 Nicolai fan Juul Kosiakis
10 Anders Kristensen
11 Troels David Landerholm
12 Karen Rokkedal Lausch
13 Maiken Lolck
14 Karna Betina Harlev Madsen
15 Stinne Mortensen
16 Henrik Friis Nygaard
17 Lasse Dyhrholm Overby
19 Kim Koch Rasmussen
20 Uffe Kjær Schou
22 Kent Juhl Slcuing
23 Mette Thybo Thomsen
25 Christopher Nordentoft Vejgaard
26 Jens Yilladsen
29 Julie Lyng Jarkilde
31 David William (gæsteelev) Hodgson
32 Margith Lauriisen
33 Henrik Finsen Damgaard

3.,
Ol Cecilie Binderup
03 Anders Eggers-Krag
05 Miriam Rosenkilde Finserh
06 Lasse Lippert Hansen

07 Louise Sperling Kruse Hansen
119 Betin:1 Lcth Jensen
I I Casper Kolind Katborg
12 Philip Bernard Kornblit
1 :1 Karl Kristian Krukow
15 Daniel Morse Moore
17 Anders Kiel Nielsen
19 Camilla Østenfjeld Nielsen
20 Steffen Brandbyge Olsen
21 Malene Pedersen
:?:2 Camilla Roseeuw Poulsen
23 Tea Sø Poulsen
26 Sam Pedersdaner Thofte
27 David Kristoffer Steninge Thomsen
28 Dagmar Øye
J I Mia Stjernholm Nygaard
]2 Gerd Solvej From Laugesen
13 Kristine Tøfting Kornø
34 Barbara Bonde Eriksen
35 Anna-Karina Stougaard Nielsen

3.y
0 I Torsten AsbjørnAndersen
03 Louise Bigum
04 Peter Burhei
05 Aranjani Cholewinska
07 Karen Maria Ditlev
09 Jacob Bang Jeppesen
11 Rune Koppcl
12 Julie Krachi
13 Ditte Herberg Krogh
15 Morten Høgsbro Larsen
16 Jens Laulund
17 Jonas Muunov
18 Rasmus Hogdall Mølgaard
19 Jesper Petersen
21 Jakob Simonsen
22 Søren Hclbo Ska,1rup
23 Sara Damgård Stevens
2-1 Nina Cianfanclli Svcnnum
25 All"n Christopher Lund S. Thomsen
26 Mikkel Norsgaard Thomsen
27 Rebekka Maria Tuxcn
28 JoachimTvede
29 Anne Langsted
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3.z
02 fakob Bækdal GarnborgAndersen
03 Michael Eriksen Benros
05 Anna Tania P. Christiansen
06 Camilla Duus
09 Thomas Holek Eriksen
IO Jonas TiJrnqvist Halvorsen
11 Kristoffer Hermansen
13 Stinne Høst
16 Christian Corfitz Lykke Knudsen
17 Rene Lundgaard Kristensen
18 Mikkel Andreas Kryel
19 Cecilie Elise Larsen
21 Mette Gadeberg
22 Niels Jeppe Anders Nielsen
23 Kasper Juel Pedersen
24 Laura Graves Ponsaing
25 Kamille Lefevre Sckerl
27 Mai Stenulm Therkelsen
28 Rami Zeidan
30 Kirsten Skovsgaard Frederiksen
31 Karina Bundgaard Nielsen
32 Jannie Fries Linnebjerg
33 Troels Kristian Nielsen



BLADE FRA KALENDEREN
0

SKOLEARET 1997/98

SEPTEMBER:
1-10 2c og 2x har g.cster fruAlbi
9 fallestime: Doky Bro rhers

AUGUST:
Skolestart
Biologiekskursion for 3.g

27-31 U-landsfonden i salen

.\PRIL: 18-25 Dunskopgaveuge for I .g
4-13 Påskeferie 20 2m skr. studentereksamen i matematik
16 2.g terminsprøve 22 Sidste undervisningsdag for 2.g
~8 Eksamensorientering 3.g 25 Mundtlig studentereksamen begynder

for 3.g
~TAJ: Skr. årsprover for 2.g
I Skolen lukker kl. 12 27 Skr. årsprøver for 1.g
4 Eksamensorientering for 2.g

2s skriftlig studentereksamen i enge lsk JUNI:
6 Sidste undcrvisningsdag for J.g Mundtlig eksamen begynder for I. og

Eksamensplan offentliggøres for 3.g 2.g
Skriftlig studentereksamen begynder 17 Sidste eksamensdag

