
0

ARHUS STATSGYMNASIUM
Skoleåret 1998/1999

Omslag: Asger Jorns og Pierre Wemaeres gobelin i skolens festsal
efter foto af Lars Bay, Silkeborg Museum.

Adresse:

Hjemmeside:
'J'lf:

Fax:
E-post:

(?·:t...
··••..• ..•

.......... ....... :

() ......·. . .·········
Fenrisve] 33
8210 Årl111s \I
www.11arh11sslats-gy111.dk
86 15 89 55
86 I 5 79 00 + lokalnr:
8615 89 45
f10Sl@aarh11ss/als-gy111.dk



Indholdsfortegnelse

Rektor: Ole Juhl

Tryk: Århus Arnts Trykkeri

Fotos: Jorn Laursen
Anne Merete Frederiksen

Kantinen: 86 15 22 02
Ulandsfonden: 86 15 99 62

42
42
-13
-1-l
-1-1
45
46
37
50
53
60
71
73

22
23
24
26
27
28
30
31
33
35
38
39
40

19
20

6
7

10
li
13
16
17

Side
4

5
Velkomst
Velkommen til ASG
Skolen oplevet

Introduktion til I .g
Sverigestur
En "almindelig" skoledag:

Musik
Idræt
Billedkunst

At være udvekslingsstudent
Grand Prix

Bygninger og kunst
B ygn i ngsvcdl igeholdelse
Gobelinsagen

Skoleåret 98/99
40-års jubilæum
Forårskoncert
Skolefest
Internationalisering
I w's besøg fra Jerusalem/Berlin
2w pi, udveksling i Savona, Italien
2c på studietur til Athen
Faggruppeiur til Oxford
- og til Venedig
Orlov i Cuba
Forsøg med naturfag
Demokrati som forsøg
1rp,\ AsG

Uclvnlg og arbejdsgrupper
Fællesudvalget
Frivilligt teater
Elevrådet
Operation Dagsværk
Cafeeftermiddage
Skolebestyrelsen
Ulands fonden af I 962

1-Iånclbog
Blatle fra kalenderen
Elever
A nsaue ved i\SG
Planer over skolens to etager
Ringetider

86158489
86 75 24 39
86 15 83 59

Lærerværelse:
Elevtelefon:
Pedel:

Elevtegninger: Katrine Overgaard Foss Jensen. 3c
Stine Lyngborg Loft Hansen. 3c
Gi11e Wesiergaard Schou, 3x
Sigga Fink lsaksen. 3b

Inspektorer: Anne Merete Frederiksen
(konstitueret ledende inspektor til 1/8-99)
Birthe Find Rasmussen
Kaare Petersen
Oluf Lindberg-Nielsen

Ledende inspektor: Carl Harding Sørensen (indtil 1/4-99)
A111on Vinderslev (fra 1/8 99)

Oplag: 1300

Studievejledere: Dorthe Antonsen
Merete Hejl-Nielsen
Michael Andersen
Torben \Vulff

Øvrige telefoner:

},rsskriftredaktion: Anne Merete Frederiksen
Marianne Hogsgaard
Kirsten Holm
Vivi Guldberg
Line Parst Sørensen. Id
Peter Dalsgaard Nielsen. I y



Velkommen som elev pt1 Århus St:11sgy111 11asium.

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

Skolen er din arbejdsplads de n.csic tre år. Del gi
\\~r dig se\v folgelig ogsf1 nogle pligter.

Vi tilbyder dig

- undervisning i et bredt udbud ar fog

- inspirerende kanrn1L'ratcr ~ og personale

_ deltagelse i praktisk kreative aktiv ite ter uden
for den egentlige unckrvi:--ningstid

- deltagelse i clcvr:ld og udvalgsarbejde

- et frodigt socia lt liv

Vefikommen til

ÅRHUS STATSGYMNASIUM
- blandt kendere kaldet ÅSGOleJ11hl

Jeg onsker dig varmt ve lkommen til denne til
værelse.

Ali i all vil skolen i de kommende ~r fylde en stor
del af din tilværelse. Hvordan denne del af din til
værelse vil forl(1bc afhænger først og fremmest a~
dia selv . Kun dit engagement og din medleven i
det. der finder sted. kan gøre skoleperioden til en
rig og inspirerende del af dit liv .

Fr,;rsl og fremmest pli gi til al passe arbejdet, dvs.
mode rettidigt til timerne og udføre skriftligt ar
bejde. Med 1il pligterne hører al følge den husor
den, der er vedtagcl af elever og lærere . Den går
overordne! ud p,1, al 111an skal behandle hinanden
ordentlig!

omstVel

Til hverdag herskcrclcn almindelige klasseunder
visning på ÅSG: men flere gange om året er der
lagt op til tællestime, hvor all fra danseundervis
ning til politiske debatter kan foregå, Hverdags
undervisningen bliver også jævnligt erstattet af
ud-al-buser-oplevelser, hvor klasser eller hold
drager ud i det ganske land.

Hver tirsdag modes vi alle til tællesmødc i fest
salen, hvor de. der har lyst, kan optræde med el
nummer eller benytte sig af den åbne talerstol.

Etter skoletid og i frikvartererne åbner der sig Cl
farverigt virvar :,r aktiv iteter, som du kan deltage
i. hvis du har lyst: skolebladet. elevrådet, lcstud
valget, bigbandet, diverse idrætsgrene, og ja, jeg
kan blive ved.

I år har vi. eleverne p/1 ÅSG, stablet el stort Me
lodi Grand Prix på benene. hvor bands optrådte
med numre, som de selv havde skreve t og kom
poneret. En succesoplevelse. som sikken vil gen
tage sig.

Til al slutte af p,1 en hård uge i lærernes greb hol
der 2.g-klasserne på skift fredagscafeer, ligesom
festudvalget jævnligt byder op til sold.

Til sidst Cl citat af Storm P.:
"Det er svært at spå, spec ie lt om fremtiden". men
du har alle muligheder for tre gode gymnasicår,

Hjertelig velkommen til ÅSG1

Soren Berntsen, 2y
elevrådet

1111111 velkomst velkomst



SKOLEN OPLEVET SVERIGESTUREN
introduktion til J. g - en oplevelsefor livet

.,ggcn. mors enorme madpakke i h{mdcn og mas- næsten uforstyrret. og alle blev ~trak!-> klar over. at
;rar urolige sommerfugle !laksende rundt inde i vi var der som gæster ug intet andet.
1avcn. Efter kun c11 1rnincd i klassen skulle vi nu
-.:n tur. der for ht1bcntlig ville ryste os bedre sam- Vi skulle slå vore tehe op p:\ en stor. hurnplcl

Introturen til Sverige er en oplevelse, som alle nye l.g-klasser på ÅSGfår glæden af Klasse
vis tager man af sted til tre dage i Sveriges odemarl: med masser af oplevelser i vente. Der er
mangeforskelligeformål med turen. Et af dem er, 11/ 1111111 selv som person får afprøvet en mas
se grænser, og al 1111111 bliver udsat for forskellige provelset, der kan være med til, al man ser
helt nye sider afsig selv. Ord s0111 samarbejde, udholdenhed, samvær, tillid, glæde.frygt, vilje
og overblik samt naturoplevelse af !tpj kvalitet er alle i h{Jj grad indbegrebet afSveriges/uren.
Hovedformå/et må nok siges at være at ryste klasserne sammen, sådan at nye venskaber knyt
tes, 11/ der bliver grinet og grædt s11111111e11 i klasserne, samt 11/ alle vender hjem medfoleisen af
samlutrighe« og s11111me11!told,f11/de afmod på tre uforglemmelige år i gymnasiet...

Da vi tidligt om morgenen. onsdag den 16. sep
tember. blev vækket ved. at bussen brummende
gjorde hold!. var del et afskrækkende syn. der
mødte os. Regnen silede ned. og vinden slog
i111od bussens ruder. Mange sendte sporgcndc
blikke rund! li\ de andre, og en enkelt sagde lwjt.
hvad alle 1ænk1e: "De1 er da log11?"

Men nej, det var ren og skær virkelighed. Vi blev
sammen med vores bagage sat af på den lejrplads
på Karsten Ydes ddegard i ··Nyabyggel''. hvor vi
skulle være. På dcuc s1ed herskede naturen

græsmark, der sammen med de mange omkring
stående fy1w1ræer allerede havde ikhrclt sig eflc
rft rcts gyldcngronne farver. Lej1vladsen beslod ar
el skur med brænde. en bålplads samt et ubeskri
veligt ,dækken das med plads 1il to p,1 en gang.
Vand fik vi fra en pumpe. og vandel var selvfol
gelig kold1. Der var domt primi1ivi1c1 for alle pen
gene. Da de t mindre chok havde fortaget sig. gik
alle fulde afgåpåmod i gang med al pakke ud, slå
telte op osv.

kuicrc. "om vi noge11sinde ville komme hjem igtJII
fra denne over/evelesestur? ,.

1rsdag den 15. seplember sent om aftenen modtes
e elever i Id foran ASG med fuld oppakning pct

li.!n. 1-lumørd v,1r i top og stemningen hyggelig ,
vi drog af sted i en stor bus. der skulle fragte os

' fa;rgcn, som skulle sejle os va:k fra de trygge
~1gc. den v:mnc 111:1d og mor og far hjemme i

>,111111,1rk. l :-.tcdct var der fugtige soveposer. sprit-
trar1gi:111wd sa1nt ukcndlG udfonlringcr i vente.

æt og meget udkørt lænerjeg mig tilbage i det
'ejlige, bløde bussæde og lægger mig godt til

e. Min trætte krop giver sig en smule, da mit
Jved langsomt falder ud til siden og lægger sig

cl hvile p/1 min sknlder, mens mine øjne falder
Ile i. Jeg lader mig selv glide ind i drømmenes

.dunderlige verden. og med et lille smil pft
ben tænker jeg tilbage p:°1 de sidste tre dages

re rgitappende strabadser, uforglemmelige
under og hæsblæsende udfordringer. Min krop

I bus~1.:n :-..imt pf\ overfarten til Sverige blev der
iakkct, pja11c1. grinet og s11ngc1. Nogle f'ald1

·a i !-iØVll, mens :rndrc havde travlt med at dis-

slag til Iorbedringe- 'ver sig fuldstændigt hen, og alle mine sanser
som fremkom .cgcr sig tilbage

evalueringe

Forsaget blev evalueret af både elever og lære
re. Der var generel tilfredshed med både struk
turen og forløbet af delte, og det blev ved

at gentage forsøgel i ef
teråret 1999 med de for-

S0111 det fremgår af den lange I iste ar kurser. er
der i den første lid mange aktiviteter, der bryder
den daglige undervisning op. For at få Cl bedre
overblik over hele indskolingen fik alle l .g-klas
ser derfor som cl forseg sidste ,,r el særligt ske
ma for perioden fra sommerferien til efterårsfe
rien. hvoraf del fremgik, hvornår indskolingsak
tiviicreme var placeret. Ud over at give overblik
var det også intentionen. at planen skulle sikre
sammenhæng og progression i introduktionen,
ligesom det var et mål. at undervisningen i fage
ne kunne gennemføres uden store afbrydelser.
En anden del af forsøget gik p:\ mere lærersam
arbejde i introduktionsfasen. hvilket indebar, at

der ofte var flere lærere knyttet til et enkelt in
troduktionskursus

Overgangen fra folkeskolen til gymnasiet er
imidlertid ikke kun en social udfordring. Mange
vil også opleve, at der stilles faglige og metode
m.cssige krav, som er noget anderledes end dem.
de kender til fra folkeskolen. For at hj,dpe i den
ne overgangsproces bliver der i perioden fra som
merfericn til efterårsferien afholdt en lang række
introducerende kurser i fx edb. tckstlæsningsstra
tcgicr, notatteknik. I\ær~proglig grammatik. skri
vckursus og naturvi-
denskabelig intro
duktion. Intentioner-
ne bag kurserne er at 1

bibringe alle i klas
sen hensigtsmæssige
arbejdsmetoder og
en fælles basis. som
der kan arbejdes vi
dere p,, i de enkelte
fag bagefter.

DL"r er mcuet at forholde siu til. når man starter
p;°1 gymna~et. Allerede f'ørs;c dag steder man p;i
problemer. n,,r 111an ikke ved. hvor lokale I 5 lig
ger. ikke kan hille rede i lektionsskemaet og st;'ii
~g putter sig ved navnelegen. fordi man ikke kan
huske de nye klassekammeraters navne - endnu.
Den slags problemer bliver nu hurtigt overvun
det. og allerede Iorstc skoledag vil flere al klus
sens lærere og et par tutorer fra 2.g være behjæl
pelige med alle disse praktiske ting.

6 lnrrod11krion Svcrigeswr



Tina Eds10fl, Id

Dog ikke helt. For alle vi, der har v,trct s~ heldi
ge at V<l're med til a1 opleve de tre dage i Sverige .
b,1de klassevis og hver for sig. sidder tilbage med
utallige minder. følelsen af sammenhold og ven
skab og en uforglemmelig oplevelse, der vil vare
og huskes om ikke resten af livet. så adsk illige år
ud i fremtiden ..

Den sidste \aner dpr langsomt hen. det sidste
varme knus bliver givet. og tilbage er stilheden.
Sverigesturen forsvandt med hjem i bilerne - ud
i den bi1t luft.

Langsomt begynderjeg JI. vågne og strækker mig
dovent. Jeg skubber blidt til personen i sædet ved
siden af mig og gør hende opmærk~om pf1, at vi
hastigt nærmer os ÅSG. I bussen er der en speci
el lugt af bål. sovand, sved og sure tæer, men i
disse lugte ligger utallige minderige historier. der
bare venter på at blive forta lt til de mange famili
er, der står og venter på os foran ASG.

Overfanen behøver kun at blive beskrevet med et
enkelt ord: Festlig! Der blev danset. sunget, leget
'·dåseput" over hele færgen. danset limbo. ja der
var ingen grænser for folks opfindsomhed. Enkel
te sneg sig til at tage et forfri kende bad. hvorefter
de straks blev hængt ud som forrædere, og til buh
råb måtte de flygte væk. velduftende som de var.

Ved færgen var alle de andre I .g-klasser også an
kommet, og på kryds og tværs blev der fortalt.
grinet, krammet og kysset. Alle var som indhyllet
i en rus af glæde og sammenhold. Vi havde rent
faktisk overlevet alle sammen.

vekslet erfaringer. kikket på divcr e små~k.ram
mer og ivrigt diskuteret den kommende hjemrej
se. Flere udbrød: "Jeg 1roraldrig.jefi har glæde/
111ig så 111ege11il el van111 bad og fil al se 111i11 seng
igen .. .!" Aldrig så snart havde vi nået m let. hvor
busserne ventede os, før latteren briid ud. og alle
stemte i til "Yon're go1 afriend ·. For det havde
alle nemlig - en hel klasse fuld'

I

de mange stop undervejs. bl.a. en større mid-
1gspausc, blev der spist kckkerier. grinende ud-

J for at lære sine egne og makkerens grænser at
ide, med hensyn Lil både styrke og udholden-
Men der var også mulighed for at nyde den

uastiske svenske natur, der så småt var begyndt
ik læde sig de varme efterfirsfarver, og at stude
dyrelivet, mens vi sejlede. Enkelte påstod fak
;k h/1rdnakkede, at de så en enkelt elg, meeen ..

aften var der planlagt et natløb for os. De
e havde i starten ikke lyst. fordi sangen og det
ende b/11 trak mere. Men efter lidt overtalelse

alle med på at begive sig ud i de uendeligt sto
mørke, svenske skove. Man måtte ikke bruge

;lygter, og det udløste en del protester, men
sidst var alle indforståede med reglerne. To og
skulle vi rundt til forskellige personer i skoven
samle point. Del var en overvindelse for mange
løbe, hvor man ikke kunne se en hånd frem for
og det endte da også med et par småskrammer
knubs. Men sjovt. det var det.

ellers derudaf. Man snakker fantastisk godt
ncn på sådan en gåtur i Guds fr ie natur. For
er der ellers at give sig til bortset fra at gf1?

At sejle i kajak er ingen kunst, vel at mærke \1\•
man ikke er bange for vand, hvis man har goc'
armkræfter, og hvi-, man har en nogenlune'
stærk vilje. Selvom dette langt fra var tilfældet
for alle. klarede vi det uden at vælte. For at kom
me til stedet. hvorfra vi skulle sejle, skulle vi dr
først gå ca. 10 km i to forskellige grupper.
elev 11k ansvaret for kort og vejledning, og s,

Man skal have en virkelig god balanceevne, hvis
man skal op at stå på pælen. Den mindste be
vægelse. der ikke er 100% velovervejet, kan fil
pælen til at svinge fra side til side, og inden man
ved af det. er man på vej mod jorden med hove
det nedad. De tre, der klarede det, blev hyldet og
tiljublet fuldstændig vildt. og de gik alle rundt '
en nærmest euforisk tilstand, for "de havde jo
klaret pælen".

nuuer senere at sige: "Jeg k111111e godt. Jeg gjor
de det!" Som en sagde: "Man kan klare tre
gange mere. end 1110 11 selv tror, og ti gange me
re end ens mor r ror.'

1 sidste dags udfordring var at sejle i kano.
1 var mange lidt beklemte ved mødet med det

Den bemærkning. der har boret sig fast i min element, og hos nogle lurede tanken om
erindring fra klatringen. var: "Jeg kan ikke. Del uuelle vandfald truende i baghovedet.
her klarer jeg aldrig." For derefter blot to mi- ' 'e ca. fem timer, vi sejlede, fik man rig mulig-

Efter havregrøden næste morgen var det tid til da
gens første udfordring. De tre IO m høje klatre
vægge og den 15 m høje pæl skulle bestiges. Her
var det ord som styrke, smidighed, balance, koor
dination og overblik. der spillede en stor rolle. Og
for manges vedkommende var den kommende
udfordring en overvindelse af deres højdeskræk.

En sang har i-:.et en helt særlig betydning for
res klasse , og den vil blive sunget mange gange
fremover:

., }'011 j11s1 cul! 0111111y 11a 111e
A11d you k11ow whereever I w11

l'l! cvme m1111i11' to see you again
\\lillfe1: spring, summer orfall
All vo11 hove /0 do is ca /I
And /°li he tliere
Yalf 've gat afiiem'.'

Ved lejrbålet efter maden blev guitaren, sanghef
terne , skumfiduserne og den varme kakao fundet
frem. De ømme lemmer blev masseret, der blev
nusset og krammet, grinet og sunget. Den r~1lel
se af samhørighed, venskab og sammenhold.
som vi alle havde . mens vi sad der, er ubeskrive
lig. Den kildrede nærmest i maven.

8 Sverigestur

Da aftenen langsomt indtraf, og solen farvede
himlen i utroligt smukke. gyldne farver. var det
tid til al tilberede aftensmaden over den med
bragte traugia. Ingen lod sig mærke med. at
spaghettien ikke var heil kogt. at pølserne hav
de været en tur på jorden osv. Det bered ingen
ting, så længe det kunne spises og smagte no
genlunde.

Det var en utrolig oplevelse at overvinde sin
skræk og at turde forsvinde ind i klipperne . og
lige så euforisk var oplevelsen for folk. når de
nåede udgangen og kunne skimte lys. jublende
tilråb, klapsalver og frihed. Der var enorm op
bakning og sammenhold om alt. hvad der skete.
Om personer. der skulle have lidt ekstra mod.
om personer. der klarede selv de mindste huler
eller de storre huler. og om dem. der var skuffe
de over. at de alligevel ikke turde. fældede en
lille tåre osv. Alle var stolte af sig selv og ikke
mindst hinanden. I en situation. hvor man ikke
foler sig I 00% tryg, er det guld værd med op
muntrende knus. klap på skulderen og bare det
at vide . al man er blandt gode venner.