11 Eksamensplan offentliggøres for I. og 18 Optagelsesprøver fra kl. 13
2 .g 19 Dimission kl. I 0

i.) Sidste undervisningsdag for I .g 24 • 418 Sommerferie

Valgfagsorientering for I. og 2.g
Fællestime: Jacob Holdt "Amerikanske

Konsultation for I a og Id
Konsultation for l b og I z
Orientering om valgfag
Konsultation for I x og I y
Konsultation for le og l w
Cafe2x

FEilRUAR:
Omrejsende cirkus
Store Rejsedag
Aspirantmøde
Aftenmøde om valgfagsorientering
3gLA har gæster fra Fjerritslev
Gymnasium
2g: Historieopgave - skrivedag
Cafe 2b

5-6

MARTS:
20 Skolefest
20-1214 2a på studietur til Guatemala
22-4/4 2c og 2x på udvckslingstur til Albi
26 Forårskoncert
30-314 2.g studierejser til Barcelona (2b).

Rom (2d og 2z), Firenze (2w og 2y)
3.g tcrminsprevet

7-15 Vinterferie
16 Sidste frist for valg af fag I. og 2.g
20 Cafe 2z
27 Cafe 2y

29 Fæl.estime: Prince-koncert

14
19-23
20
21
23

12-30
13
billeder"

JANUAR:
Skolen starter efter juleferien
Lærerforsamlingsmøde om forsøg med

Standarder og profiler
9 Cafe 2a

lntroturtil Sverige for l a. ld. ly. lz
Lærerforsamlingsmode om tosprogede
elever
lntrotur til Sverige for Ib. le. I w. l x
Fællestime: Ukrainsk musik
Åbent hus

2b har gæster fra Berlin og Jerusalem
3gSA i Bruxelles
3.årsopgave: Valg af område

10-12
15

17-19
25
30

NOVEMBER:
6 Debatdag: Institutionsudvikling

ÅSG's Venner: Gl. elevfest
12 Operation Dagsværk
19-23 U-landsfonden i festsalen
20 Fællestime for 3g om 3. årsopgaven

21
22
30

OKTOBER:
1-10 Opfolgningsdagc og evaluering for l .g

3. årsopgave: Valg af fag
11-19 Efterårsferie
20-24 3gTYF: Hamburg og Berlin

DECEMBER:
11-18 3. års opgavenge for 3.g
19 Juleafslutning
22 Juleferien starter

62 63



ANSATTE VED
0

ARHUS STATSGYMNASIUM

Anne Grete Nielsen (AN)
lektor dansk
, rsavcj -l
-"~30 Abyboj
tlf. 86 15 -17 95

Annelie Rasmussen (AR)
Adjunkttyskdansk
Elverdalsvcj 69
8270 Hojbjcrg
11r. 8627-n 92

Anton vinderslev CAVI
lektor historie, samfundsfag
Kanchavcn57
8240 Risskov
tlf. 86 213796

JcsAarrc(AA)
adjunkt danskgeograf
Nordvestpassagen 11
8200 rhus N
tlf. 86 1044 25

Annemarie Kasbcrg (AKJ
lektor tysk. bilkdkunst
Provstcbakkcn 7
8210 rhus V
1lf . 86 15 23 13

Anne Merete Frederiksen (AF)
lcl-.torty~k.dan,k
inspekto r
Mcltceaneen S
82.W Ris,;iov
ur. 86 213525
e-post:
Annc.Fredcrikscn@fr.skolekom.dk

Anne-Lise Lvkkc.Ander-cn (AL)
lektor gt'Of!r,;li, p~}kologi
Labyrinten 17
8220Br:ibrand
tlf. 86 2609 50
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~larietjc B. Hnsuup (AM)
adjunktspansk
Assedrupvej 29
Assedrup. 8300 Odder
tlf . 8655 80 !1

Anc11eSm1deriuardM11d<,en{M,•I)
ovcrassrscnr
Porsvej-t
8220 Brabrand
!lf.8626 1894

Birgitlc Borg (13BJ
adjunkt biolog!
Sabro Skovvej 19
~.1.71 Sabro
tlf. 86 9-l-91 62

lknt..: KoftX·d {UK)
,1JJunk1 ruuvik. r..:ligin 11
~)ringen 28.~uh.
/Q.l[J I~ 1 vskov
1lf X(J 21 31 28