Regnen var taget til og silede nu kraftigt ned.
Alk var næsten gt:.nnemblødtc . kun en enkelts
rcgns.ct havde formået at holde fuldsucndigi
t.ct. Foran os tonede nogle kæmpemæssige.
morkcgd klipper frem. Rundt omkring i klip
perne var der gemt ind- og udgange til hulerne .
Mange af os stod over for en enorm udfordring
sammensat af trykkende klaustrofobi. mør
keskræk og frygten for, at man ikke ville kunne
rn tota l kontrol over sin krop. hvad mange af hu
lerne krævede. at man havde, for at man kunne
kravle i dem.



MUS Kl 1.G
- erjaringerjra et kreativtfag

I starten er flere i flokken uden tvivl nogel skcpti
ske... Er del nocct med. al man skal synge solo fm
læreren dier endnu værre for hele klassen? Er det
nocct med. at man ska l trækkes rundt i den klassi
~k;musik . te rpe noder og tælle tak ter- og s;'\ iovrigt
lave matematikopgaver for resten ar pengene?

Tja. jaa (og nej til det sidste) svarer læreren. om
nogen drister sig til at spurge. Man forklarer.
hvordan Iage: gerne skulle tale til både sj,cl. krop
og intellekt. og da en klasse pt1 28 rummer en
mangfoldig skare. har man da dækket sig ind og
forsøgt at gere alle glade..

Når de værste angstsymptomer har lagt sig efte:
nogle timer. og eventuelle traumer fra barndom
mens hvinende blokflojier. børnekor og lobcno
der er erstattet af nye erfaringer. sU begynder det
faktisk at blive helt rart - og i netop denne stem
ning kan der skabes musik .

En af erfaringerne er for drengene . at de ikke be
høver ni begrænse deres vokale udfoldelse til
uhæmmede olbrøl, 111en al deres slemmer faktisk
kan bruges til at synge gode sange. I det he le ta
get er det at synge sammen næsten altid en vel
gerende ingrediens i timerne . Populært er det. nar
vi kaster os over Sangbogen. og der er fril valg p~
alle hy lder: Beat les. musica ls . fædrelandet. gov
pel og forældrenes protestsange. Og magiske øje
blikke opleves, når flerstemmigheden fungerer
og samler de enkelte stemmer til en fælles klang.
koncentration og energi.

En anden erfaring er. at man faktisk kan lære at
spille på trommer. sådan over night - og bas og
keyboard og congas. hvis man har ly~t.

Med hensyn til noder har undervisningen ve l
nærmest karakter af afmystificering. Inte t her i
verden bør være en gymnasieelev helt ukendt

}{) Musik

land. ,åledes ej heller en nodeside og dens fu
iion som stouc for den musikalske hukommelse.
og Ior en nuucnuuikcr kan der gfi sport i al regne
sig frem til. hvordan en given rytme skrives ned
eller reproduceres.

En torsdag i november: Der slår blues p/1 pro
grammet. Læreren har i fr ikvarterets fr ie , uorga
niserede musikudfoldelse spottet, al mindst et par
elever håndterer genren. Det er derfor oplagt at
indlede med en lille spontan koncert til fælles
glæde. Bluesens ulorgængelighcd og universe l
le status er hermed introduceret. og vi kan ved
falles hjælp og ved at lytte til en "ægte" blues få
præciserer, hvori disse egenskaber ligger (de fa
ste. enkle for111ler m.lu . s1ruk1ur, har111onik. 111e
lodi og 1eks1 i ko111bina1ion med det personlige,
i111proviserede ud1rykJ. Klassen har ikke læn,
hvad en akkord er. 111en nu har de brug for a1 vide
del. så derfor en lille ekskurs 0111 h,u-monier og
måden. lworpJ de hænger sammen. Til gengæld
har de l:rn noge1 0111 en durskala. og del kan alle
høre. a1 der ikke er 1ale 0111 her - der er noge1 galt!
;\ar læreren illustrerer med klaver og stemme,
kan alle hore. at det er noget med "lave" toner og
glidcn op pa de111 - den specielle bluesskala og
son sang111ade er pr,csen1ere1. og der er sni ord på
de1 hone.

Der ,kal ,ynges nu. --Rig1ig" blue~ egner sig
darlig1 til fa: llc '-1'-l<mg - den er i \it væsen solist'
Derfor 1yr vi 1il en ,oulblucs med iørcraldendc 3,
,1c111mig1 n111kv,cd, sulis1, ry1111c~ruppe og hele
... vincrict. lnoraf vi kun n{1r de t vable i dug ...

Musikfagc1 er brcd1 og aldeles p/1virkelig1 ar den
cnkcl1e klasse, .. kemi'" og lærer. Pn SG har vi
for ar 1ilbagc bc,lullel. al 101ing er obligatoriske:
A111adcus (fil111cn) og bluc,musikkcn. Herfra bli
wr maske kun staendc, at den unge Mozan v
en bade gt:nia l og ... an~elig ung mand med en

der ville myrde barn. og al de sone i USA
:itc blucs·en, som de hvide stjal fra dem. Og

i musik kan der s/iledes skabes helte og skur-

DRÆT
s1adig sligende del af befolkningens forhold

idr:ct er som den pnssive konsuments brug af
via medierne. I idrætsundervisningen for

Jer vi ikke at spejle os i en medieverden, vi for
heller ikke at ligne eller s1ræbe cr1cr

·æ1sklubbcrnes idrætsopfattelse. ldrætsunder
;sningens opgave i gymnasiet er al levere et va
;rel udbud ar forskellige idræ1soplcvelscr.

<avel 0111 el variere! udbud ar aktivi1e1er be1y
·, al alle elever arbejder med idrætter/ak1ivite
s0111 de på forhånd er skeptiske overfor. De

'dangste elever skal i mindst to perioder arbej-
111cd boldspil, og de boldglade elever skal i

·ndsl 10 perioder arbejde med individuelle
·ætsgrene og /eller musik og bevægelse .

lrætsunclcrv isningen i gymnasie t arbejder med
·ntcgrcrct undervisning. Dell e resulterer i

·11drc specialisering og en højere grad ar socia l
]pasning, en ny og ofte meget lærerig proces for
ivcl dcvcr som lærere.

de 1racli1ionellc fag pt1 gymnasie t er det be
";ndtgljt\:lscn, der er omdrejningspunktet. Be-

1d1gørelsen dik1erer fage1s indhold: del gor
, ogs:"1 i idr:ct, men i idr~ctsunclcrv isningen er
.i:i.:gclscsghcden lige sll v igtig. Uckn den - in
i1 idra.:l. D.v.s . at idra~tsundcrvisningcn mere

Jkuscrer p/, de1 impulsive og spon1ane, ikke
1,1 begreber, der i den 1raditionellc gymnasie
:rdcn priori1cres højl.

idr,cl linder srrvcl elever som hcrere c1 friru111.
;or man er sammen på en mere fri og mindre

kc. my1er og his1orier, som sammen med musik
kens ege1 drama og folelsesudtryk har betydning
for os alle hver dag.

Jyue Pe1erse11

forplig1endc m5de, idet del er tilladt al ialc. ja
endda at råbe i timerne.

I I .g er klassen alene med to idr:cisl,crcrc. Her
bliver der arbejdet med de grundlæggende elc
menler i idræt, d.v.s. musik og bevægelse, bold
spil o. lign. Alle elever skal lave og fremvise el
opvarmningsprogram til musik . Hvor aktiviteter
ne i I.ger dikteret af lærerne. er situationen me
re fri i 2. og 3.g. Her bliver en sproglig og en ma
tematisk klasse sa1 sammen. tilknytte! 3 idræ1s
lærere. Udbuddet af aktiviteter er kun begr:cnsct
af årstiden. deltagernes interesser og fantasien.

Det er muligt at vælge idræt p5 mellemniveau.
hvor 1imerne er ligeligt fordelt mellem teori og
praktisk idræ1. Her er del mulig1 at fordybe sig i
såvel den prak1iske som den 1eorctiske del af
idrælten.

Fodbold, baske1 og volleyball udbydes som fri
villig idræ1. som alle skolens elever kan deltage i
efler skoletid. ÅSG del1ager i denne forbindelse i
gymn:isieskolernes landsdækkende 1.u111eringer.
E1 højclepunk1 er skolens ,1rlig1 1ilbagevendendc
volleyballturnering. hvor der bliver sai hold sam
men 1l1 tva~rs af klasser.

Von h,1b er en stø1Tc bcv,cgclscsgl:cde hos ele
verne. der kan flytte dem fra den passivt konsu
merende 1il den aktiv1 udpvcnde.

Lars Ra1111/w/1

Idræt



En dag og et år i

EN BILLEDKUNSTLÆRERS LIV

BBilledkunst

Croquis handler om
a[ tegne. hvad man ser.

Det lyder enkelt. men al-
ligevel er det noget. man

ska! lære - delte at se med
tegnerens særligt opmærk
somme og bevidste blik.
Nogle har da også besvær

med at se proportionerne og
tegner typisk benene for kor
te eller hovedet for stort. Cro-
quis handler desuden om at
omsæue en rumlig form til
en todimensional flade. Og
nogle ar eleverne kæmper
netop med de perspekti
viske forkortninger. der
opstår - is~cr ved liggcn
de og siddende stillinger
- set fra visse vinkler.

Vi har ingen nøgenmodel. sf1 vi
skiftes til at stf, model i I - 5
minutter pr. stilling. Jeg ta
ger selv de første lO stillin
ger. Alle har altså varmet
op og erfaret. hvad man
kan nå på to minutter,
når jeg herefter går i
funktion som vejle
der for den enkelte.

længde. At foden faktisk er lige så lang som un
derarmen målt Ira albuespids til håndled. Det
med foden kræver en personlig cfrerprovning.
men det passer - både for hende. der bruger str
36. og for ham. der bruger sir. 46. De andre bil
leder på, opslagstavlen er eksempler på croquis
tegninger med forskellige tyngdepunkter. bl.a.
kontur. volumen. bevægelse. forkortning.

Det er mandag. Klokken er 011c , og det støvreg
ner. Uden for billedkunsthuset står knap 10 ele
ver. Sproglige og matematikere fra forskellige 2.
og 1g-klasser. som har valgt billedkunst pf1 mel
Icmnivcau. Vi ska l være i 132 , som er det nye og
største af lokalerne. men har i øvrigt hele billed
kunsthuset for os selv denne morgen - ren luksus!

Hjemme har eleverne læst lidt om menneskets
proportioner og forskellige metoder til og for
nltl med croquistegning. P:91 opslagstavlen luen
gcr cl billede af den gr.eskc skulptur: Spyd
bæreren, indregne: i cl kvadnunct, som tydelig
gor den klassiske tids ideal: atleten med det lil
le hoved og den tunge krop. Vi strejfer emnets
hixturivke variationer af ideale proportioner for
mennesket og de virkdige 1111:11111.!skcrs afvigcl
ser fr:1 idealerne. Mc11 fokus i s.umalcn ligger på
dl! lorhold, eleverne skal have i baghovedet
under den praktiske ovclsc lige om lidt. Det er
1rn111111.:lli11gcrrcgler som fx, at benene er lige s:°t
lange <om 1\·:-.1c11 af kroppen - hovedet ibcrcg
net. Al skulderbredden svarer til overkroppens

I torsdags harjeg ryddet I idt plads p,, en afde sto
re opslagstavler og h.cngr billeder op, som skal
bruges til in troduktion til dagens praktiske øvel
se. Der er rift om pladsen på opslagstavlerne.
men heldigvis hænger min lille demonstra tions
udstilling stadig klar ti! brug. Eleverne henter de
res mapper fra reolen i "det gumle hus" og tager
sig tid til at kaste et vurderende blik på tegnin

___....,;111 gerne fra sidste gang. Imens stiller jeg tegnered
skaber frem: kul. bløde blyanter. progressostifrer.
kneigummi og viskelæder. Papir og tegnebræt
ligger frit fremme i reoler, så eleverne selv kan
hente - og lægge pfi plads efter brug. Nu mangler
vi bare at skubbe de store borde ud mod vægge
ne. så der bliver plads til, al en model kan place
re sig i midten af en kreds af siddende og stående
tegnere. Vi skal nemlig lave croquis.

l-fre1dug

HVERDAG
I



Endcli~ handler
croquis om kunst
ncrixk arbcjdsmc
rode - at skitsere.
Nogle ar eleverne

linder det umiddelbart

knever, at man udvælger
det karakteristiske og

prioriterer helheden
fremfor detaljer.

Man er simpelthen
tvunget til det! fordi
motivet efter rn mi

nuucr ændrer sig
eller forsvinder.

Det er alt sammen
meget konkrete pro

blcm,tillinger. Hvordan
funger man det karakie
ristiskc i en bestemt stil
ling'.' Hvad med lys og

:,.kyggcr? Hvordan far
man ned p,1 papiret. m ar
men er strakt frem foran
kroppen? Hvordan priori
terer man? Synesansen b11.1-
gc:,. og skærpes. tegnetek
niske Iardighedcr udi ikles.

Croqui,tcgning er en imen- arbcjd,prote!-1, og
eleverne bruger :-ii~ se lv i proccwen - ikke cnaane
.,0 111 model kan 1117111 slappe ,,r·, " '

Fra en af pigerne kommer der et par gange en fa
retruende snerren efterfulgt :1f lyden af papir, der
krollcs sammen og ky le '.'! pa gulvet. Nogle nojes
med at sukke hojlyd1. nar noget ikke rigtigt vil
lykke~. og andre igl?n bryder af og til ud - eller
sammen - i In is O\'Cr en regning, som er blC\'CI
ufriv illigt humori.'lti~h. Det er ~o;n rege l tegneren
selv, der er den Iorsrc til "I fa 1ig et billigt ou be-
friende grin! ...

!Jilledk1111.1·1

I de sidste 5 mi nuller ar lektionen - og halvdelen af
Irikvurteret - skubbes bordene tilbage, kultegning
cmc fixeres med spray. mapperne lægges på plads
og udbyuet evalueres uformelt. Nogle går opladede
til næste lektion og tager med friske kræften fat på
matematikken. mens andre forlader croquis-lektio
nen Ienere ud manede af koncentrationen. Inden de
sidste er gået. begynder eleverne fra to 3.g-klasser
at stromme til og fordele sig i de to undenvi nings
lokaler. Jeg fortsæuer i samme lokale med 3n.
"Hvad skal vi lave i dag?" er der flere, der spørger.
Pa obligatorisk niveau har de kun billedkunst i en
enkelt lektion om ugen. og hvem - andre end lære
ren - kan huske ,a langt tilbage? Desuden er det ik
ke ,a tit. at eleverne har lektier for p obligatori k
niveau. Leon henter mapperne. Det er først p
skoleåret, og de er endnu ret slunkne. Gry kan ikke
linde sm mappe, Det kan Veronica heller ikke. Men
det må vernc. forst skal kla,-en i gang. Eiler rene
re ,agt Ionsænc, hvor de slap ,id11 med kornpoviri
on og farve i collageteknik. luen, farvecirkel, far
vevirkninger. bl.a, kontraster, blev sammen med
enkle kompo,i1ion1princippcr gennemg· et 1id,1. s.
det varer ikke længe, inden bordene flydermed klip
fra ugeblade og papir i for1kellige nuancer og k, a-
1 iteter. Der klippes, ri1e,, limes, og irncn1 gfu-,nul.
kcn. Gry linder 1in bortkomne mappe på Jc\ hyl
de. men at linde Veronica\ kræ1 er tiilyneladende
L'll grundigere eftcr~ogning - efter lektionen~ Midt 1

akvarel. acrylmaleri. modellering. tegning og gra
fik, andre benyner sig afmuligheden for at l,rre el
ler genopfriske kunsten nt fotografere. mens aller
andre kaster sig ud i maskefremstilling. perform
ance. svejsning af skrotskulpturer. blandform eller
andre - mindre klassiske - visuelle udtryk. Der er
også mulighed for at arbejde mere teoretisk med
Fx at sætte sig ind i - og formidle - en kunsthisto
risk periode. en bestemt kunstner eller andre kul
turers kunstneriske udtryk. Eiler man kan bevæge
sig ind pr, arkitektur- og dcsignomrfidct. Fe llet er
bredt, og det skulle være muligt for den enkelte at
spore sig ind på et projekt. som netop han kunne
finde interessant eller udfordrende. Derer kort sagt
mange muligheder - måske for mange. Jeg kan i
hvert fald som lærer godt føle mig temmelig
blækspruueagtig i projektperioden. og orden i bil
ledkunstlokalerne bliver i stigende grad en by i
Rusland, efterhånden som datoen foranevcring og
udstilling nærmer sig.

En del elever er usikre pfi egne kreative evner.
brokker sig over. at de "ikke kan tegne" og '•ik
ke har fantasi'' og udtrykker bekymring over. at
de skal have karakter i faget. Det er oplagt. at
nogle elever har mere talent for faget eller mere
~-jvelse i at arbejde visuel! end andre . Ligesom
nogle elever kommer fra --er hjem med klaver".
har sprogøre eller er særligt ta l begavede . Jeg op
lever ingen princ ipie l forskel pf1 at bt:clømme et
1egneforlob eller et bilkdkunslprojekt og en
dansk stil, og nf1r v i i k lasserne diskuterer fagets
vurderingskriterier. og de rumn1clige rammer
for for:°1rsprojcktet lægge:) frem. chcmpc~ be
kymringerne bc1ragte lig1.

Jeg tror nok. nl de tlestc 3 .g.·ere ~ynes. billedkunst er
e1 hyggeligt fag - lid1 af et f111dd1ul i a lt det boglige .
En del (gen)opdager gl,rdcn ved al arbejde med at
sanse. va:-rc kreativ og udtrykke ~ig visuelt. og nog
le mener. de r,,r storre udbyne af at gi, 1l1 kunstmus
eum - også fordi de gennem de praktiske 9)vc lser får
indsigt i kunstneriske problemstillinger.

.lw111t! }'de

Bil/edk1111st

Vi ar1alcr. at holdet, næste to lektioner skal fore- ,et hele står der pludselig 10 2.g'ere i døren og ser
g:i pt1 A111ikmuscet. Studie l ~11' menneskekroppen ig undersøgende omkring. De har geografi. og de
og brugen ar den som motiv i billedkunsten han ;s Lcrcr lrnr sendt dem herover efter 3-4 ark kan.an
en lang 1racli1ion bag sig fra oldtiden til i dag, og lier pap til pbneher. Vi fincler4 helark sulfitkardus
det er afgjort, at holdet i løbet af skoleåret kom- rem - og så er det tid til oprydning igen'
mcr til at vende tilbage til delle motiv flere gan-
ge . I kunsthistorie og billedanalyse vil hoved- -enere pt, året - fra vinterferien til slutningen nf'
v,egtcn komme til al ligge p/1 del 20.1,rhundrede, ,pril - ser scenen anderledes ud. P,, del tidspunkt er
men jeg synes. det giver en god baggrund at be- ,tie e lever gåel i gang med billedkunstprojekt. og
gynde i klassikken. Desuden er der gode forhold deverne i en klasse kan v,ere i gang med vidt for
for tegnere p,1 Amikmuseel, s1, eleverne kan brn- ,kel lige projekter, som de hver især har valgt og
gc ckn færdighed i sk itsetegning. de har opnåeL i klineret i samarbejde med læreren. som i perio
dag. og de kan ft1 tid til at fordybe sig i de t~gne- Jen fungerer som vejleder. Nogle vælger at arbcj
tekniske problemstillinger. som croquislektionen Jc med traditionelle kunstneriske teknikker som fx
har gjort dem opmærksomme p~.



171\1/elodi C;:cul({Pri.r

vi i et hæsblæsende tempo. På 5 dage skulle vi nå
at bygge scenen, sælge billetter, redigere præsen
tationsv ideoer og sæue konferenciererne (to ele
ver fra skolen) ind i. hvad det hele drejede sig om.

Med mange kærlige hilsner
JV/aria Lusiani,

iwliensk ucl\-eks/i11gss111de111 i 2d

pludselig husker jeg, at det kun er de andre. der
skal være der. for jeg skal aldrig være 3.g· er i
Danmark! Viser det ikke. hvor meget jeg har
vænnet mit til mit nye liv?

Jeg savner nemlig trods ah Italien. mine klasse
kammerater og air, men jeg ved godl. at om få
måneder så kommer jeg Lil bage til dem og til min
anden verden ... Men jeg kan ikke forestille mig.
hvor meget jeg kommer til a t savne jer og mit år
i Århus. Det er en tid, der ikke kommer tilbage.

Derfor vil jeg så gerne takke ÅSG, alle mine lære
re oo venner oo- efter min sødeste værtsfamilie er
detj~r. der h~r ~ondene år stort og lettere for mig.

Iler frecbgscafc næsten hver weekend! Det har
,æret godt for mig, fordi festerne er en anden må
e at lære ncrc mennesker at kende på og at blive
ocialiseret med ens venner. Desuden imponerer
et mig med alle de forskellige møder, men også
ktiv itc ter og studieture, som vores gymnasium
,rganisercr.

I julcrcricn arrangerede vi numre og øvede med
husbandcl. der akkompagnerede nogle ar sange~
ne og spillede den obligatoriske Grand l'rix Jing
le mclh.!m alle numrene, og efter ferien fortsatte

:kolen er i hvert fald ikke kun fester og "ferie'';
~g har også rigtig meget travlt med forskellige
,!leveringer og stile , man får, og jeg kan godl
~enke mig at prs,jve at gå op til eksamen, bare for
tl prøve ogs:1 denne side afjeres skole.

,-::n mindre gruppe arrangører. Alting
var planlagt og udl'øn af elever på
skolen, med undtagelse af lys og lyd.
Der var i alt 11 deltagende grupper.
som dystede om at gt1 videre 1il en stor
fina le , hvor 6 gymnasier i Århus kon
kurrerede 0111 at vinde titlen: Vinder ar
'' rllus lntcrgymnasialc Melodi
Grand l'rix 1999".

~e l vom disse syv måneder bare gik sfi hurtigl, så
"øler jeg det tit. ligesom 0111 jeg har boet her al
id, altid har gået på AsG sammen med min
;lasse, og altid har kendt alle de søde mennesker,
eg snakker med her. Nogle gange siger jeg:
·Næste fir, nfir vi skal være 3.g'ere, så ..." Men

Jeg S) nes. at det er meget vigtigt, at undervisning
bcstar og,a af specielle valgfag og kreative fag
som billedkunst, musik. drama o.,.v., hvilket ,let
ikke linde, i lt"lien. Jeg husker dengang, dnjeg
skulle v:clge et af de mange mulige valgfag: psy
kologi, astronomi, samfundsfag ... Alt hxl ret
sp,cnden<le, og det var sa ;væn at ,:elge! I dug er
j~g dog mt::get glad for at have prøvet at ~ta P
scenen i drama for forste gang.

Der sker sa meget her! Vi plejer bare ikke at haie
den mind;te ,kolefe11 i Italien. og her er der sold

jeg kommer tilbage!

Det tog mig næsten en måned at vænne mig Lil at
sige "du" til lærerne, ikke at rejse mig op, når. de
kommer ind i klassen eller går ud.at kunne snak- :_MELODI
ke med dem om alt muligt - også sjove ting -
o.,.v . Jeg bliverstadig overrasket. nårnogen tager • _set ,ned en arrangørs øjne
sko af i klassen eller spiser og drikker i timerne...
Atmosfæren i skolen er meget mere afslappet. og
jeg tror. at det bliver et problem for mig igen m 1"!elodi Grand Prix'et p/1 ASG var re
"cnnc mig til den italienske. strenge skole. når ~ultatet ar nere 111,rneders arbejde fra

Et er rigtigt: Del har ikke været ,il svært ;.11 blive
integreret i m it nye skole liv: alle lærere har inter
esseret sig for mig og har hjulpet mig med at fol·
gc med og at deltage lidt i timerne allerede fra
Iorste dag. Jeg havde og:-.,1 meget lys: til at lare
sproget og syrnes, at det var rimeligt ,jm t at
provc at snukkc det. Det har hjulpet mig meget. at
mine klavsckamrncnuer og de andre mennesker
fra skolen. jeg har l.ert at kende. har været ,a sø
de og hjælpsomme med at ta le mere O!!. mere
dansk med rnig, ~ti jeg hele tiden lærer no;et nyt

Der er utrolig mange forskelle mellem min ople
velsc af den danske skole og det italienske skole
sy~~em. Selvom jeg havde faet at vide i forvejen.
al lorholdct mellem cle\'crnc og læreme i den
danske skole var meget uformelt. blev jeg alligc-

Udveksli11gss1ude111

som begyndte at snakke med mig. at sporgc mig
om alt muligt. at vise mig rundt. at fortælle mig
om alle kammerater og l.crerc ... Bange for at bli
ve isoleret uden hjalp? Jeg kendte ikke ÅSG og
de danske elever!

kg var meget ncrv os den forste dag i skolen. for
di jeg var bange for ikke at finde nogen ven og
hj:elp og at blive alene i den enorme skole. som
jeg ikke kendte. Pludselig randt jeg mig selv i en
kla-ve. midt blandt mange lysharedc mennesker. vel chokeret over. hvor uformelt det faktisk er!

P:"1 en m[klc f0k :-. det. ligesom om det var i går. at
jeg lloj hertil rr" lu licn , tru mit g"mlc liv. parat til
al ga los pn det "ukendte". Det rar ligesom at bli
ve Iodt igen og .u kumme i gang med cl helt nyt
liv : ny lamilic . nyt sprog. ny kultur og nye truditi
oncr samt en ny skole ..k1! var virkelig glad for at
have muligheden for at pn)\'e a1 leve anderledes i
t.'I arog ;\\ blive en del ar en anden kultur. m rn mu
ligheden for at se verden med anderledes ojne.

.jeres skole set medJi·e111111ede ojne
UDVEKSLINGS
Syv rnancck:1 .. kg kan ikke tro. at jeg allerede
h;ir, .crc: her i sy,· måneder.



Vi blev klar1 Og arrangementet gik rigtigt godt. . Så blev det den store aften' Festsalen var fyldt
Der var utroligt mange gode numre og 6-700 I bristepunktet af noget, der skulle vise sig at
publikummer til at huje. klappe og tænde lighte- ære det mest fantastiske publikum, man overho
re. Da vindernummeret med Finn & Dorthe kom edct kunne forestille sig' Alle-og jeg mener vir
p;i scenen for anden gang, lignede publikum en .clig alle- var glade! En lille sommerfugl sneg sig
k:cmpc hoppende masse, der ikke kunne få nok af undt i min mave. Det skulle nok blive fedt. Da det
at høre 0111 k:crlighcdshistorien fra Randers 1\ nærmede sig vores tur til al spille. begyndte
Regnskov . :na::ene al ryste lidt. Sommerfuglen havde fået

elskab .... S,, skete det. Vi trådte ud gennem sølv-

Dl·t ,,1r meget hektisk ug stresset. men samtidig
1,p]l,fk·mk at :-.c frcmgangen fra aften til alten, n:ir
, 1 h1rlnd :--1-.nkns l'cstsal. ivl:mgc klJ111 selv og til
hod at hja ·lpl:. for ckscmjk'I kom to elever fra sko
len- film ogTV-hold ng fl·digeredc videoerne. Del
,:ff ran at mærke. at folk var interesserede i .uran
gellll'IHCI ug og:-.:i g:icl :u l:l'ggc et arbejde i det.

Sccnogralicn luvede ,·i af selvfarvet isolerings
matcriak og -ortc plasts.ckkc ng brugte samtidig
en masse af Pedel-Carstens kreative forslag. Scc
ucn srod f:ndig tor:-.dag sidst p[1 eftermiddagen
ng rar meget vellykket. Pu selve dagen. fredag. li
ge efter l lektion. ha, de "i lydprovc. Den varede
heil til klokken halvsyv. og der var nerver pft fo1
at blive klar til start klokke» 20.

Med hjælp fra elevrådet fik vi klaret oprydnin
gen, og sent ud p,, nauen tog vi trælle og tilfred
se hjem. Det har været positivt at opleve krenrivi
ret og arbejdsomhed forenet på ÅSG.

Signe Bisgaord Ras11111sse11, 2c

orhængei, ind pfi scenen. Nu så man den kæmpe
aob af mennesker, som en nok silhueuer i det
rraftige projektørlys. H:cnder over alt! Mine fing
•e rystede lidt. men faldt til ro, da bassen lå, som
Jen skulle . Vi kunne gå i gang. Musikken strøm
-nedc ud fra vores instrumenter. massen af arme

og ølflasker fulgte roligt. men sikkert takten fra si
de til side. Pludselig var det os. der var i centrum.
os. der var på scenen. os. publikum lyttede til.
Sornmcrfualene var væk . som havde de været det
altid. Nu v,-;;. det bare. som det skulle være'Alt gik
godt. Energien fra publikum strømmede over i os.
og så var det forbi .... nummeret var ovre. De sid
ste klapsalver døde ud, og vi var gået af scenen.
Konferenciererne fortsatte, aftenen gik videre. Jeg
satte mig ned og slappede ar. ... Det var ovre m1.
vores optræden var slut. men hvor havde det været
fantastisk. Publikum festede videre. Jeg var ud
kørt. et smil bredte sig ud på mit ansigt. .. Jeg glæ
der mig til næste år!

Peter Dalsgaard Nielsen, ly

0 OG SET FRA SCENEN
BYGNINGER OG KUNST
Bygningsvedligeholde/se 1998/1999

En særbevilling på 1,3 mil\. kr. skal bruges til en
tiltrængt modernisering af faglokalerne i nord
lløjcn. Efter planen kan arbejdet gft i gang i be
gyndelsen af ,,r 2000.
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Carl Sørensen

Bygninger og kunst

En hensigtsma:ssig og af myndighederne god
kendt rokade i k:eldcren vil give boginspektor.
pedeller, fagene drama og lilm og alle os andre
langt bedre vilkftr. Detle arbejde er s!1 smfit i gang
og forventes al",luttet i løbet af efter~ret 1999.

Efter flere års jammer er det nu en glæde at

kunne fortælle , at mangt og meget enten er på
plads eller står lige foran sin løsning.

Et i r1rticr efterlyst nyt varmcsys1cm vil - via en
amtslig særbevilling p!l I mil\. kr. og et encrgiltm
pn 1/2 mil\. - ,t:i klart ef'ter ,ammerferien 1999.

Vi havde tWCI en del gange med bandet, og num- Individuelt styrbare varmeapparater i hvert loka
meret, vi skulle opføre, ;pandt ,ig op ad den fu- le kombineret ,ned et ventilationssystem. der fun
,erpoppede Melodi Grand Prix genre. Alt var pa- gerer s/tledes, at f'riskluf1indt:1gc1 ikke længere
rat' Vi var viit alle ret spændte p,, hvordan mod- blandes med ''brugt" \urt, vil pl afgørende vis af
tagcl.icn af nummeret ville blive. Om vi l.g'ere hj,clpc vore hidtidige indeklimaproblemer
kunne sla igennem ved delle kæmpe arrangement.
som det tegnede til at blive ... .

Melodi Grand Prix

A1 ~t[1 pt! en scene foran flere hundrede er noget,
der kan skræmme en hel del mennesker, men hav
de de bare provet, t~l'nkcr jeg. Er der nogcl. jeg el
~ker. ~i.I er dc1 at va~re pa en ~cene ... . fornemmel
sen. det ,us. der er i maven. rnmpelysct. ... det he
le! Og det var ingen undtagelse lil ASG Melodi
Grand Prix ·991



Carl Sørem·e11

Frederique Bacbellerie og Peter Schonwald har
også indbudt Statsgymnasiets elever og lærere til
at besøge atelier i Paris, så de kan følge arbejdet
med det nye værk.

Ole Boll~(/11\1'

dias. Bagsiden af gobelinen er blevet affotogra
feret meter for meter. Disse spejlvendte bagside
fotografier vendes dernæst bagvendt og ender så
med at være et retvendt klart billede, hvori alle
trådenderne ses stritte ud. Væverne kan så gå til
deres hæfte med farveprøverne og finde netop
den farve til det bestemte sted på gobelinen. For
at ramme kompositionen bedst muligt bliver far
vedias projiceret op på kartoner ophængt på
væggen i vævernes atelier. Herpå aftegnes gobe
linens streger i forholdet I: I, og kartonerne
lægges så under vævens trend. og man kan følge
dem under vævningen.

en lille lukket gade, Irnpasse Charles Petit, i Pa
s' 7. arrondissernent ligger der et atelier. Det er
er den nye gobelin til skolens festsal vil blive
ævet i de kommende 14 måneder af de to væve
~ Frederique Bachellerie og Peter Schonwald.

EN NY, GAMMEL GOBELIN
bliver til

om forberedelse til det store arbejde med den
:Ye gobelin har væverne været pi, skolen her i
pråret for at klippe stumper af trådenderne på
agsiden af"Den lange rejse" og klistre dem ind
et hæfte. Disse stumper er farveprøver, som
æverne har at holde sig til under vævningen. En
riden støtte for deres deres arbejde bliver farve-

pc har haft atelier siden 1972 og har i de for
bne år lavet ca. 700 "tapis-series'Vgobeliner af

;', kunstnere, bl.a. Man Ray, Corneille, Jorn,
r,'emaere, Alechinsky. Mortensen, Miotte og

Det ,aml ede projekt forvente, af,lutlct i for.\rel
2000.

Der er alL~å tale om en "ny" original. Via en be
villing fra Silkeborg Kunsunuseumernyvævnin•
gen mulig, og via en bevilling fra Århus Amt bli
ver en forsvarlig lysbeskyttende tildækning a
den nye original gennernfert.

Arbejdet blev indledt i uge 7 med et be-og pA
Århu, St.atsgymnaviurn af de fran,Re vævere.
franske fotografer og Pierre Wemacre selv

De se l vs arnme vævere, som i sin tid vævede go
belinen. væver nu i Paris en ny gobelin. l dag som
dengang under Pierre Wernaeres tilsyn.

20 Gobelin

Tiden - og lyset - har imidlertid ikke været gode
mod gobelinen. Derfor har kræfter såvel i indland
som udland arbejdet på at rn overfon sobelincn
til mere forsvarlige forhold på Silkcbo~g Kunst
museum. Der hm i løbet af 1998 og foråret 1999
v:cm føn forhandlinger til mange sider _ og,f,
politiske - og lø~ningcn er denne:

~rlrns Statsgymnasium/Århus Amt afleverer
originalen", d.v.s den "gamle'' gobelin til Silke

borg Kunstmuseum.

Århus Statsgymnasium og dermed Århus Amt er
den lykkelige ejer afAsger Jorns og Pierre Wem
aeres gobelin "Den lange rejse". Den hænger på
festsalens endevæg og har i 38 år været en pryd
for skolen.
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FORARSKONCERT

Mariw111e Høgsgaard

føles sej og lang. Men det er der nu ingen. der
tænker på under selve koncerten'

Mens stemmerne tælles op. overtager højniveau
holdene efter tur den Ool\c scene, der er lavet af
vore pedeller. Først en sjov og spændende udga
ve af .,Jeg har fanget mig en myg" arrangeret af
en af 2.g-eleverne, dernæst Stevie Wonders .,As"
for fuld udbliesning og med et s\Ort opbud af 1a
lentfulde sangsolister fra de 10 3.g-hold.

Timingen er ved et lykketr~cf ret præcis i år. sft
klokken 11.29 forlader skolens elever og lærere
festsalen. Efter en lek1ion med underholdning for
bilde øret og øjet vender vi tilbage til dagens dont
på en ganske almindelig torsdag. Det er lidt synd.
at forældrene ikke har mulighed for at se deres
poder på scenen og opleve mangfoldigheden.
men erfaringen viser. at det er svært :.H samle de
optrædende om aflc.nen.

80111 musiklærer bliver man faktisk ret imponeret
øver at lwJre, hvor godt det lykkes mange af
l .g· erne at skrue et Grand Prix-nummer sammen.
l"lere sangtalenter ser dagens lys ved en sådan lej
lighed, selvom den megen teknik også ind imel
lem røber nogle svagheder. Trods nervøsiteten
ser det ud til, at klasserne nyder at optræde: Der
udfoldes en utrolig fantasi i påklædning, danse
numre og sceneløjer, og der er også lagt megen
energi og mange lektioner i forberedelsen. Pro
cessen fra første ide til det færdige resultat kan

Kønvolullen sprælles op. mens salen venter i
spænding. Gennem mikrofonen lyder det ende
li.g: "Vinderen af I .g'ernes Melodi Grand Prix
Jlj)99 er. lc1". Jubelen blandt le-eleverne vil
ingen ende lage , men efter nogle minutter må de
på scenen for at modtage præmien: en Oødebolle
til hver, en "guldplade" og blomster til hele klas
sen. Vindernummerer "Brians jok" lyder nok en
gang gennem højttalerne, og publikum synger
fornøjet med på det iørefaldende omkvæd.

nem dagens program. Skolekoret sang "Carmina
Burana" under ledelse af Per Sørensen, en elev
musikgruppe gav sit bidrag, en officiel. men kort
rektortale var indlagt, men de gennemgående
indslag var Peder Dahlgaards fremførelse af Re
ne Vases og Jannik Fuglsangs tekster. (Jannik
Fuglsang er også gammel elev, og makkerparret
er kendt for tidligere al have været kåret som
"årets revytekstforfauere"). Det blev en glad og
festlig I times seance.

Herefter tog eleverne p weekend. og de ovnge
delrazere (heriblandt dog og~:\ repræ eruanter foc
elevruden fortsalle ved enjubilæumsre eption JU
biblioteket. hvor Carl Søren;en var toai,tma\\cr.

Ud o, er forskellige taler var det centrale ind I :!
under receptionen præsentationen af Jorgen

, bo · "Århus. w,Sorensen, og Janne Yde, nye g.
. . . k r h d" om hu..el (,.~ymnasium fra ide 111 vir e tg e ·

dets tilblivelse. . d og rnrt uJ
Alle indslag blev krydret med lidr v 1

f eforernngen.gwien sponsorere! a venn
k ine ,1 tr.rUe \(J-

Da den ,idste gæ,t var g et, UJ n•erncnt
· I ·1æumsatTJ ~

ret og konkludere, at JU '
1 h' ·de afs!:JCJod made a,

, ar forlobet godt og P' g
,ko len, indre kultur. Ole Juhl

Anungcmcruet-, for,tc del var en "~alla-f,cllesti
mc i .-.alen for ...kolen .... elever og personale, , ~n
ncforcningc1h medlemmer og et mindre antal in
viterede g.r\tcr. Peder Duhluaurd {O!..!\a eammel
elev. nu skue-pillen var konferencier - 'i salla!
Han forte 0.'1 pa clegam og humoristisk vi-,... gen-

Jubil,cum,k,tligh,·dcrnc blev tilreuclagt ar sko
len og af skolen» rcnncforcning i forening. men
med ~·enncforcningcn :-0111 den algerende driv
kraft. ikke mindst takket v.ere Rene Vases enga
~emcnt. pr.eger ~1f hans kreativitet og interesse
for -aecn. (RcnC Va~c er gammel elev og medlem
af venncforcningens bcstvrc lsc .)