Birgi1 Dengse \BD)
adjunktmusik.engelsk
Yrsuvcj 1
8230Abyhnj
tlf. 86 15 2! 57

Huouc Hocl (IJN)
lektor f'nmsk. russisk
Stavang ergade 2
8200 Arhus N
tlf. S6 16 1065

65

Blrciue Gram ( BG /
ndj~nkt samfundsfag. historie
Balagenej 17
8160 Vib) J
tlf. 86 1-17392

Birthe Find Rasmussen (BR)
lektor marcuuuik. fysik. dntnlogi
inspektor
Bækkelundsvcj 4'."\B
82-10 Risskov
tlf. 86 17 5026
e-post: birthefr@ine1.uni2.dk



Chri~ti:m Bech Sorcn-cu (BSl
kl-tor Iysik. rrn11..:111a11!-.. n:1111rfag

~;~~r)~~'.~i~:~;~vcj 16
ur. S6 15 5--1-17

Carctcn Holm (CH I
pl·,kh11,·dhJ,l'lp,:1
Cumur Clau-cn-vcj lll-l
i'\1()11 Vih~ J
tlf. i'l fl 2901 7--1

Carl Harding Snrenscn (CS)
lcl.tor historie. irlræt
ledende inspektor
1-kh.!l',!!adcl.1
82(,()Vihy
tlf.86114-132

t irctc Godvkc-cn (GG)
kl-1t1r1n;11cma11k
Knr,h1ljl'll Jfl.
"i2..\0 R1,,l-o\
111. ~(J 2\ :1:, .Vi

Grethe Mollcr Knudsen (GK)
assrsrcnr
Julivcjl5
8110,\rhusV
tlf. 86 159981

Gert Madsen (GMJ
lektor engelsk. russisk
bibliotekar
Tronsmark gl. skole
Hirtshclsvc] I 1
9881 Bindslev
tlf. 98 93 8918
e-post: c!inor@po~15.1cle.dk

Merete Hcjl-Nielsen (HEJ
adjunkt danvk. historie
Ve~boTg\CJ 1-l
8~-10 Risskov
tlf. 80 ~1 1--1 --15

Fril7, Hsrdcrs (HA)
tckrc rhisroric. billedkunst
Nordpg~dc 5
8100 i\rhus N
tlf. 86 103069

Hente Ell-.j:nGram (GR)
lektor dansk. cngcbk
l{,h;.:nl1oj\cj 25
L·~~lh,,lk.8-110 Rondc
11r. 86 "!-.7 !5 20

1
~
Bodil Elkrup fEL)
lektor mucik. Iransk
Pcrmclutcvcj 5
82-10 Ri\~1-.ov
tlf.8621--1959

adjunkt lfan,I... film- og Tv-tund-kub
pl. orlov

Donhc Amonscn (DA)
tcktor dan-k. idr.ct
studievejleder
Saratyst Al!~ 11
8270 Hcjbjcrg
tlf. 86 27 6S 37

Mads Elmk vrst (Bl)
adjunkt idnet.cngcls k
Majsmarken 66
8520 Lysrrup
tlf. 8612 65 99

Finn Elan<l (FEJ
pedel
Fcnri-vcjJ!
lQlOr\rlrn,V
1lf. 86 15 SJ 59

Buvnr Hnnd
skolebund
hnmH·J31
8~]{)Ar!IU\ \I
1lf. 86 IS ~3 59

ll.umc llcnu .. (lllll

ll.l'k,.111~,1t·j .15
;-,:!10 Arhu-, V
El\ xr, 15-U1%

]kik Richardt (MR)
adjunk1 rysk. idræt
Gnmmc tgårdsvcj 16
82.10 Ahyh()j
til'. S6 !5 54 47

MannrmcHcgeganrd (HOi
adjunkt tysk. musrk
Majsmarken 70
8520 Lysuup
tlf. 8612 57 81
e-post:
Mariannc.Hoeg~gaard@'fc.~1,.olckom.dk
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hankn,1·1111J1
lektor ,;:i:ngr.1fi. ah~rl
Ok R1rn1t•r,,~;H,k 9
i'i(X~IArhu,(·
tlf. ::::t, 11) 50 87

J.'n~ O)hkja:r Holbcch (J!-1)
;iJjun~t fy\i~. l..crni. 11:1111rfag
datavejleder
i\l:m,,;,li,horf! Alk 32. -t
8000 .-\rhu,C
tlf. S6 Il) ~O 91

Jcuc Mcldpanrd I larbo (JM)
adjunkt Film 1Jf 'J\. mucik
Sja·llamhgadl· 71.J
S0OOt\rhu, C
tlf. S6 13 70 09