0

SKOLEARET 1998/99
Skolens .JO-årsj11bilæ11111

\rhu, St.ll:-~rmna~ium blev taget i brug i august

1 l))~ ,,~ llffi;·idt indviet i juni 1959. Det er p,1
,knc ~t~n,dl:tg lidt van,kcligt at fustsæuc skolens
··fod:-:•l:,;dag'· til en bc-rcuu dato.

\.i skar i~cnncm denne usikkerhed og besluttede
,11 fejre ;kokns -lO-,irs jubilæun: fredag den 27.

110, cmber I 99~.



De1 er fredag den 12. marts kl. 17. og den arlige
skolefest er lige startet med Lgernes revy i den
tætpakkede festsal.

I de sidste par uger har 3.g'erne brugt weekends.
eftem1iddage og aftner på a1 øve forestillingen
igennem. så den danske stil og fysikopgaverne har
haft en mere beskeden plads i deres bevidsthed,

Revydeltagerne må være trætte. men det kan ik
ke mærkes på dem. Scenen damper ar energi. Der
er flotte danse- og sangmimre. sketches og vide
oindslag, og den faste ingrediens i en 3.g - revy.
en venlig parodi p5 skolens rektor. lager som al
tid kegler bland! publikum. Ah bliver afvikle! i e1
professionel! tempo. og bifalde, brager til ,ids1.

Efter revyen er der middag i hver enkel! klasse
for klassen og dens gæster, indtil starten går til
Iestpolonaisen og Lgcrncs lanciers i fe!-.t:,alcn.
Far og mor kæmper med de andre fædre og
mødre og skolens l.gere og 2.g'ere om en plads
i forreste række i den tætpakkede tilskuerrand in
de i festsalen. Far checker lige batteriet til vi
deokameraet en ekstra gang, og mor finder l0111-

meterklædet frem. - Og der kommer de endelig:

24 Skolefes:

Så fine i deres smokinger. lange kjoler og friserhår,
som man aldrig for har set dem - og så koncentre
rede om les lanciers' vanskelige trin, som man
som forældre og lærere kunne håbe. de vil være
om eksamcnshcsningen om nogle rn måneder,

Les lanciers slutter i en herlig tummel, og "Mo
vie Star", et 7o'er - Soer disco - hit band, overta
ger musikken i festsalen. mens salsaen - "The La
tin Dance Band" - får kaminen til ,11 koge. Lærer
værelse, er musikfrit område. Her kan man til
gengæld mode sin storesester og hendes venner,
der blev studenter fra ÅSG i 1995. i ivrig sanua
le med deres tidligere lærere - og man kan møde
sin klavsekammerat-, forældre, hvis de ikke dan
sersalsa i kaminen.

Klokken I er ballet vlut. Pa Fcurisvej sl:h folk
om taxaerne, mens skolen langxomt remmes,
og oprydning-Jolkc; rykker ind. Ved fireriden er
opslagstavlen med timeæmlringcrne for den
kommende uge aller dukke! frem bag sin noget
hærgede pynt, og den ,id'.'>tC gulvskrubbe bliver
langsom, og 1ra:1 sat pa plads. ASG\ skolefest
i 1999crslu11



Skolen har i det forlobne skoleår hafl mange kon
takter med andre kulturer. Vi har hvert skoleår ud
vekslingsstudenter. og i skoleåret 1998/99 har vi
haft gæsteelever fra henholdsvis Brasilien. USA
og Italien. De ere1 forfriskende islæt i den danske
skolehverdag og en udfordring for deres klasse
kammerater. der dels skal forklare hcnsisterne
med den danske gymnasiemodel. og dels~med
inddrage de unge udlændinse i den danske une
domskultur - og helst på da1;sk' ~

Også i år havde vi i oktober besøg fra Berlin og
Jerusalem. I w var værter nogle dage. Det årlige
besøg er en god tradition, og de mange unge hyg
ger sig fint sammen. En udveksling ville være en
god ide, men det ligger lidt tungt økonomisk.

Til gengæld var 2w pi1 genbesøg i Albisola her i
marts. Et år var gået siden italienernes besøg om
kring deres fælles Asger Jorn-tema. 2w indtog
også Torino og Firenze og var afsted i l4 dage
med 40.000 kr. i Ell-sreuc.

Det Comenius-projekt, som vi deltog i sammen
med England og Italien med titlen: År 2000- Ung
og curopæ isk? fuldferie I. år efter planen med
besøg afen engelsk lærer hos os, og vi besøgte li-

26 lnrema1io11a/iseri113

geledcs England. men vi syntes. at visionerne og
planerne for 2. år sti lidt for luftige ud. Vi valgte
derfor at springe fra. fordi vi som skole ikke kun
ne garantere for hele projektets kvalitet, og følge
lig ønskede vi ikke at lægge navn til.

Skolen havde i foråret besog af en gruppe skole
ledere fra EU. som vi introducerede for del dan
ske gymnasiesystem. De var hos os en hel dag og
talte med både fagfæller og elever. Vi håber på, at
det meget positive møde kan udmønte sig i nogle
nye kontakter i Europa til fælles gavn for lærere
og elever.

Malet er stadig a1 udvikle ASG med henblik på
stabile kontakter og faste partnerskoler i udlan
det. Realiteterne er, a1 det er uhyre vanskelig! at
opdyrke og pleje kontakterne i den meget travle
hverdag, europæiske lærere har til fælles. For
habcrnlig kan de nye IT-muligheder lcne os ar
bcjdet, og maske kan en satsning på skolens egen
internationale dimension via elever give o, en ny
indfaldsvinkel til begrebet intemarionnliscring.

Inger Meier
intemouoiutl knurdinator

starten afoktober 1998 fik vores klasse besøg af
1 llok elever fra henholdsvis Berlin og Jerusa

Ugen før de korn op til os, havde israelerne
Jcl enkeltvis hos familier i Berlin, hvilket gjor
at de kendte hinanden p/1 forhånd. Vi frygte

: derfor, at vi ikke kunne komme så tæl ind p/1
n, som de var pf1 hinanden. Dette var dog helt
rundet' Vi havde kun kendt til deres besøg i

1 måned, sti Forberedelserne var meget hektiske
rn, men pi, trods af alt stod vi tirsdag, den 6/ I 0.

. '1 ÅSG klar til deres ankomst. Vi var alle spænd
te. og da de blev forsinkede, bredte nervøsiteten
sig som ringe i vandet. Flere og flere spørgsmål
rejste sig. Havde tie tyskerhår, måtte de drikke.
spise svinekød og si, videre? Der gik tiet op for
os. a1 vi ikke kendte særligt meget til dem og de
res kulturer.

Langt om længe ankom de dog i god behold. Vi
havde Forberedt en lille velkomsttale, og derefter
var det ellers af sted til de små familier, hvor vo
res forældre ventede med aftensmad. Det var ik
ke alle . der kunne have nogen boende, så de
"sm å" familier fik hurtigt to eller flere unge men
ncsker ekstra. Da vi i klassen bor spredt ud over
hele byen. besluttede vi os for at mødes i mindre
grupper den første alten. Nogle spillede pool.
mens andre hyggede sig hjemme.

Næste dag mødres vi p,1 skolen for at spise falles
morgcrunad. Her havde en gruppe sti'iet for un
dcrholdniug, hvor vi bl.a . sang for dem og med
dc111, l.este digte op på forskellige sprog og dan
sede squurcduncc anført af skolens danselærer,
Mc11e Riis. Senere snakkede vi i mindre grupper
0111 forskellige problemstillinger landene imel
lem. 1)1;1tl! mundede ud i, at vi i grupperne lavede
cl skuespil el. lign., der viste, hvad vi i de for
skellige grupper havde lagt mest vægr p&. Da for
middagen var g,ic11 tog vores g:.estcr ud i byen, og

vi havde almindelig undervisning. Det var rart at
have et par timer alene efter at have været værter
i snart cl døgn.

Vi hentede dem igen inde i byen, og så gik det
ellers hjemad. hvor der kun var kort lid til at
gøre sig klar til fællesspisningen og den efter
følgende fest. Vi havde på forhånd besluttet os
for. at vi ikke skulle drikke, da vi ikke vidste.
hvor religiøse de var. Delte var dog helt ube
grundet, da nogle faktisk blev chokerede over, at
vi ikke drak den aften. Eilers hyggede vi os og
kom da også tættere på vores gæster. Først på
natten tog vi hjem, så de havde en chance for at
få sovet inden afrejsen tidligt næste morgen.
Selvom vi kun havde været sammen LO dage.
følte vi, a1 de havde været der i flere uger. Af
skeden var også meget varm. men to dage er ik
ke helt nok. hvis man skal lære hinanden or
dernligt at kende. Det er alligevel ikke helt for
kert at sige, a1 vi efter to vellykkede og lærerige
dage var de mest udmattede elever på ÅSG_ Da
vi kun havde gode oplevelser efter disse dage ,
kan v i med hånden på hjerte t sige. at v i ser frem
t.il igen at skulle på udveksling til Athen i 2.g.

Agnete Knudsen Kruset! og
Marie Mors Sebastin. lit·

uci,,ek.iti,,gsdage

INTERNATIONALISERING PÅ ÅSG UDMATTENDE "UDVEKSLINGSDAGE"
Besegfra Berlin og Jerusalem



VilJeke 1-lr>rgaa,d , 2111

/.,,-/111s - Sa1·0 11a

Bussen drog mod Århus tor,dag den 25. mans. 22
elever fra 2w på SG var mange lire fattigere og
mange gode bekendtskabl!r og oplevelser rigere .

Men 1il Torino skulle vi. og humøret blev da ogs,1
bedre. bl.a. fordi klassen nu var rysic1 mere ,am
men. Fia1fobrikkerne ventede pa os. og v i så end
nu en side af Ita lien. der var langt fra uintercss.ant.
P:\ vores sich.ie aften i Torino gik ;dk ud for at spi
se .sammen. Der blev ~kf1let for EU. som vi havde
sogt finansiel støuc hos, uden den var 1uren ikke
blevet den samme. og sid~l men ikke ,nindst blev
der sk;ilct ror de pf1 turen udn;.cvnte ··~uveræne rej
seledere'': Vibeke Miiller og Ivan Jensen.

Den ef1crmiddae. kon ef1er ankomsten 1il ho1el
le1, skulle vi opl;~e en anden side af l1alien: Fod
boldkamp mellem Fioren1ina og Piacenza. For
nooles vedkommende var del rart al have fåel at
vide hvem del var beds! al holde med. og selv de
mindsl fodboldi111eresserede syn1es de havde haf1
en lin oplevelse. da vi på vejen hjem fra siadion
snakkede om kampen.

uge. De i1alicnske venner skulle med 1il Firenze.
der nu 1!1 foran os.

Del rivrige Firenze blev se\ p:'1 el par dage. ogden
smukke ark.i1ek1ur og især os selv med ilalienere
blev forevige\ med de mange medbrag1e kamera
er. Vores kulturelle udvekslingslur var ved al
være slut. Sammenholde! og fællesskabe! mel
lem ita lienere og danskere var blevet stærkere.
end mange havde forvente!. Med triste miner og
enkelie våde øjne blev der iagel afsked med vores
ef!erh!inden nære i1alienske venner. og der blev
de nes1e s1eder sagt på gensyn med habet om igen
al besøge Savona.Vi vinkede. og bussen kørte
mod Torino. For mange foltes det. som var turen
slur. Glæden ved de mange gode oplevelser fik en
1il al føle sig tilfreds med. hvad vi havde opleve\.
men samtidig sporede man også en ærgre lse over.
at dagene var gået så hurt ig1.

Vi 10g af,ked 111cd Savona og ikke 111inds1 de f:i
milil!r, tier llavtk været vores i lidt mere end en

Foruden det nøje planlagte program. der sp:cndte
vidt og bredt. var turen langt mere end det. iv led
titlen ror vores rejse: Kulturudveksling og studi
etur 1;1 oplevelserne lige så megcl i programmet
,0111 i 1idcn ndcnfor. Al 1ilbringc 1id med den ila
liensk~ familie , hos hvem bedstemode.ren mt'1ske
og:,,:\ bor. ;11 nyde en cappuccino eller et glas vin
p;'1 l:11 lille caf~ i en sidegade. al bcsogc ~t super
marked og f;i indblik i lanclcis rnadkuliur. al g:, lur
pa pro111cn:1tkn i Savona en spndag i solen. hvor
al It, unge som ga111lc , er ude for at nyde fr idagen.
at lvinge ~ig M.:lv til :H spise de for:-k !.!lligc undcr
ligl! lisk , ,kr bliver s~rvcrl'.1 pt1 ~n ganske alrnin
ddig onsdag, og især a1 mC,ldc andre unge fra Cl

andel l:n,d og linde ud af, hvor ens vi i virkelig
lu.:dl!n er. Ah dette hørte ogsf1 med til studieturen.

nr:'iclcls nml.\peciali1e1er. De n,cs\e dages ople
;er bød på: Besøg i den i1alicnske skole med

,erv,crclse af ··normale'' limer. Vi arbejdede i
Jres egne fag geografi og engelsk med vores !ta-

Dan111arkprojck1. der var 111cdbrag1 hjemme
·a. 0111 aftenen: El brag afcl vclkomstpany. hvor
i bl.a . oplevede Ivan Jensens meget store og lid
gere uopdagcde ta lent for at 1wiste . Der var des-
,n arrangere\ fælles spor1sak1ivi1e1cr med bl.a.

Jdboldkamp na1ionerne imellem, f'ørs1 for piger
c, si'1 drengene . Resulta terne er bestemt værd a1

evne (igen): 9-0 og 9-3 Lil os.

æs1c dag skulle Noli, en gammel kysiby. bc
iges. En heldagsekskursion 1il Genova med hav

. og akvariebesøg blev del også !il. Desuden
,elles billedkuns11imer med iialienerne. hvor og
vores fælles besøg 1il Firenze blev forbered!.

rcmla~ggelse af det tidligere nævnte lta lien-
narkprojekt for italienerne og deres lærere

,u en del af vores bidrag !il den kuliurelle ud
veksling. I projck1e1 var der bleve\ arbejde! med
sammenligning ar de to lande på forskellige om
deler: Industri. religion. unge og alkohol, unge og
mode . rniljp og kvinders rettigheder.

Morgenen, luft var ikke lugten af for mange ele
ver i en indelukket bus, men noget ganske andel.
Jeg vagnedc op i nærmest postkonligncnde om
givelser i en lille bjerglandsby c1 stykke f'rn Savo
na . Udvigtcn var forrygende: Middelhavets bl,
spejl. den lune ,ol og en olivenlund under mil
vindue var. hvad jeg sa. Jeg havde fået værelset
med udsig1 og kunne med lethed varer blevet
ovcnah til ål blive pa altanen den dag - men pro
grammel skulle passe,. Albisola var vredet, hvor
dagen skulle bruges. En lille om ,0111111crcn me
ger bc,og1 ky\lby, der for kunvinrcrcvscrede
maske lyder bckendr Asger Jorn hold! nemlig,
mens han levede, 1il der og bvedc i byen del vcl
kend1e relief, der senere kom 1il m hænge p,
SG. De lokale myndigheder. borgmc\\ercn og

byråde1. mod1og o, ,amme dag med lid! 1ale og

Sondag den 1-l. marts ankom vi til Piazza del Po
polo (Folkets plads) i Savona . Solen stod høj 1, og
temperaturen nærmede sig 17-ISC. Familierne,
der modte m. var i overtoj og mente ve lsagtens,
a1 det stadig var tidlig: på året. Model med de ita
lienske hjem var starten på den kulturelle udveks
ling. og forste oplevelse var. al man i halien be
stemt ikke gar sulten i seng. når Mama har foldet
sig ud i køkkener Den nat sov al le god1.

d • -.....: d

- ------
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Solen stod op. lid t for vi håbede. lørdag den 13.
marts. Skolefesten dagen forinden havde bestemt
sat sine spor og efterlad: den uundgåelige slaphed
og en lille dunken i hovedet på også eleverne i ~w.
Men p5 trods af disse men var del en veloplagt
forsamling. der modtes foran ÅSG den morgen.
Turen. der lå foran os. havde der i lans tid været
nedtælling til. I starten blev der talt i dage. s5 1i
mer og nu. som vi stod der ved bussen. i rninuucr,
Morgenen var kold og Ieltes måske lid! koldere
end sædvanligt. for visheden om at buS!)C/1!) dcsti
nation var den italienske riv iera havde sat sit præg
på vores påklædning. Foran os lå en 14 dage lang
kuhuru dvekslings- og studietur til Savona med
kort visit i Genova samt to dage i Firenze og 10 da
ge i Torino. I Savoua ventede de to italienske klav
ser fra Licco Chiabrera gymnasium, som vi i for
åre1 forrige år havde hafl besog af.

Stemningen var høj. da bussen startede. og vibe
gyndte vores 24 limers tur gennem Europa. Med
en smule besvær fik vi fordel! os i bussen. en for
deling, der senere fik betydning i en hpjre mod
v~nstre Triv ia l Pcrsuii quiz. Snakken gik lystigt,
mikrofonen var åben for morsomme ind::ilag og
andre beskeder. 2w hyggede sig. mens kilometer•
ne blev lagt bag den.
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STUDIETUR TIL ATHEN

Her skændtes Roben Hookc med Newton om op
havsretten til Grnvilationsloven, 111c11s Halley
holdt oje med kometen. Her var Christopher
\Vren matematik- og astronumiprofesimr. mens
han puslede med arkitekttegning i sin fritid. Der
lik Stephen Hawking en mådelig eksamen og
mf1llc ty til Cambridge. Bag disse mure blev pe-

iV011derlm1cl J f

En lun septemberaften 1998 stod fysik- kemi
faggruppen fra ASG i en gammel porthvælving
på High Strcet i det centrale gamle Oxford. Net
op tr11dt ind i et 0erhundredårigl studicmilieu:
Qucens College. Efter indkvartering i studenter
hyblerne i en "splinterny", kun 100 ,ir gammel si
debygning til Q.C. gik turen ud på de toppede
middelalderbrosten med næseborene vidlftbne.

Et studium værd

Århus er en by med et universitet.
Oxford er et universitet med en by.
Det gamle Oxford er et universitet. der er en by.

in Wonderland
FKN-LÆRERE

skel pfi et nærorientalsk land som Grækenland og
vores hjemland Danmark blev fremlagt. De dan
ske "roligans·\ som vi mødte på toget hjem. viser
netop denne forskel. Vi oplevede hrijlydte dan
skere. som ikke respekterede deres medmenne
sker. og nårman sammenlignerdem med det slOl
te og temperamentsfulde græske folk, som aldrig
ville skrige og råbe på offenLlige steder. skinner
forskellen tydeligt igennem. Men heldigvis gik
alt godt, og mon ikke de fleste har haft en lærerig
tur0 Ud over alt det faglige har man oplevet klas
sen fra en anden vinkel. og det sociale liv er ble
vet sat på en prøve. En prf1ve, som enten splitter
eller knytter sammen. r dette tilfælde det sidst
nævnte.

På 2c ·s ,·egne
Simon Lex

Sammenlagt var turen godt struktureret, og der
var både tid 1il det faglige såvel som del sociale.
Hver aften var en fest, og med Ouzo og Mythos
(gr,csk øl) i hånden udforskede 2c det græske nat
teliv. Der var græsk p,t ho1elle1, spansk på disko
teket og for dem. som elskede at blive antastet.
russisk p/1 gadehj;Jrnct. For det næste hold, som
tager til Athen, er det vigtigt at huske, at nårMy
thos næste morgen bliver skiftet ud med myter,
1'1,ilcr man samme smerte, som da Zeus f9Jdte
Alhcne ud af panden.

2c valgte et ikke helt almindeligt rejsemitl, og
blev da også forskrækket, da den kulturelle for-

Faiakcrne. Dagsluren blev dog overskygget afde
tunge skyer, som gav regn.

En anden spændende attrak1iu11 var vores dugstur
til Mykene. Pa busturen blev vi med uvcrnaturli
gc kræfter bombarderet med fam om hunde pu
vejen. store edderkopper. olivenlunde og måden,
husene blev bygget pa. Elkes er det værd at næv
ne det floue bygningsvar], i Mykcne og del lille
skuespil. som dele af klassen udforte i Tiryns, og
som handlede om myten om Odysseu.' besøg hos

om dette sted. I forste omgang fik vore 10 lærere.
Kirsten Holm og Jørn Laursen mulighed for at
l.crc os noget fagligt. Med sin blå kasket og det
beslutsomme blik forte vores krøllede gudinde de
fleste tilbage til fortiden. hvor forskellige myter
og bygningsværker blev til. Vores Athene var en
sikker skanse som både beskytter og visdornskil
de. og hvis man ellers lynede. var Kirsten ivrige
re og bedre end selv den mest erfarne suide. Ele
verne fik også lov til at deltage og vise, hvad de
hjemme havde arbejdet med. Bl.a, var arkitektur
gruppcn pJ banen. når sejlerne skulle navngives.
Sidste faglige indslag var en opmåling ,1f højden
på Parthenon. hvilket blev fon an af Jorn . På alle
fire og til stor forundring for nogle af os målte vi
med stor præcision , inklernc fra jordoverfladen
til toppen og bunden fra to forskellige steder, Da
vi tibid,t Iik lidt tid pa ,gen band. blev fortid til
nutid. og vi oplevede (næsten). hvordan det var at
leve med de gamle ~rækeri.:.

30 Athen

pe, som det opfarende og til tider stressede folk
støtter sig til. Akropolis er kontrasten til store de
le af den grimme, men fascinerende by, og dens
tilstedeværelse viser. al Athen ikke kun er en mo
derne storby, men i høj grad også er smykket med
bygninger fra fortiden. Man begynder at forstå,
hvorfor Athene og Poseidon engang kæmpede

Dette maleriske indtryk var kun en lille del af de
mange kulturelle oplevelser, som turen bod pt1
Men Akropolis var nok den mest overvældende
attraktion. Den ligger placeret p1't en bakke midt i

det osende Athen og ligner nærmest en fast klip-

Varmen er ulidelig. og for forsic gang mærker
den hårdtkæmpende flok den forurenede luft,
som kvæler enhver lyst til at forcere flere stejle
hi"'ml1ksving. Og kun med samme mod og styrke.
som de gr.eske guder besad. bcsuccr den lille
horde Athens højeste punkt Lykabeuos. Men da
de når toppen. er alle sorser ulenu, og for første
gang opdager 2c. hvorfor....verdens micltc ikke ba
re er en forvirret storby. Sf1 langt øjet rækker. har
civilisationen overvundet naturen. og kun havet
og små gronne pletter minder os om vor oprin
delse. Delle virvar af liv udstråler en nerve. som
kun kan fascinere. En nerve. som gør menneske
heden så utrolig stor. men det enkelte individ så
uendeligt lille.



nicillinet opfundet. BI ::!-v itaminet kort lagt og
grunden lagt til mange Nobelpriser i fysik ~g ke~
mi. Om hvert strædehjerne et nyt College med
melertykke havemure fra I 000-1alle1.
(Og som Wolrnar sagde unclcrvejs:".lcg foler mig
som deltager i en gammel Robin Hood-film. En
med Errol Flynn.")

Og biblioteker. der ville have givet Gen Madsen
hjertegalop. med I. udgaverne ar William Sha
kespeare anbragt i den billige ende. A propos
bøger: Blackwclls bookshop - bogormenes Bil
kn-Mekka. Kun visakoncis dysfunktion forhin
drede fallitten.

Morgenens egg and bacon blev indtage: ved hun
dredårige egeborde i The Hall under nidstirring af
fortidens dronninger og mæcener fra meterhoje
malerier før dagens ekskursion.

Rutherford Appleton laboratorierne - el STORT
forskningscenter .i la Risø. bygge\ efter 2. ver
denskrig pfl en af de store. nu overflorlige. [lyve
pladser - med et bredt spektrum af fromforskning
inden for fysik. kemi og medic in. Lasere med
STAR WARS-effek1 i alle bølgelængder 1il mate
rialeundersøgelser, afdækning af DNA-s1ruk1u
rer, osv.. ESA's 1SO-satelliter og rumsonder til
k limastudier og planetmålinger, kæmpe radiote
leskoper saml SOHO-ru1111eleskope1s solmålin
ger, Neutroner, myoner og n1.1i1.111.

32 Wonderlwrd

Fikse anvendelser af 2.g-fysik. som selv gymnasic
lærere ku' Iane i fanen. iblande! snusfornuft og
hovcdpincprohlcmstillingcr, Atmosfære af faglig
fonryI lclse og hvem-der-bare-var-student-følelse.
Om aftenen FIIN middag p,1 College - med tjener
i liberi - i Iorviktoriunskc lokaler med præCrom
well-sølvbestik. Silkeslips var obligatorisk. El lille
stilbrud og butleren s,, ud, som var han blevet bedt
0111 m forulempe Quecn Elisabeth I i hendes grav!

Skolebesøg hos uniformklædte piger. der i I .g-al
dcren puslede med 3.g-højniveausiof. Og 7. klas
ser. der loste 2.graclsligninger; men med en meget
stiv pædagosik. og fysik og kemi uden mange
eleveksperimenter. "Dyre formler. men var der
fordybelse" I dels meget gamle og udtjente loka
ler. dels helt nye smdiemiljoer. som udvalget for
nye studieformer drømmer om dem. Anderledes
og tankevækkende,

London 111ed Sig Ben og Themsen i sol, ogGreen
wich-ohscrvatoriet med tidens gang i tidens løb,
hvor \"i med e.1 ben på hver side af 0-meridianen
havde udsigt til nedtællingen til Y2K (år 2-103).

.Du må sf....ynde dig lidt mere··, sa' en hvid
Jing til e,1 snegl.
., Vi har hvalen lige bag os, den gårfre111Jor
fulde sejl.
Både skildpadder og hummere kom alle ind
medglans,
og nu ve/li er de pi/ bredden for {I/ byde os ri/
dans.':

Glemte vi a1 fortælle. a1 forfatteren 1il denne
Hummerkvadrille - Lcwi1 Caroll - v,ir ma1ema1ik
lærer pa Chri11 Church College i Oxford, inspira•
1ionen:, og eventyrene-. by'!
Som munken Roger Bacon, en 1idlig "moderne"
n.i1urfilo~of og grundlægger .ifen trm.litiun for na-
1urvidcn1kabelig 1'cnkning ved Mcnun College,
skrev i 1267: "Sine cxpcric111ia nihil sulfaicmer
sciri po1e11." Fri! ovcr1a1: ingen 1il11rækkclig vi
den uden cxpcrimentcl ~rfaring. Pnw ... i.:lv!

Peder Kirrrlr

i Venedig

Fire srnt1 faggrupper - i alt 5 lærere - slog sig i fir
sammen og tog p,i efteruddannelsesrejse. Det vi
suelle er fælles medium for faggrupperne drama,
film- og TV, bi!ledkunsl og design, og Venedig -
eller Venezia , som venezinnerne selv siger - er i
høj grad en by for ~-Jjet. Ikke mindst i karnevalsti
dcn, som str,ckker sig over næsten to uger. 40 da
ge ror pfiskc folder brnevallct sig ud i en næsten
absurd overd~dighed. Den oflicielle åbning af
k;.uT1~v;dk1 var i fir .s(rndag den 6.\'ebrunri men dn
vi "nkom med '"xi-b,rd(!) fra lnfthavnen den -L
sid.11 p,1 cflennidd"gcn, be111,crkede vi, al der al
kr~dc v~1r laget hul pJ festlighederne, idet sprcd-
1c kappekl,cd1c og maskerede skikkelser overall
dukkede op i bybillede1. Samme aflen lod vi os
uforplig1ende røre ar siecl ar lys! og indskydelser.
Vi fo,cincrcdcs ar de son lakerede gonclolcr • sej
lende ligkis1er som en eller anden rammende har
k"ld1 dem. De er længere, srnallcrc, mere funk1i
orit.:llL', L'.lld jl'.g havde forestillet mig dem: asym
mctri~kl'., fordi de føres 11ren nrn11d, og smalle, sti

de kan skyde fan og passere hinanden i kanaler
ne. Men samtidig er de utrolige og lidt vulgære
med del løse invemar af røde_ blødt polstrede
sofaer og stole med guldkvaster og svungne ben.
Der ligger de og vipper i kanalerne side om side
med prosaiske. pressenningbeklæclte lastmo10r
b/1de. Vi s/1 på maskeboder og maskeforre1ninger.
ranch det maskeværksted. som vi havde fået ~n
befa let hjemmefra, og fik en afrnle for næste dag.
P/1 Markuspladsen. som vi i de1 1icllige aflenmør
ke licl1 Sl!nere befandt os p:'L passerede en tyst
procession af guld· og hvidklæchc os i Dogepal
:1dsets søjlegange. Over buede gangbroer og små
can1po·cr gik vi. lnngs de synkende huse med de
smuk! afskallende nrure: vi passerede kirker med
barokfacader, forvilrede skulp1urcr og fulgte
Venezias labyrinl afsmalle, smalle calle·r. Lyden
,1f andre spadscrendes 1rin døde eflerh/u1den hen,
kun vores egne hørtes i den bilfri og pludselig -
her kl. 21-22 - menneskelomme by. M,lrk1 var
der også. I det uoverskue lige gadenet, v i havde

\leneclig
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forvildet os ind i. var den enkelte calle yderst
sparsomt oplyst af en søvnig 25 wau pære.

Komrasicn til de følgende dages sydende karne
valstummel vor total. Søndag p,\ Markuspladsen
ved den officielle åbning med ballonudslip og et
imponerende historisk kamevalsoptog var ikke
for folk med tendens til klaustrofobi. Tre af os
stod bogstavelig talt fastlåst af menueskcnucng
den under den limelange åbningstale - heldigvis
med funktionsdygtige kameraer og på skudhold
af optogets grupper af middelalderbønder. ridde
re og pager. østerlandske fyrster. inkaguder og ro
kokodamer og kavalerer. Imens nød resten af
gruppen en lille kop kaffe til 60 kr. på en afde be
rømte cafeer på pladsen.

Før og efter de samlede optog mødte man på alle
pladser fantastiske. udklædte enkeltpersoner. par
eller små grupper, som velvilligt stillede sig op og
dannede tableau'er for fotograferende turister. De
fleste af disse fantastiske kostumer kender vi ikke
oprindelsen af, men vi så også klassiske Comme
dia dell'Ane-figurer, fx Paruulone med en son
maske med lang kroget næse og le t modernisere
de Harlekin'er i brogede kostumer. Det særligt
venezianske kostume La Bauta var der naturligv is
mange af. Det består af en vid. son kappe, herover
et skulderlangt slør af silke eller kniplinger. der
dækker hals, nakke og skuldre, en trekantet, fjer
besat hat og en speciel, hvid maske, kaldet Voha.
På maskeværksteder, hvor vi bl.a. købte Comme
dia dell'Arte-masker til drama, fik vi at vide, at
masken forvrænger stemmen, så La Bauta var i
1700-tallets karnevaller et særlig yndet kosturne
for folk, der ville færdes fuldsucndig incognito.

Det siger sig selv, at vi så Markuskirken med de
fem portaler, der er udsmykket med svagt skin
nende mosaikker, hvælv inger, kupler og buer, der
indvendig er dækket med gyldne mosaikker og -
hvad vi ikke var forberedt på - smukke mosaik
gulve fra 13- og 1400-tallel. Det siger også sig
selv, at vi sukkede, da vi gik over Sukkenes Bro
på vej til det tidligere statsfængsel fra Dogepa-

34 Venedig

Indset - cl stykke veneziansk gotik, som er kolos
salt i størrelse og 111ild1 sagt ødselt udsmykket.
Lamslåede vandrede vi rundt i sal efter sal, hvis
lofter og vægge var oversået med malerier af først
og fre111111cs1 Ti111oret10. Veronese og - for os
overraskende - Hieronymus Bosch. Det må værn
her. de amerikanske turister rammes afkunstchok
og dejser omkuld'

I Castello-k varieret øst for Markusplatisen boede
vi. tæt ved den fredelige Campo Zaccaria med
Zaccaria-k irken. hvor otte doger ligger begravet i
krypten. der nu er oversvømmet. Også her gamle
mosaikgulve i på en gang afstemte og liv fulde
farver og mønstre .

Sidst, men for billedkunstlærerne ikke mindst,
var der The Peggy Guggenheim Collection i
Palazzo Venier dei Leon i, et e legant etetages pa
læ fra 1700-tallet med facade ud mod Canal
Grande. Turen dertil i vandbus- vaporetlo - var i
sig selv en oplevelse og gav e1 glimrende udsyn
til nogle afde smukkeste og største paladser i go
tisk . barok- og renaissancesnl. Den amerikanske
millionøse Peggy Guggenheim nyttede sin
kunstsamling til Venezia i 1949 og indrenede sit
eget museum, som åbnede for publikum i 1951.
Samlingen omfatter maleri og skulptur fra 1910
til 1960 og dækker så forskellige strømninger
som kubisme, futurisme, surrealisme og abstrakt
ekspressionisme. Alle "de store" er repræsente
ret: Kandinsky. Braque, Picasso, Max Ernst (som
Peggy Guggenheim en overgang var gift med), de
Chirico, Pollock - og Asger Jorn' - for nu at

name-droppe. I rnuseumsshoppcn kunne man
købe ekstravagante Peggy Guggenheim-solbril
ler i amerikansk kitsch-stil - og kunstplakater. Vi
holdt os til sidstnævnte!

På hjemvejen strandede vi i Amsterdam Lufthavn
og målte overnatte på hotel, 111en det er en helt an
den historie, som ikke har ret meget med kunst,
karneval og Venedig-forfaldets .estciik at gøre:

Ja111 1e Yde

Hvem drøm-
mer ikke om
orlov fra ar
bejdet? Om
varme og sol
midt i den dan
ske vinter? Om
billige drinks p!t
turisthotellet?
Om blåt, bl/11 vand
og bølgeskvulp?
Om luksus og kom
fort på feriestedet?

Orloven var i hus,
tidsperioden var 14
dage i februar. og
destinationen havde
ligget i underbevidsthe
d;,~ i flere år: Cuba in
den turistindustrien tog
helt over. Og et forsøg på
at leve sig ind - for en kort
bemærkning - i det cuban
ske samfund. Sf1 ikke noget
med billige drinks, bl.\1
vand og turistluksus.

Det lykkedes!
Bop:dcn var et værelse i en
villa i 11dka111e11 af Havana.
Boligen var kommet i stand
gennem gamle ASG-clcvcr, der
i rejseåret efter suulcmcreksa
Jllcn h;1vdc sbffct sig venner, vi
kunne 1r,ckkc p/t, ror uden lokalkendskab g1tr det
ikke i c1 sf1 uigennemsigtigt land.

Cub,1 har tre forskellige økonomier der er den of
liciellc pcso-i,konomi ror ganske almindelige
mennesker; ,f, er der den onicielle amerikanske

og cubanere i turistindustrien: og endelig er der
det sone marked, der i hvert fald ikke er for turi
ster. Øvelsen bestod selvfolgelig derfor i m finde
ud af ah muligt andet end dollar-økonomien. der
bare drejer sig om at hjælpe turisten af med så
mange penge sti hurt igt som muligt. og det kan gå
meget hurligt, for priserne er re lativt høje .
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o, d,,·11 lykkedes' Dels takket være de lokale. o~
dels pa grund af stL·clighcd og sprogkundskaber.
for uden :,,p;1nsk g:'ir det ikke. men det var sc_it !

Cuba er de store mods.cunngcrs land. Kontra
sterne er skrigende og deprimerende. Havana er
den smukkeste by. man kan forestille sig - eller
rettere sagt: Den nli'1 have været den smukkeste
by i verden engang for Castros revolution i 1959.
Der er den ene prugtvilla/ctugccjcndom i tloucsre
spanske kolonistil efter den anden - med sejler.
buegange. verandaer. skodder. smedcjcms-omu
meurik og flotte farver - eller rettere sagt: sådan
111[1 den have set ud engang.

For i dag er byen ved at gtt op i limningen - mu
rene skaller af. farverne er nærmest skidengrå el
ler jordslåede, skodderne lucnger. hvis der er
nogle. og smedejcrnsorruuncmikken er g[1et i

stykker eller rustet væk. Men når man s.1 sætter
turbo p5 famasien. kan man sagtens se den for
dums skonhed - og fantasi er et krav i forbindel
se med Cuba - og derfor bliver den grelle virke
lighed så meget desto værre. for tidligere tiders
storhed er nu bare fauigdorn og elendighed. Og
del er jo heller ikke helt rigtigt. for den gamle by
del i Havana er ved at blive restaureret - især ho
teller og officielle bygninger. fordi bydelen som
en af verdens arkitektoniske perler er erklæret be
vuringsv.crdig af UNESCO. og mange private.
velhavende cubanere restaurerer i dag også deres
huse ptt smukkeste vis. Derfor går man pa bytur
og opdagelse og gi.ede~ over skønheden - og
græmmes over forfaldet.

En weekendtur til sydkysien bekr.cftcde vores
formodning om en fantastisk smuk og varieret
natur og en bugnende baghave med bl.a. sukker
rør, rismarker. appelsin- og citronplamager. mas
ser af grønsager og store kvægfarme, men varer
ne kommer tilsyneladende ikke til hovedstaden i
større mængder.

De cubanere. vi var s;, heldige at tale med, rum
mer de !-t1111me kontraster. Nogle var glade for Re
volutionen. og andre hadede den. Nogle frem
hævede Cubas position sorn del mest udviklede
land i den 3. verden. og nndrc sagde. al befolk
ningcn sultede og ingen frihed havde. Alle ud
s,1g11 er sikkert rigtige, men del gør det bestemt
ikke le tte re .u være cubaner. ford i for mange har
for lidt og er helt alll.cngigc af de officielle ratio
ncringsbogcr med kuponer til basismadvarer
(l.cs: ris og sone bonncr). Der er direkte mangel
p,, I.eks. kod. kaffe, m.clk. sæbe og medicin, hvis
du er cubaner uden amerikanske dollars. hvori
mod alk dollurstærke kan købe. som de har lyst
til. Dette giver sclvfolgelig en skævvridning af
samfundet. som er ved at blive delt i en over- og
en underklasse efter deres adgang til dollarøko
nomien. og delle vil helt sikkert give store pro
blemer i fremtiden. når Castro engang slipper
tommerne. Cubanerne er verdens mest tålmodige
mennesker: men de har også \;:r11 køkultur gen
nem mange. mange år. De er utroligt åbne, venli
ge. charmerende og varme og ville meget gerne
fortælle. og det var en stor, stor fornojclsc at være
sammen med dem ~ også selvom vi blev kede a(
det pa deres vegne orcr deres vanskelige livsfor...
hold.