FirmJ.i.;,1h1 IJ:\l
ld,,1i,rn·lif'11111. tr:in,l...,,1tlt1.l,J..11111l,l..:rh
,111d11·l,·l..11,r
'.\h1ldrup1<'J I
82201l1al1r:111d
tlf. ~6 2(, Li 7lJ

Jcn,D;1111g.1;irJrJJ1
aJjunl..t ,Jmfund,fof. f'l'l1f'r.1ii
crhvcrvvokononu
B~ag.:nt:J 169
8JJO Rl'd .:r
uf h69.' ;5 5-l

k1h\\'rn1ha(JJ'1

«v-mcd.rrbcjdcr
BJarl.c,1cJ7
S230Ah)h113
tlf. 86 15 9S 7-l
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Slif'kppc,l'nfJE)
:1dJunl..1 ir:m,1...tngd~k
Tornhojvcj !OS
82(,()\libyJ
tit. X(, 2~ 2-l 86
l"•llll~t: 511g.J1:ppl'~l'n@fr.,kolckorn.dk

Jorn Laur-cn (JL)
adjunkt f),11... matematik. datalogi
Bmi;cn~ l' t 57
~250 Ef"a
t!f.U1217-!15
c-p<i.l.fo l'm .lA1uf\en@, fc.,kokkorn.dk

f-.:.111 PeterJulll /JLTJ
ld.tord.11t,I..
hrlh,ll·Jh·J26
l<]-lO l{1~,l.u1
Il!. Kh 17 511-IS

I 1111 c · YdedY!
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lektor oludv kundskab . latin. cy~k
!·l11ffman1h1cJ 26 ..,uh
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Lone Enevold-en !LF.)
adjunkt l'ngl'bh. idr:c1
Di:~nl'}l:1kh~1-II
82JO Abyhoj
tlf. 8(1 !5 -199-1
c-po-t
Lcnc.Encvold-cnrs fc.ckolckom.dk

01111 l.111dh,·rf •Nii:l,l'n (LNJ
.uljunkt dauvk. tilOMln
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X(llXlA1hu,(.'
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K:unnc Knud~n (KKJ
adjunkt m:11ema1ik, da1:1logi
Klokkerfaldet 17
8210Artm_..v
1lf. 86 IS 6505

Lisbeth Han:.cn ILH)
adJunk1brologi. m:11cma11I...
Terp Sl...o,H:j 107
R'.!70 Hojhjcf1:!
,1r. 86 149<J l.l

B(lQ!I' L} 1...1...eho Pl'tcr~cn (LPJ
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S210 Artm~ V
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OkJuhl (OJJ
rdlormalClll:ll!k
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Oll· Krogh rOKJ
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Viclvcj '20
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G)
l\·,k1 Krmli!l'K)
I, I h •I I~ ,1k. kcn 11.
11.1t11Jl,1t•. 111.1ll'll\.1l1!...
\l.q,l.l'll)-'d \:,.j
:-.,;n \l.1llmr
til -.,,, 1}\ 1'> S7

Pr,·h..:11 Amk-rvrn IP,\)
kktcirili,tnnl"
l{,11i,:h,·d,H·j :i9
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Mona Rcichcu(RE)
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la•,l'J),l'tbgo&
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s:::,o Ahyh1>j
nr. S(, 7~ 21 -l'J

Jcrgcn Sm::11~..:11 (SOJ
lektor dansk
studiclcktor.Incpckrcr
lnsvcj 21
8260 Viby J
tlf. 86 1-1 06 67

To\'..: Roikjcr (TK)
adjunk1 s:11nfumbfag, 1dr.r1
crhvcrvsokoncnu
Bjarkcsvej 7
823(J,\byhoj
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Knud Rveard (RYJ
:1djunl.! ·L•71g..:bk. religion.
oldtul-kuud-kah
Gl. Krml'j 3
83-lflt-. lalling
llf.8(19.\ 11-W

Torb en l!1id(THl
,\Jjunl.t g..:ogr.1fi. biologi
Skqh~1..:j 71
S~OO Arhuc 7''
11fS621721J7
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lckuu ..:ngd,I.. l}'k
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Vivi Guldberg (VI)

Dcccmbcrvej 14
8210ArlrnsV
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13cnt Wohnar (WOJ
lckror Iysik.kcrui.narurfag . astronomi
Klokkerfaldet 26
s210Ar1msV
tlf. 86 15 .!6 ..!9