Til gengæld glædede vi os over al den spænden
de ku11\t. der producere,. og al den pragtful(
mu1ik. der dunker ud af hren hu1 fra morgen ti
aften. Det er fa111a,1i,k. al c1 folk. der lever under
,a )\ a:n: bctingchi:r. har t.:t ,adant kraftoversku ·
og ,adan kun11ncri1k frodighed' Maske er del li
ge præci, derfor'!?

Cuba er .1ia )tor i:n mt.Kh.c111ing - og fonta,icn blev
udfordrt.:l ,a rigdigl i de I➔ dagl.'. - at i.:rfaringcrne
nødvendig, i, ma t:ltcrpnnc,, for lkr 1.'.f ,tadig a
for m<111~e -'Pllrg<•1mal. Jrr rutl'.rrr i takt til ,alsacr
For \l\or 1ar det en ,p,tndende - og bew:crlig
oplc1c\,e, ,om IJ kkcdes'

Inger Aleier

0
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Befordring
Elever. der bor uden for Arhus Kommune, får ved ansøgning til Am1e1 kort til rutebil eller
10g. Elever. der bor i Århus Kommune, skal selv købe kort til Århus Sporveje. Egenbetalin
gen er i alle tilfælde kr. 220.- kr. pr. måned.

Bestyrelse

1\f. 86 25 22 58
1\f. 86 12 '.!4 89

1\f. 86 32 42 25
1\r. 86 25 86 18
1\f. 86 75 07 07
1\f. 86 13 66 17
1\f. 86 14 06 67
1\f.86213796
1\f. 86 29 86 83
tlf. 86 72 19 13
tlf. 86 15 83 59

Ole Jubl/Hanne Henns

Dorthe Lausisen
Bjarne Bjørnskov Jensen (formand)
Anne Hoeck (næstformand)
Jørgen Sørensen
Anion Vinderslev
Aviaja Borup Hansen
Søren Berntsen
Finn ElandTAP:

Kommune:
Forældre:

Lærere:

Bestyrelsen har suppleret sig med:
Johan Herold
Done Søholm

Sckrela:r:

Bibliotek
lindes i nr. :l4. lliblio1ekar er Gert Madsen, og medhjælper til den igangværende. ornfanen
dc edb-registrering er Susanne Christensen.
Bihliutekcl er et uddannelsesbibliotek og er sfiledes indrettet til arbejde i faglige sammenhænge.
I bihlin1ekc1 kan du linde:

- foglittcr:11ur. opstillet fag for fog
- ht111dh~•}ger og ordbøger
- ,nkel1, tidsskrifter
- rriske :1v is1.:r

l)u kan p.1. bruge hibliu1ckc11i\:
- lcktid:csning, herunder skriftligt hjemmearbejde med brug af h,lnd- og ordbøger
- avi:,,!a:s11i11g
- gnrpp,arhcjclc - kun i forbindelse med specielle opgaver, som fornclsætter brug af
hib I io1cksl unk1ionc11

- hjl!ndi'111 - h!!D. i forbindelse med faglige projekter. Bøger med gul tape (fortrinsv is
h,indbøgcr og ordbøger) kan ikke hjemlf111es.

Bestyrelsen består af I anusrådsmedlem. I medlem udpeget af korn rnunalbestyrelscn . 2 re
præsentarner fra lokalområder. I TAP'er. 2 forældre, 2 lærere og 2 elever. Rektor er skolebe
styrelsens sekretær og deltager i møderne uden stemmeret.
Bcs1yrclscn lasthcgger efter indstilling fra rektor skolens tagudbud og budget (dvs. fordelin
gen af den samlede bevilling på de enkelte konti) saml ferieplan og ordensregler. og den for
~1idler cl samarbejde mellem skole, hjem og lokalområde.

Medlemmerne i 98/99 er:
Arni: Bent Mikkelsen

Pedeller
Skolens pedel er Finn Eland. og Carsten Holm er pedelmedhjælper. D, hanils)n med sk
I ens inventar, bygninger og ydre arealer. Pr. l/2-99 er Richard Schandorff Sorensen an.
som pedelmedhjælper.

Skolesekretærer
Skolens sekretærer e, Vivi Guldberg. Hanne Herms og Anette Sundcrgaard Madsen.
Anette Søndergaard Madsen varetager bl.a, sckrctarfunkuoner for inspektorer og siudi
vejledere. Endvidere tager hun \ig af arbejdet i forbmdelse med terminv og arsprovcr og står
for de funktioner, der vedrører eleverne, forhold. Hanne Herrns 1ag1.:r \ig af opgaver ved
rørende skolens budget saml len- og personaleforhold og arbejdet i forbindelse med cksa
men. Vivi Guldberg fører skolens daglige regnskaber sanu varetager <len lokale SU-admin·
stration og elevbefordring. Hun forestår desuden registreringen af clcvforsemrnelscrnc .

Oluf Lindberg-Nielsen er pædagogisk inspektor. der tillige forestår skolens eksterne infc
mauon, sorn fx udgivelse af informationsblade fire sanse årlist. Under Oluf Lindber
Nielsens barselsorlov har Annemarie Kastborg \·arct;ge~ pædaiogi~k inspektors opgaver.

Kaare Petersen er bog inspektor. Han administrerer indkob af lærcbogcr og papir og sørg
for bogudlevcring og -aflevering ved skoleårets start og afslutning. Andre arbejdsområder
planlægning og gennemførelse af skolens IT-strategi

Birthe Find Rasmussen varetager den overordnede edb-ledelse af administrationen, lære...
kandidatprover og har medansvar for eksamensplanlægningen.

Ad111i11istratio11
holder til i lokalerne la og Ib (blå). saml konto rerne 1v. for indgangen (rød).

Rektor
er Ok .luhl. der er skolens pædagogiske og administrative leder. I det daglige arbejde bistt
rektor ar en række kolleger. ar sekreuerer og pedeller.

lnspektorer
Carl Harding Sørensen er indtil I. august ledende inspektor og rektors srcdfonræder. Han
varetager sammen med Anne Merete Frederiksen den dazliac administrative ledelse. bl.a.
de daglige skema~rndringer som folge af kolleger; sygdom. fravær af tjenstlige årsager m.v.
Intern information. samt tilreuel.cggelse ar terminsprøver og eksamen er andre arbejdsområ
der. Under Carl Sørensens orlov fra I. april 1999 har Anne Merete Frederiksen været kon
sumerer som ledende inspektor. mens Ulla Bønnerup har varetaget adm. opgaver som fx
vikarlægning.

ALFABETISK ORIENTERIN(
011111rlws Statsgymnasium



B. Del er obligatorisk for alle elever ved skolestart al anskaffe:
I. Nudansk Ordbog I 13. ellersenere udgave).
2. To sæt ordboger (Gyldendals rode ordbnger) 1il fremmedsprog alt

efter sprogvalg.
Sproglige elever: Engelsk og for1-,a: 11cr~pro~.
Matematiske elever: Engelsk og 2. fremmedsprog.

3. En lommeregner. (S,crligc specifika1ioner ses i skrirclsc til de korr,
mende I .g-elevcr).

Cykler og knallerter
se ordensregler punkt 5 og 6.

Bil/edk1111st
Frivillig billedkunst foregår i billedkunsthuset en eller to gange om ugen. Der tilbydes ko
kurser i fx tegning. maleri. akvarel. foto og keramik. Desuden er der mulighed for at delta
i "åbent værksted" med egne individuelle eller fælles projekter, syning af~øj, fremstilling
plakater. plancher. rekvisiucr etc. Tilmelding omkring I. september og midt i januar.

Boger
A. Ved skoleårets begyndelse får Iwer enkelt elev udlevere! de fleste af de beger, der sh

bruges i det kommende skoleår. Bagerne er offentlig ejendom og skal behandles gc
(også selvom en del af dem efterhånden er ret nedslidtej. Misligholdelse kan medfc
krav om erstatning. Det er væscruligt for skolen at understrege deue. dels fordi bøger
dyre. dels fordi skolens bogkonto er lille i forhold til elevers o~ læreres onsker 0111 bc
anskaffelser. "

l!:levtelefo11
l'imlcs foran kan1inen og bc1jcncs med 1elekort. Disse kan bl.a. købes i kaminen

flevråd
Se side -15

Elevkopieri11g
l ..... ydga 11gc11 i b::ldcrcn sttir en elevkopieringsmaskine , der mod beta ling kan benyttes af alle
elever. Prisen er p.1. 0,50 kr. pr. ark. Hvis maskinen ikke virker. sil rel henvendelse til enten
Finn !:land. Jens Wi111hcr (inrltil 1/4-99) eller Mene Riis (fra 1/4-99).

J::levskabe
er i ,-ykclk:cldcrcn og kan mod bc1aling ,i1· 50 kr. om firet lejes ved henvendelse til Finn Eland
ca . l-1 dage efter soi 111 11crlCricn. rvla 11 skal selv skaffe en hængc!r1s til sikring afboxen

Eksaminerogårsprøver
For at rn en studentereksamen ska l man i løbet ar de tre år have aflagt i alt IO prøver. normalt
4 skriftlige og 6 mundtlige . Gymnasieafcle!ingen fnstsæuer hvert fir i hvilke fag. der nflægges
mundtlig pnNc. Alle elever .itlæggerefter 3.g skriftlig prøve i dansk og i de va lgfag. hver en
ke li h:11 valgt på højt niveau.
Efter 2 .g ska l de sproglige 1il skriftlig prøve i engelsk og matematikerne i matematik . For de
fog. hvori der ikke al110ldcs skriftlig eller mundtlig prøve, overføres {trskar:ikteren som eksa-
1ncnskar:1k ter p[1 cks:1mensbcviset.
Derudover all1o!clcs i b;°tdc 1. og 2.g mundtlige og skriftlige firsprøver.

EDB-adgang udenfor undervisningstiden
I lokale 14d nndes en elevskrives1ue med 4 pc'ere og en printer.
Der er desuden adgang 1il det ene af de to egen1lige edb-lokaler. lok,de 14b. Her skal man
imidlcr1id øjeblikkelig vige for eventuel undervisning, også selvom der måtte være Frie ma
skiner. Se desuden aniklen ''IT p,1 ÅSG" i dette blad samt ordensreglerne for brug af edb_
De er ogsf1 ophængt i forrummet til edb-lokalerne .
Evenluelle l'ejl ved maskiner eller programmer rapporteres til Kaare Petersen pil blå adm. Der
kan i niidstilfælde ringes direk1e til KP pf, nummer 47, fx fra telefonen, der er placeret i for
rummel 1il edb-lokalerne.

Datavejledere
er Jens Holbcch og Kaare Petersen. De ar ansvarlige for l'l-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 1·or den mere tekniske side.

Dueslag
I forgangen til lærerværelse t findes der "dueslag", hvor hver lærer har sit rum med initia ler
og navn pt1. En liste over alle rummene hænger på siden ved indgangen. Dueslagene kan bru
ges til mcdclelelscr, opgaveaflevering 111.111

I. Bind bøgerne ind.
2. Skriv navn i det dertil indreilede felt foran i bøgerne.
3 . Undlad a! skrive til og strege i bøgerne.
4. Behandl dem i det hele taget ordentligt.

Derfor:

Hjcmiån foreruges ved henvendelse til Susanne.
Da biblioteker er Cl arbejdssted. som kræver konccnuarion. skal der være ro i læsesalen.

Bigband
Vi har p,1 skolen i en række fir haft et velfungerende bigband. Det har vi stadig, dog med d
,rndring. at det nu fungerer som et :1d hoc-biuband. der træder sammen. n:11' der skal leve,
musik ved skolens festlige lejligheder. 1 erkendelse ar. at vi bor i en storby. hvor eleverne}
en mængde fr itidstilbud. som det er svæn al konkurrere med. har vi valgt kun at samme:
kalde bigbandet i ugerne op til en optræden. Dvs .. at man ikke binder sig til at være med i
bandet hele skoleåret. men kan v.erc med i et enkelt eller flere projekter. I fif har vi optrådt
ved skolens 40-fll"s jub ilæum samt ved juleafslutningen og regner med også at give et pari
numre ved Iorårskoncencn og op til Jg·erncs dimission.
Orkestret er åbcm for alle interesserede- lid: nodekendskab er uodvendisr, men man behøve
hverken være helt eller halvt "prof" for at være med, Repertoiret ligner mest jazz. men bliv
ogs,1 til rock med blæs indimellem



Tyveri- og ansvarsforsikring vil ofte være indeholdt i en privat familieforsikring eller ligncnOi
Under rejser indenlands og udenlands t- j er eleverne dækket pa normal vi, i henhold til
gesikringen, men heller ikke mere. Rejsegods dakkc. af en privat familieforsikring.
("'} inden for sygesikringens gyldighcdsomradc.

også præcise regler for, i hvilket omfang det kan accepteres. at elever ikke deltager i under
visningen. Reglerne herom er formuleret i "Gyrnnasicbekendtgørelsen" af 19. maj 1993.

!Ue111111eside
J\rln" Statsgymnasium har en hjemmeside. Den findes på adressen www.aarhusstals-gym.dk

Glemte sager
Afleveres enten til pedellerne eller p:, r~1cl administration. Værdigenstande gemmes i c:.1. en
mi111cd i pengeskabet p/1 rød adm. Andre glemte sager kan søges. hvor de er tabt eller i en
u ... kon lilla ka,sc i garagen.

Ga111111el - elev -fest
finder sted den første fredag i november.

Praksis er fiilgende: Alle forsømmelsesmapper (incl. skriftlige opgaver) gennemgås en gang
om måneden af rektor. der på delle grundlag - evt. også ved at høre studievejlederne - træffer
afoørelse om eventuelle konsekvenser.
S?~rcmt forsømmelserne overstiger en af rektor fastsat grænse på normalt "højst 15% af den
afholdte undervisning henholdsvis de krævede skriftlige arbejder", vil eleven normalt få til
delt en skriftlig advarsel.
Efter tildeling afen skriftlig advarsel følges forsømmelsesforløbet nøje for at se, om advars
len har haft en nedsættelse af Forsømmeligheden som konsekvens.
Fortsæuer imidlertid de omfattende forsømmelser, vil eleven - som regel efter en chance på
10 registrcringsperioder til at vise bedring - blive overfort til særlige vilkår.
Faglærerne fr itages herved for at give årskarakterer i afsluttende fag, og eleven må selv do
kumentere sit udbyue af undervisningen ved at gi, til eksamen i alle afsluuende fag i fuldt
pensum. Eleverne bevarer renen til at deltage i undervisningen og retten til at få skriftlige op
gaver rette t og kommenteret. Til gengæld har de stadig pligten til at de ltage i undervisningen
og aflevere alle stillede opgaver.
Når elever er overført til særlige vilkår, kan de ved fortsat uacceptabel forsømmelighed uden
yderligere varse l få betegnelsen "ikke studieaktive" og dermed blive frataget en eventue l ud
dannelsesstene fra SU-systemet.
Fortsætter forsømmeligheden efter overførse l til særlige vilkår. vil e leven - igen som regel ef
ter en vurdering strækkende sig over to registreringsperioder - blive bortv ist fra uddannel
sen. En bortvist elev kan - mod gebyr' - som alle andre udefrakommende tilmelde sig eksa
men som selvstuderende i de enkelte fag, altså eksamen i fuldt pensum. Dette giver dog ikke
renen til l11 modtage SU.

Fællestimer
Fællestimeudvalget under FU arrangerer årligr 6- 8 fællestimer. Formålet er at give skolens
elever pt, tværs af klasser adgang til kunstneriske opleve lser, indføring i særlige emnekredse
og i aktuelle problemer. Se endv. kalenderen.

Fællesudvalg
Forkortelse FU. se side 44.

til den 12. juni
til den ? august

til den 20. februar
til den 24. april

til den 4. januar

til den 24. oktober

fra den 12. februar
fra den 15. april
den 19. maj
den I. juni
fra den 10. juni
fra den 17 . juni

den 4. august
fra den 16. oktober
den J. november
fra den 21 december

Forsonunelser
Skolen forventer naturligvis . at eleverne kun forsommer arbejdet, nar de har tvingende gn
de hertil. Vi skelner i forsie omgang ikke mellem ar~ager til fravar, men registrerer blot
elever, der i de enkelte timer ikke deltager i arbejdet. Som fplge heraf giver vi heller ikke
til f.cks. fødselsdage. begravelser. rejser. sygdom eller andre formal. Det er alene eleven,
hjemmets ansvar, om en elev af en eller anden grund forsommer arbejdet. Udgangspunk
er, at der er mødepligt og pligt til at udfore obligatorisk skriftligt arbejde. Derfor findes u

Eleverne bør selv være dækket af:
- en tyveriforsikring. Overroj. tasker. værdigenstande. cykler etc. efterlades p& eleverr
eget ansvar. Skolen udlejer anaselige skabe i kælderen. Henvendelse til Finn Eland.
under Elevskabe

- en privat ansvarsforsikring
- en privat ulykkesforsikring

Forsikringsjorhold
Som hovedregel er det hjemmenes ansvar. at eleverne er forsikringsdækket i nødvendigt 01

fang. Skolen har dog en ansvarsforsikrinn. der dækker de skadeshændelser. hvor skolen f

rekre kan pålægges ansvar. Herudover ha; vi en kollektiv elevulykkesforsikring, der i me;
beskeden grad dækker udgifter i tilknytning til ulykkestilfælde indtruffet i forbindelse m
undervisningen. herunder skader på briller (max. kr. 750.- til brillestel=j) og tandbehar
Jingsudgifter op til kr. I 1.678.
*) Hos Synoptik gives I O'k rabat. nar regningen bliver udstedt til Kommunernes Gensidi

Forsikringsselskab.

De nævnte datoer er inklusive.

Skoleåret starter
Elterårsfcne
Operation Dagsv,crk
Juleferie

2000:
Vi nierferie
Påskeferie
St. Bededag
Kr. l·limmclfartsdag
Pinseferie
Sommerferie

Ferieplanfor skoleåret 1999/2000:
1999:



Ek1 råde: har her sin egen underside. somdet selv redigerer. Nye indlæg til hjem
mcsidcn kan optages ved henvendelse til Marianne \VarTer.

luformationsbuui
Fire gange om året (ca. 1110. 1112. lt:l og 1/5) uddeles til skolens elever og forældre et i
fonnationsblad med oplysninger om aktiv iteter og arrangementer både i og uden for skole
den. Redaktionen er inspektor Oluf Lindberg-Nielsen samt administrationen.

lnfornmtionsmoder
Finder normalt sted en gang om uecn tirsda!! mellem I. o!! II. lektion. P;°1 disse møder kan FU.
rektor. elevrådet eller andre l'reml:cgge sag~r til debat. o;løderne annonceres ved ekstra ring
runger. og derer mødepligt! Bemærk. at der er ændrede rineetider 0111 tirsdnsen. Se sidste side.
Referat af moderne opsæues p;°1 elevopslagstavlen til højre for vikarscdleme~

lnteniationa! koordinator
er Inger Meler, Hun bistå. kolleger i forbindelse med udvckslingsrcjser, eller når skolen har
udenlandsk bcsog. Endvidere vejleder og hj.clper hun udenlandske gæsteelever under deres
ophold p;', ASG. I det forgangne skoleår har der i,:rr 1 æret fokuseret p.\ udvekslingsrejser, in
dividuelle efteruddannelsesrejser for lærere og undervisningsprojek1er med udenlandske in
stitutiouer.

Interne tadgang
Der er adgang til lmernei fra alle pc" crc . fx med en brow ser som Nelscape. Gymnasiet}
en fast internetforbindelse til Under\'i~ning~minir;teriets Scktornet, som er en del af det g
bale lruemer. Der er fri adg,mg til brug af luterneuet. Se dog ordensrcglcrne for brug af er
som er ophængt i forrummet til edb-lokalerne'

Ka11ti11e11
Ledes af en hcrmalg1 bestyrelse. Bestyrelsen udgorc, af Uirgillc Gram og Fritz Harde
Kantineleder er Bente Gybo. der star for den daglige drift. Desuden er Shu Ping Hc og
ve Riish1Jj ansat som medhjælpere.
Åbningstid: 7.30 - 15.00
Varetyper: l samarbejde med skolen, Grønne L'.ihalg er v i btg) ndt al tænke mere okologi
Forclobig indkøbes okologiskc ravurcr som md. ,alt ug nurlkcprodukrer, og vi har forøf
mængden af råkost. salater og grnnnc retter.
I kaminen er der SELVAFRYDNING. Det betyder. at man rydder op efter 1ig!

Karaktergivning
I henhold 1il bestemmelserne :-ika l <kr i ~ymna,it:t ud over ar-1kJra~teh.:rnL'. give, mindst en
evt. to standpunktskarakterer. De nærmere tid,punklL'f fr l.'111gar al· ~i!IL'.ndcren i lnfor111atio1
bladet og på skolens hjemmeside.

Klager
F:rllcsudvalget behandler alle problemer. der \edn>rcr tri\ '\Cl - med 10 undtagcber: Sager. c
vedrører en enkelt lærer. kan ikke behandle'!!. og :-.ager n=dror,nd, i.;n enkelt elev kan kun

handles. sMremt eleven er indforstået hermed.
Både klager over en lærers adfærd og klager over en elevs adfærd forelægges rektor til be
handling og afgørelse. Klager over rektors behandling af sådanne - og af andre - sager ind
bringes (igennem rektor) for Gymnasieafdclingen. Den normale klagefrist er 14 dage. og kla
gen ska l va :re skriftlig.

Klasselærer
Alle klasser har 1ilkny11e1 en klasselærer. men i modsætning til folkeskolen fungerer en sådan
mest ad111inis1ra1iv1, idel studievejlederne er dem. der varetager de enkeile elevers forskellige
problemer af bf1dc stuclierna::ssig og mere privat arl. Undtaget er dog I.g'erne . hvor klassc-
1,erercn - udover det praktisk administrative - ogs/1 g/,r aktivt ind i arbejdet med klassens triv
sel. Se ogs,, artiklen om Indskoling.

Kontakt ,,skole~hjem''
September: "Åbent hus". Alle I .g-elever ogderes p/1rørcnde inviteres til en uformel aften

på skolen, hvor alle fag er repræse111ere1, og klassernes lærere er til stede.
Januar: Konsuhation for I .g. Der er ved konsuilationen mulighed for individueil at

drøfte faglige og andre spørgsm/tl med klassens lærere og studievejleder.
J anuar/fcbruar: Valgfogsorientering for I. og 2.g

Se også under: Bestyrelse.

Lære1fo1·sa111li11gsmøder
Her behandles elevernes standpunkt, ligesom man kan rådgive eleverne om oprykning i en
ny klasse. Afgørelsen af. om en elev skal fortsa~tte i næste klasse , træffes af eleven selv .
Lrreri'orsamlingen holder møde inden uddeling af karnkterblade og efter afslutning af eksa
miner og f1rspn~ver.

Lærerka11didater
Kandidatl'r med universitetseks:1mcn. som ønsker at undervise i gymnasiet, skul gennem
gf1 i.:t kursus i prnk1isk undcrvisningsf:crdighcd. Dette strækker sig oftest over el halv t år
pr. J"ag. hvor kursisterne - kaldet l:crerbndidater eller "spirer" - deltager i undervisningen
i n:L'rt samarbejde 111cd klassernes l:en.:re. l lpbct ar kursus arrangeres der to "bcsog". hvor
en :-.tudick-ktor fra en anden skole kommer og overværer 2 - 3 timer. Efter 2 . bcsog ud
funw.:r vcjkdc1\: og studiclcktorl.'.r en udtalelse om la~rerkandida1en~ unclcrvisningsfær
di~ltcd.

Uusepædagog
Skule," lccsqxcdagog, Mona Rcichrrt, k~n hj:clpe og vejlede elever med s:rrlige bese-, skri
Vl.'.· og ... 1;1vi.:prohk:ml!r.
Ud l'r:1 L"ll sa1111:1li.:, cv\. suppleret med cn u11dcrsøgclsc af stil'rkc og svage sider, kan elev og
l;i.:,ql:L'dagog li1u.k: frl!m til c levl!ns vanskclighcckr og derudfra vervcjc hjælpcforanstal1-
n111gcr. ..,rn11 f.cb.. kan V;L"rc en instruktion i hcnsig1sma::ssigc læse- og studievaner eller ck~
..,,ra1imcr i 1.:11 ~orkrc dier længcrt.: periode.
I .a.: ...cpa .:dag~>gcn k;m kontaktes af eleven selv eller via d:rnskitl'.rcr eller studievejleder.



Modepligt
D,-r.cr 2t1mindclig modepligt: herunder horer ogsn pligt til at aflevere skriftlige opgaver. Se
ogsa .. Forsønnuclser''

Navne- og adresseændringer
Navne- og adressc,cndring og ændring af telefonnummer skal straks meddeles p/1 det blå kontor.

Opslagstavler
Halvårskalender. skoleskema. lokaleskema. daglige skemaændringer samt meddelelser fra
kontoret findes i forhallen. Desuden har forskellige foreninger og udstillinger selvstændig
pbds p:i opslagstavlen.
Opslagstavlerne i k:cldergangcn kan l'rit benyttes af alle. Opslagstavlerne i forhallen samt
glasdørene kan kun benyues efter aftale med rektor eller inspektor.

Ordensregler
I. a) Spisning 111,1 kun finde sted i kantinen. i forhallen og i festsalen. Der 111,1 således ikike

spises i klasselokalerne. Der er selvafrydning efter spisning. Bægre fra varmtdriksau
tomat 111,1 til og med Ill. lektion kun benyues i kantinen.

b) Det henstilles. at man efter Ill. lektion i kantinen kun benyuer de runde borde.
Herved leues rengoriugsarbejder.

2. a) Tobaksrygning er kun tilladt uden for skolebvsninzen samt i den basesie del af kanti
nen og på det ene lærerværelse. I kantinen måder dog ikke ryges i s;sefrikvanereme.

b) Indtagelse aføl. vin etc. på skolens område er kun tilladt efter særlig aftale med rektor.

3. Spil om penge er ikke tilladt.

4. Det er brugerne af skolens lokaler. der skal rydde op!
Stole og borde skal sæues på plads. og affald skal smides i affaldskurve.

5. Cykler anbringes i kælderen i cykelstativerne rikke pa fod og ikke på brandveje) - eller i
skolegårdens cykelstativer.
Motorcykler og biler parkeres pst for bygningen eller i garden.

6. Cykler og knallerter skal trækkes inde i bygningen.

7. Udlevering afbrochurer. skrifter, bøger og andet materiale skal ske fra et bord i kantinen.
Salg må kun finde sted efter aftale med rektor. der kan radføre 1ig med FU i I danne sager.

Pædagogisk råd
består af rektor og skolens lærere. Det pædagogiske rad er r:idgi1 ende over for rektor. Det be
handler emner som skolens undervisningstilbud. budget og nyanskaffelier.
Til behandling af sager, der vedrører eleverne, indbydes elevrepræsentanter til at deltage i
møderne.

Pædagogisk råds ledelse er indtil 1/8 1999 Ole Krogh, Anton Vinderslev og Marianne
Warrcr. Derefter overtager Inger Meier, Tove Røikjær og Michael Andersen arbejdet.

Regelsamling uun.
Alle elever på skolen får udleveret Bekendtgørelse for gymnasiet af 19. maj 1993. som rum
mer oplysninger af forskellig art, bl.a. bestemmelser for indholdet i samtlige fag. Andre om
fattende bestemmelser for gymnasieuddanne\sen end disse kan findes i en meget omfattende
rege lsamling i ringbind indeholdende samtlige regler. Heri findes tillige undervisningsvej
ledningen. Regelsamlingen står på rektors kontor og på biblioteket, men kan også læses p:l
Undervisningsministeriets hjemmeside på internetadressen: www.uvm.dk/indcx .

Skemalægning
Denne opgave udføres af Jes Retboll og Birthe Find Rasmussen.

Skemaændringer, daglige
Som følge af læreres sygdom. tjenstligt fravær, ekskursion. lærerkandidatbesøg o.l. kan det
være nødvendigt al foretage ændringer i det daglige skema. Disse ændringer foretages af
Carl Sørensen og Anne Merete Frederiksen og bekendtgøres ved opslag på opslagstavlen
i forhallen. Under cs·s orlov har også Ulla Bønnerup deltaget i delle arbejde.

Sko_le_arkivar
Skolens arkivar samler ældre og nyt materiale vedr. skolens liv. Fotos. avisudklip. sange. pro
grammer 111.111. (evt. i kopi) kan afleveres til arkivaren Anne-Lise Lykke-Andersen.

Skolefest
Finder sted i marts med deltagelse af elever, lærere, forældre og gamle elever. Dens indhold
er: Fælles underholdning, spisning i klasserne. lanc iers. musik , dans. snak m.v . i en række lo
kaler.

Skriftlige opgaver
Det frcmg:01r arGymnasiebckcndtgorelsens fagbilag, hvor mange skriftlige opgaver eleverne
t1rligt ska l aflevere. For :it fordele elevernes skriftlige arbejdsbyrde jævnt over ugerne fast
s.cucs 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 Lid ligt.
!-i;i eleverne sikres en rimelig arbejdsperiodc. Det er elevernes pligt at sørge for. at de fastsat
re .ulcvcringsdarocr overholdes.
I lvi» en elev har problemer med al overholde fristen. kan læreren i særlige tilfælde dispense
re for fristen, normalt dog kun efter forudgående henvendelse fra eleven.
Syg.i: elever .rll cvcrcr normah senest to dage efter sygdommens ophør.
Opgaver, der efter lærerens mening afleveres for sent e ller sle t ikke afleveres. noteres i for
"1111mcl,c,pro1okollen. der ved hver måneds begyndelse gennemses af rektor.
For sent afleverede opgaver rettes i fornødent omfang på et for læreren passende tidspunkt.
De opgaver, der er anført i protokollen. tæller med ved opgørelsen af den samlede lorsom
ruelse. Manglende opgaver kan i s:erligt alvorlige tilfælde alene udløse skriftlige advarsler
rn.v.



Statens uddtuuielsestette
Vivi Guldberg lager sig af alle sptirgsmål, der vedrører SU. De gældende bestemmelser for
tildeling afuddannelsesstØlle kan hentes i blå administration.

Studiekreds
Der kan opreues studiekredse, hvis mindst 10 elever melder sig. og hvis en leder kan findes.
I studiekredsene må man ikke gcnnemg;°1 lærebogsstof. Timerne ligger uden for normal un
dervisningstid.

Feb.rrnarts
Jan.rfcb.

3.g Sept.
Ok1.

Vejledning om 3. årsopgaven
Organisering af studieorienterende møde (STORM)
Studie- og erhvervsvalg (fortsat)
Organisering af Åbent Hus (besøg på uddannelsesinstitutioner)
Organisering af fællesarr. om jobsøgning, levnedsbeskrivelse ø.1.

Feb/apri) Elevsamtaler om udd.- og erhvervsvalget
Mar./april Orientering om koordineret tilmelding til videregående uddannelser

Studievejlederne er Michael Andersen, Dorthe Antonsen. Torben Wulff og Merete Hejl
Nielsen. De har kontorer i nr. 6a og 6b, hvor de træffes såvel personligt søm telefonisk i de
opslåede træffetider. Skolens telefon er 86 15 89 55.

Vla11d,1jonden
Se Ulandsfondens indlæg side 49.

ÅSG's venner
Den 6. november 1992 nll1old1es der s1if1ende generalforsamling i Århus Statsgymnasiums
Venner.
1-lcnsig1cn med ÅSG's Venner er ni ctnblere en s1ø11eforening for ÅSG af tidligere og nu
v,ercndc l"or,cld,-c og clevc,- og alle, der vil stø11e ÅSG. Foreningens formål er dels al knyt
IC en levende forbindelse mellem skølcn og lokalsamfundet, dels al stø11e s1\danne formål.
,0111 ikke n,11urlig1 hises inden for skolens økonomiske rammer. Dette føF111ål søges opfy,ldt
bl.a. ved

- s1ø11c 1il kuhurclle/sponslige arrangementer
- fc,1er for gamle elever
- ~tøllc til internationale initiativer
- støllc !il økonomisk vanskelig! stillede elever

Tele,fonkæde
Lnves af' alle klasser og hold. Det er klassernes/holdenes eget ansvar at udlevere til (især) de
lærere, de har i I. lektion.

StfJtte11nde1Tisning ..
Steneundervisning 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 Gymnasieafdelingens godkendelse.
I forbindelse med indskolingen af l.g'ere har hver klasse mulighed for at få i alt 10 timer for
del! p,1 elever. der i flg. studievejleder og faglærer trænger til et ekstra skub.

Større skrift[ig opgave .
kaldes også 3. årsopgaven, idet det er en individuel, skriftlig eksamensopgave, der krives i
3.g i ugen inden juleferien. Inden for fagene dansk og historie samt de valgte højniveuufag
vælger eleven selv del fag, vedkommende ønsker at skrive opgave i. Den færdige besvarelse
skal have et omfang svarende til 15 maskinskrevne A4-sider. løvnigt henvises til det Røde
Hefte, der udleveres til alle 3.g'ere på det første orienteringsmøde om opgaven.

Orientering om SU o.a.
Forberedelse af del studieoriemerenrk møde (STORM) samt udd.
og erhvervsvalget (fortsat)
Valgfagsorientering
Store rejsedag

lg Aug.
Sept.
Sepi./nov.
Ok1.
Jan.
Maj

2g Aug.
Ok1.

Jan/fcb.
Feh/marts

Studieturelekskursianer
Studieture/ekskursioner er undervisning uden for skolens bygninger. f.eks, i politiske insti
tutioner. erhvervsvirksomheder. teatersale, andre lande og byer.
Værdien af sådanne lure er stor, Arbejdsklimaet i klasserne påvirkes positivt, og det er befriende
engang imellem at være bone fra bøger. tavle og lektionsopdeling og lære på en anden måde.
Retningslinierne for studieturene er fastsat dels af ministeriet. dels af skolens pædagogiske
råd/ekskursionsudvalg.

- Der kan rejses i fog, hvori der undervises i det år. rejsen finder sted.
· Principiel! dehager alle. da studieture indgår som del af eksamenspensum.
· Rektor godkender del faglige program for ruren.
· Del er lærerne. der tilbyder klasserne studieture. da de via deres faglige indsigt bedst kan
vurdere de forskellige rejsemåls muligheder.

- Studieture foregår enten ugen inden påskeferien eller usen efter efterårsferien.
· Det tilstræbes, at hver elev/kursist deltager i en srudiertjse på ca. en uges varighed.
· Udgifterne i det samlede undervisningsforlob må ikke overskride kr. 4.500 i basispris.
· Basisprisen er højest kr. 3.000 pr. studierejse på en uge.
· Basisprisen er højes: kr. 1.200 for studierejser på tre skoledage.
· Basisprisen er hojest kr. 400 for en undervisninssdaa + weekend.
· Basisprisen er kr. 40 for hver endasstur.

0 0

Alle elever/forældre underskriver inden studieturen en aflale om adfærdsregler.

Studievejledning
Årsplan:

Præsentation af studievejledningen
Studieteknik/deltagelse i indskolingsforløb
Elevsamtaler
Klassens dag med s!Udievejledcrdehagelse
Yalgf"agsorientering/introduk1ion til udd.- og erhvervsvalget
Eksamensorientering



Bestyrelsen består af følgende:

Valgt pt1 generalforsamlingen:
Jørgen Vesterager
Åbyhyljvcj 2B. 8210 Århus V. 1lf. 86 15 62 64
Joan Sindbcrg (tidl. elev 85)
Klostergade 78 3.1h .. 8000 Århus C, tlf. 86 I 8 27 21
Rene Vase (tidl. elev 85)
Tousvej 26 st.th .. 8230 Åbyhøj. tlf. 86 25 03 06
Lis Bcndixen (tidl. elev 69)
Hvedebjergvej 2, 8220 Brabrand. tlf. 86 25 12 16
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Finn Eland (pedel)
Fenrisvej 31. 8210 Århus V, tlf. 86 15 83 59

Valgt af PR:
Marieije Hastrup
Assedrupvej 27. Assedrup. 8300 Odder, tlf. 86 55 80 11
Mette Riis
Drosselvej 5, 8362 Hørning, tlf. 86 92 25 82

( forte ldrcrcp.)

Rektors stedfortræder og sekretær:
Carl Harding Sørensen
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Revisor:
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Arnakvej 60, 8270 Højbjerg, tlf. 86 27 42 87

(tidl. elev 62)

Rektor:
OleJuhl
Amokvænge 9, 8270 Højbjerg. tlf. 86 27 38 98
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Demokrati

l

Demokratiarbejdsgruppen har diskuteret demo- '\
knuict p,, gymnasiet generelt og sp_ccifikt. Elev-~

1
- 1 \

rådet har netop I remlagt et oplæg til en ændring ,, ·4
af.skolens struktur,.hvor :leverne ~ormelt \igesti~- ,. • ~ - f
les med Pædagogisk Rad. Arbejdsgruppen vil ~/
herefter klarlægge problemer og muligheder i en - -
sådan str.uk.turændring, ~wilket :r. et større arbej- \
de. der vil fortsætte ogsa næste a1. /

Jm,JW""'"" Jy \ ~ J

r~

Skolen bryster sig ar at være en Foregangsskole i
demokratisk forstand, Det kommer af, at lærerne
er inddraget mere i beslutningsprocessen end på
andre gy~1nasier. Derved er demokratiet på sko-
len dog langt fra sikret, og for at komme den de
mokratiske udfordring i møde ansøgte Pædago-
uisk Råds formandsskab i efteråret 1998 Under
~'.isningsministericts demokra tipulje _om midler '--'-")
lll et udviklingsprojekt. ÅSG fik bevilget penge ~~3'
til en demokratiarbejdsgruppe samt til besøg på - -
og erfaringsudveksling med et andet gymnasium. / \

Her må sagen nok anskues i et helt andet og "dy
bcre" perspektiv. Vi er på vej ind i det 21. århun
drede og lever her i landet i en hverdag stærkt
præget afmoderne teknik og teknologi baseret på
bl.a. fysik. kemi og matematik (altså naturfag).
Disve fag har eleverne !'itiftct bekendtskab med i

folkeskolen. Sa hvorfordog også i gymnasiet pla
ge de sproglige? Er del ikke matematikernes
bord? NEJ I De1 er et muvt for et land som Dan
mark. at ALLE det1 studenter har Cl - i det mind
'l tc minimalt - kendskab til de cksakre fog, hvor
pa landet, vclvand beror. Ja, at 1a mange af dets
borgere som overhovedet muligt har en indsig; i

den narurvidcnvkabeligc kultur, de lever i, s· de
kan deltage i den demokratiske tld 1;.11, og ikke i
den .slags spørg1mal er prisgivet 1:1kaldtc eksper
ter.

nævne e1 andet omstridt punkt: Hvorfor skal de.
sproglige i det hele taget ha' naturfag? Tjah! !

Derfor har vi ug...a .1:,"gt ministeriet 0111 at måne
gentage forsoge: i nævtc vkoleår

Chris1i1111 Bech Sorensen

Hvad får eleverne så for denne øgede arbejdsbe
lastning? De rt!fden formelle kompetence: mate
matik p~ C-niveau. svarende til HF-fællesfag.