Iovc ){1i~IH1J
kun!i1w:b~1,1c111
Gudrun-vej 2-1 ~uv
82'.:.0 Br:ibc11td
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VibckcHutfcl<ltMiillcr(Vi-,l1
lektor spansk. engelsk.
Hojagcr 73
8530 Hjortshoj
tlf . 86 ~2 62 69

Bente Gybo
kantineleder
l11gmcj69
822013mbrand
tlf. 8625 22 39
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HISTORIE
33

HISTOR!E
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BIOLOGIJ
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BIOLOG 12
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BIOLOG I 1
32

BIBLIOTEK
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MUSJK2 MUSIK\

'JI 36

GRONtlEGÅRD 1

FESTSAL

FORHAL

~g 20 22 GEOGRAFI~ SAMF 21 23 29
FAG FYSIK FYSIK FYSIK

Elc tor OEPT
WC 28

10 OSTGANG
FYSIK
Z1

15 16 17 18 19 FYSIK-

"''"26
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25

GRONtJEGÅR02 KEMI
24a

KEMI LAB
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STUEPLAN

FRAtlSK
3

TYSK
2

INSPEKTORER

REKTOR
OleJuhl

STUOIEVEJLE0tll'1
Michael Andersen
Dorthe Antonsen
McreteHejHlielsen
TorbenWul!I

BLÅ ELEVADM
Grethe Knudsen
Vivi Guldtlerg
Bir1!1eF indRasmusse
Kaare Petersen
Olu!Lmdbergflielsen

Anne Grete Nielsen. Birgiuc Borg. Lars
Ovist. Nicis Kiri:. Jes Aerrc og
Jeanet Knudsen er alle n:jsl fm skolen.

Mona Rcichcrt. Gen Madsen og lvan
Taftcbcrg har undervist i _gymn~ict i 25
år.

PERSONALIA 1997-98:

7-1

Jes Rcrboll (2.3. - 2S.4.98J
lcktorfys1k.matcma!il...J..cmi.na1urfag

Lars Kristensen (fr:i 7.2.98)
lektorkemi. fy:,ik.n:11urfag

M:irianncS\ennin!!.-.l'n(7.2 -J.4.98)
lektor kemi. f)sik.~n:iturfag

Donhe Wcndt
adjunkt dansk. lilm og TV
Wakm 121
6342 PA \\'alcm. Holland
llf. 0031 -13 -459309S

ORLOV:

1110111:ts Sylvester-Hvid
pcdclmcdltj:l'lpcr
13robjcrg l'urkvcj IIJ, ,1. 4
S250 Eg!t

PJE
Per Jen-en
fvsik.matcmatik
Fat~tmg:idc 43. suh.
soooArhu:,C
tlf. 86 1:15771
Ansat: Hobro Gymnasium og. HF

LÆRERKANDIDATER:

LBC
Liv Bogenscc Chri-renscn
tysk
Blåkærvcj 9
8240 Ri"-1..0\
tlf. S6 17 33 6S
Ansat: Silkeborg Amtsgymnacium

Rrchnnl Schnndcrff Sorcnscn
pcdclmcdhja-lpcr
Jen, Baggesen-vej 14.:-t.
s210Arhm, V
tlf. S6 1001 71

TSP
Thomas Skovgaard Poulsen
rdrtet. historie
J.f,.\. Mcrksgadc S. l.rv
8000Arlius C
tlf. 86 19 J9 86
An:,:11: Vib} Amtsgymnasium o~ I-IF



l(ÆLDERPLAN

8.00 - 9.30

12.10-13.45
10.05 - 11.40

TIRSDAG:

III
9.55- 11.30
8.00 - 9.35

IHNCETIDE'R:

13.50- 15.25 IV
12.00 - 13.35

MANDAG, ONSDAG
TORSDAG OG FREDAG:

kcmact er et 2-ugcrs skema.
le fag skemalægges med dobbelttimer. elvs. at 3/5 timers fag skemalægges mcd-4/6 timer i den ene

ge og 2/4 timcr i den anden uge.
obbclttimcrnc er en enhed. kaldet en lektion og fustlæggcs ved følgende ringetider:

s
Al
li

D

!

Gara')e
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K6 KJO
læ rer• Kr,-bh,:C'Oerarbrum

Kl
Grupperum

~
K28

finnEland KB
ca rstenHolm PEDELmil

K9 K27

Ktl OSTGJ..!iG
Drama-
oepo1

K16 K17 K18 K19
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