Er det så umagen værd? For "så lidt". Eller for at

38 Natl{Jfc,g

Naturfag for sproglige er el omdiskuteret fag. bå
de blandt elever og andre. Bl.a. på grund af ma
tematik. For nogle elever er den sproglige linie
måske en slags fravalg. mens andre.der var gode
til matematik i folkeskolen. gerne vil have mere.
E1 afdiskussionspunkterne er. at de sproglige stu
denter ikke får nogen formel kompetence i mate
matik til brug i det videre uddannelsesforlpb.

FORSØG MED NATURFAG

De nuværende sproglige I .g-clevcr p~ ÅSG er
igang med et forsøg - af ministeriet benævnt mo
del-Il forsøget - der råder bod pi, dette. Forseget
indebærer I) I ekstra ugentlig time i l.g. sf1 faget
nu optræder med 4 ugentlige timer i både I. og
2.g, og 2) en opprioritering ~ir det ::.krirtligc arbej
de med I idt flere opgaver ( 11 pr. /,r mod normalt
7). Dertil kommer. at der bliver skrirtli~ eksamen
i faget, så det nu tæller med 2 karakter~r.



0 0

ITPAASG
Efter at vi p:'1 ÅSG i cftcruånden en del c'1r h:11
ligget meget l:111g1 bagef ter lundsgeuncmsninet
med hensyn til IT-udstyr. er niveauet i skoleåret
1998/99 blevet hævet nucrkban. Amtets IT
strategi blev endelig sat i værk. og det bered el
stort skridt fremad:

For det torsie blev skolen 1111 kablet. dvs. der er
trukket netværkskabler og opsat stik. s,1 man fra
stort set alle undervisningslokaler med en com
puter har adgang til skolens netværk og deri
gennem til Internet. e-post mv .

For del andet blev der i to omgange bevilget be
tydelige belob (i alt omkring 280.000 kr.) fra
amtet til anskaffelse af computere og andet grej
samt iværksættelse af cfteruddannelsesuhag for
lærerne.

Som resultat heraf har skolen nu 10 edb-lokaler
med helt nye computere. hvoraf det ene er fr it
tilg,l'ngeligt. n~r det ikke benyttes til undervis
ning. Der er indrettet et lille skriveværksted for
eleverne med 4 computere og en printer. lige
som lærerne har fttct et par computere i lærer
Iorbercdelsesrurnmct og et par p;'.t lærervære]
set. Endelig er der anskaffet en skærmprojektor
(en såkaldt "datakanon"). som på et rullebord

Vi så os derfor nødsaget til at flytte nctvær
serverne til en sikrere placering samt al forbed
re skolens alarmsystem. Flytningen og den føl
gende retablering af netværket lammede i prak
sis skolens edb-brug i en længere periode. Med
den kraftige vækst er også lejlighedsvis fulgt
regulære , tekniske problemer, men efterhånden
er systemet nu ved al være gearet til de mange
brugere.

Selvom IT-bestanden således er vokset næsten
eksplosivt i forhold til tidligere, er det knapt, at
den kan folge med efterspørgslen. Edb og In
ternet er i sligende grad blevet inddraget i un
dervisningen. og uden for undervisningstiden
benyttes udstyret intensiv t til a lt fra stileskriv
ning over informationssogning på Internet til
elektronisk hyggesnak" (chat).

Der er. bortset fra det ene edb-lokale. fri adgang
Lil brug af udstyret. Dog har vi i samarbejde
med elevrådet lavet regler for god elektronisk
opferscl. Dem har alle f:let udleveret. og de skal
overholdes. Det er f.eks. ikke tilladt at installe
re noget pil computerne uden afta le med da
vejlederne (heller ikke spil) eller at ændre
computernes opsætning. I det store hele er (
da ogsa en god. fælles ansvarlighed for at ho'

■

Shh .... !
J'. g. a. eksamen i
testsalen skal der
være ro i forhallen
ug p. gangene

Terminsprøver ■

med tilhørende computer kan fragte~ rundt om- udstyret brugelig].
kring på skolen.

Jem 1/ofhech 01,t Kaare Petersen
I efteråret plagedes skolen ar gentagne indbrud. dotavejleden:
kulminerende med 10 indbrud i serverrummet.

40 !TpåÅSC Terminsprover



UDVALG OGARBEJDSGRUPPER
Fællesudvalget

Elevrådets

ENGAGEMENT OG POLITIK
Fallcsudvalgct p:i ÅSG har til opgave at være
bindeled mellem eleverne . l.crcruc og :1dmini
strationcn.

Udvalget består af➔ elever - 2 valg.l direkte ar clc
vcrne og 2 udpeget af elevrådet. --l lærere har sæde
i FU. herafer I valgt afpædagogisk råds ledelse og
de 3 andre valgt ar lrrrcrnc. Desuden sidder rektor.
som er fast formand. og skolens pedel i FU.

Fællesudvalget holder et ugentligt mode (tors
dag i spisefrikvarteret). hvor en ordstyrer v.cl
ges, der s.21 automatisk bliver ordstyrer ved det
næste tirsdagsmode. P[1 moderne diskuteres ak
tuelle spørgsmål med relevans for skolen som
helhed. derudover har alle interesserede mulig
hed for at få foretræde. hvis de har spørgsmål.
eller hvis de har ideer til et fællesarrangement.

Udvalgets opgave er at samordne parternes poli
tik . udbygge skoledemokratie t og fremme det
kulturelle liv pa en række områder. Udvalget fo.
restår (næsten) alle fællesarrangementer. herun
der den officielle skolefest i foråret og fastlægger
rammer for afholdelse af cafeer og solder. Ud
valget varetager salcdc, alle sager. der omhandler
skolens fællesinteresser.

Det fr iv illige teaterhold har eksisteret i knap lu

ftr. Det består af elever pt1 skolen og skiftende
fr iv illige instruktorer udefra - skolen stiller
udelukkende lokaler til rådighed. Deltagerne
bestemmer suverænt, hv ilke aktiv iteter der bli
ver udøvet.
I år har teaterholdet delt sig i to i bexrræbclvcr-

~1 Fællesudvalget/Teater

Ar r,dlestintcr arrangeret af FU i skoleåret 98/99
kan bland! andel nævnes faIlestimen i forbindel
se med Operation Dagsværk. hvor repræsentan
ter for organisationen orienterede om dette års
stouc til Pakestinn efterfulgt ar en debat i forlæn
gelse ar den ophedede debat. der havde været i
medierne op til OD.

Derudover har der været besøg af to politikere.
Holger K. Nielsen fra SF og Anders Fogh
Rasmussen fra Venstre. Forfatteren Morten Sa
broe besogie ÅSG i det tidlige for/ir, hvor han i et
foredrag udfoldede sin enestående retoriske kun
nen og fortællelyst. ligesom han svarede høfligt
på de velovervejede spørgsmål. der kom fra til
horernc.

Et specielt arrangement for I .g'ere gav dem i "
bindelsc med den årlige skolefest mulighed fo,
lære om og danse salsa.

FU orienterer om sit arbejde og herunder tru
beslutninger dels på tirsdagsmodet. dels i ele
det og del, i pædagogisk råd. Udvalgets arbc
gennem det forgangne ar evalueres i forbind
med Il) ,·alg af medlemmer ultimo januar.

l'a ru» 1·e~11e
Kristian \Viin:, 3(/, 01,: S1i11e Ly1114borg, Jc

nc pa al sauc forl.'.'itillinHcr i værk. Den ene
forestillingerne bliver forhabcmlig en realit
april '99. men der er endnu meget, der skal
de pa plads. HIOn id! det frivillige te;
fons.cuer fremover afhænger af, om de 1

værende og kommende 11.::atacn1u,ia,1cr 1·
initiativ til at medev i det nye vkolear,

Ja11 Jo/111111·e11, Jy

Elevrådet er til for at varetage jeres interesser
,0111 elever. Det sker både over for skolen,
A1111srf1de 1 og Folketinget

Elcvd1dc 1 har kontakt med Amtsrådet gennem
Skolebestyrelsen. hvor elevr11det har to med
lemmer. samt via fælleselevr,,det, der er det re
giorwlc nctva::rk mellem gymnasierne . I gym~
nasicsamrncnslutningerne pt! lnndsplan. dvs.
DGS (Danske Gymnasieelevers Sa111menslut-
11ing) ug GLO (Gymnasiee levernes Landsorgn-
1isationJ. er der etableret en kontakt med Fol
ketinget.

gs~ i ~r har gymm1sie ls kritisable arbejdsmil
jø va.:ret en mærkesag for Elevrt1det. men ikke
·un på Århus Statsgymnasium springer det

i:lårligc arbejdsmiljø i øjnene. Tidligere del1og
vi i en sammenslutning af landsdækkende orgn
•1is~11 io11cr i SVARNU-kampagnen, der dog er
ppJ,.,st. Derimod k11rer der i øjeblikket et mere
,P111fattende samarbejde mellem de landsdæk-
'Cnclc s1uclcntcrorganisatio11cr: NU ER DET
NOK'. hvor arbejdsmiljoe1 er inkluderet. Omsi
dL'.r for Århus Statsgymnasium dog nyt varme
"lnl;eg - det gamle bidrager væsentligt til det
larligc arhcjdsmiljø. Men problemet er ikke
1l~t lh.:rrnL"d, og devr;°1dc t ;1rbl!_jdcr ufortrødent

"'idL"rL".

::oral ~unni.: vari..:tagc jeres imcrcsscr, som I ,,511-
1kt.:r dL:t. va:lgc.... to personer fr:1 hver klasse til nt
•·1.:pra.:..,1.:11terl! j1...T. Disse to pcrs1ml!r har ansvaret
for <li vidcr1.:l'l11·rnidk information og spørgsm!'!l
fra Ekvr:1dl!l i kl,1sscrnc og den anden vej. I et
for...,\)!;. p ;·1 al ~tyrk !.! dcb:i11cn og s:1111urht.!jd~t ar
rangL:n.:r ckvradet hvert iir en lly1tl!tur i bcgyn
dcl,c11 ar ,~11ldrct. Pf, hytteturen i ,\r blev der
taget initiativ til en tkbat om demokrati pri
nu·n pa .... kokn. Ekvrftdl!t har siden f:ii..:t opret•

tct en demokrati-arbejdsgruppe i forening med
pædagogisk råd og støtte t af Undervisningsmi
nisteriet. Det endelige resulta t forl!ligger endnu
ikke, men arbejdet for mere demokrati fortsæt
ter.

Fra næste skoleår kører Elevdtdet et introdukti·
onsforløb i et forsøg p~ at indarbejde de kom
mende elevrødder bedre i arbejdet og struktu
ren. Elevrådet har ingen formand, men besty
relsen består af en arbejdsgruppe p,1 fem men
nesker. Det viser sig dog. at arbejdsgruppen er
overflødig, da alle bidrager til arbejdet, og alle
er sikret lige indflydelse.

Elevrådet på ÅSG har også i 1998/99 forbedret
sin varetagelse af elevernes interesser. Det vil
vi fortsætte med - også i din gymnasietid.

\/enlig !ti/sen Elerråder

Elevrådet

FRIVILLIGT TEATER



CAFEEFTERMIDDAGE

OPERATION DAGSVÆRK

SKOLEBESTYRELSEN

De overskud, der fremkommer. vil for 2.g-klas
sernes vedkommende g~ til Fællesudvalgets kas
se. Før studieturen opgøres den samlede i ndtje
ni ng. og klasserne får p:\ denne 111· de et tilskud til
el eller 0ere arrangementer på studieturen. Be
løbet administreres afden lærer. som leder turen.
I-Iver klasse garanteres 1000 kr. i tilskud. Er det
samlede overskud tilstrækkeligt, forhøjes beløbet
til 2000 kr. pr. klasse.

Chri.,1ia11 Hald. 21r

Skolebestyre/se11

Bj"me Bjomskor Je11se11
forma11dfor besrndse11

På det mere konkrete plan er bestyrelsen kommet
igennem med et længe næret og gentagne gange
fremhævet ønske over for amtet. Der er således
bevilget midler til. at man kan gå i gang med en
udskiftning af skolens reelt ikke fungerende var
mesystem. Det skulle gerne give en mærkbar for
bedring af indeklima og arbejdsmiljø til glæde
for alle på skolen.

Et 111arka111 kendetegn for ÅSG er en stærk opta
gethed af demokratiudvikling og elev-indflydel
se, herunder inddragelse af elevrepræsentanter i
skolens mange udvalg. I den forbindelse er det
lidt beskæmmende at konstatere den ringe foræl
dreinteresse for bestyrelsesarbejdet. Det kan na
turligvis have mange gode grunde, og en af dem
er nok. at vi har et generelt velfungerende gym•
nasium. Det er dog under alle omstændigheder
uheldigt. m de forældrevalgte medlemmer af be
styrelsen reelt er uden demokratisk legitimitet og
stort set ikke modtager henvende.Iser fra foræl
drekredsen. Det vil derfor gi\'ctv is også indgf1 i
bestyrelsens arbejde fremover ~t søge at skabe
større i111eresse 0111 og for arbejdet i bestyrelsen.

si:ph:1nbcr rn[ml.'.d 1998 deltog bestyrelsen i en
ur..,u~dag arrangl.!rct ar atntl!t 111ed hl.'.nblik pi, at

•'C i11-..piratio11 til arbejdet i bestyrelserne . I fur.
1di.: l~i: 1111.:d kurset fastlagde bcstyrdscn for
~(i nogle i11dsa1s•0tnr!'1dcr, bl.a . bygningsvcdli•
11nldi.: l"ic , 1.:levrt1d ug elev initiativer saml i111cr•

1ti(Hlali ... l.'.ri11g. Et .indct ornr1dc , som der p!'t for
:lligc pl:111er arbejdes meget med 1x\ skolen, er
1;tlitchudvik ling. Også dette vil u1v iv lsomt
)111111i.: pa dag<.;on"kncn i forbindelse med besty
·..,cn-.. ~1rbcjc.le .

Cakerne har som regel et tema, som cafeholder
ne reklamerer for ved det foregående tirsdagsme
le. Temaet p?1 cafeerne kan være : Porno, Jul,
Sommer. Beverly I-Jills, Du bi, SO'crne eller
Fremtidscafe. Kreativiteten blandt cafeholderne
er stor. Udsmykningen foretages afcafeholderne
selv, inden cafeen starter, og oprydningen finder
sted umiddelbart efter lukning. Arrangementet
.ifholdcs i skolens kantine fra kl. 15 til kl. 18.

Skolebestyrelsen har ifølge gymnasietoven en
·a~kkc væsentlige opgaver. Bestyre lsen ska l såle
,.Ics fas1l,cgge skolens budget, det maksimale
elevtal i klasserne, fagudbud og ferieplaner. Se
tyreisen skal endvidere formidle samarbejdet
ncllcm skole og hjem. fastsæue ordensregler
·nrnt medvirke ved byggesager m.v, [ praksis er
::,estyrc lsens handlemuligheder dog noget be
.(ænscde. navnlig af de snævre økonomiske ram
ncr. som s:clles ar amtet. Bestyrelsen drøfter
midlcrt id ogs.°1 - i tilknytning til behandlingen af
·onkretc punkter - mere overordnede forhold i
·orbindclsc med skolen. Bestyrelsens brede sa111-
nc11sa .:1ning ar lærere . elever, ansatte . forældre.
ok:tlpolitikcre og repr,ese111an1cr fra lokalsa111-
·u11c.lc 1 giver s;°tledcs et godt grundlag for debatter
n m;"il og visioner.

Det 1.:r normalt 2.g·kb,\crnc, vorn p:"1 skif) .
for arrangementet, men da der "kun" er
2.g·k lav~cr. kan andre grupper og\t1 god! få
ddt en cafe. Delle vil dog føf\l blive efter
planlagte studieture. Cafeerne a010fde, ,1
men med pedellerne. som og'ilt kan være
hj,elpelige med indkøb af øl og anskaffels
'itereoanl~cg.

Ditte Marie Remvig. 2x

Det var lidt om. hvordan del he le forgår. og hvad
Operation Dagsværk handler 0111. Til sidst vil jeg
gerne lige benytte lejligheden til al takke alle de
elever p,, ÅSG. s0111 gad lette røven fra sædet og
samle nemme 250 kr. ind til Palæstina.

arbejdsmarkedet. Udover organisationen, Opera
tion Dagsværk, fik Palæstina også hjælp fra Fol
kekirkens Nodbjælp og de lokale NGO'ere.

Cafeerne, som afholdes 8-l O gange om aret fre
dag eftermiddage, skaber et andet sammenhold
blandt skolens klasser. De skaber en hyggelig
stemning. hvor man kan sidde stille og roligt og
snakke sammen. uden alt for megen ~,øj i bag
grunden. Cafeerne er kun for skolens elever, til
forskel fra vores solder. Det har i de sidste to ar
været en succes. og derfor ser det ud til at rens.et
re pft denne måde.

.J4 Operation Dags\'lerk/Cafc!efrenniddage

Alle de mange penge. der så blev samlet ind.
skulle sendes ned til Palæstina. Palæstina har det
problem. at det er et land med overflod ar akade
mikere . De har derimod ikke særlig mange hand
værkcre. Grunden til det lave haudværkeruntal er.
at der er for fil håndværkerskoler og elevpladser.
De indsamlede penge gf1r derfor til at fo bygget:
2 håndværkerskoler. I kvindeprogram (et sted.
hvor kvinderne kan få rad og vejledning angåen
de arbejde). I gymnasium og I rehabiliterings
center for fysisk handicappede. Pengene gik "P'>
ciclt til at fa kvinderne v.ek fra hjemmet og ud pa

Den I I. november gik alle disse brave. danske
elever s[1 i aktion. Hver elev skulle skrabe 250 kr
sammen ved fcks. at synge sange på streget.
pudse vinduer. gere rent for forældrene osv. Det
eneste, man ikke måne. var at arbejde mere end 8
timer.

Operation Dag:,.,v~erk er en organisation. der h1>
stt,r af gymnasie-. lux- og hf-elever. der har det
tilf;dlcs. at de alle har lyst til al rive en dag ud ar
kalenderen og bruge den pi'! at skrabe penge sam
men til bom i den 3. verden. For det meste g[ir al
le pengene til at hjælpe børnene med at f;I en or
dentlig uddannelse.



sium. men roddernc går længere tilbage.

P,1 Falster havde Nykobing Kmcdralskole fra
50'crne forbindelse med projekter i Indien og i
Guldkysten. det nuværende Ghana. De 10 lande
var valgt, fordi der huvde v.crc: danske kolonier i
dem. og så kunne eleverne se deres ulundsarbej
de i sammcnh<.cng med dansk og europæisk hi
storie. Her kom kolonier og lande i Afrika. Asien
og Latinamerika kun med. når de havde direkte
betydning for den vestlige verden.

Ved vcrdcnskriuens afslutuins var der ændrinser
på vej, Niels B~hr og Boyd Orr var fremtræd;n.
de Fortalere for et par af dem. Bohr understrege
de den risiko. de nye atomvåben betød for os al
le, og Boyd Orr. generalsekretær i det nyopreue
de FAO. pegede på. at forandringerne i det. man
kaldte de (teknisk) undcrndviklede lande. ville fa
følger for verdenssamfundet. Med andre ord:
Ulandsproblemer er ikke kun ulandenes. De er
også vore. Hvis man vil være med i el for~øg pa
at løse dem. må man skaffe sig viden om frem
mede folkeslags kultur. om deres økonomiske og
sociale strukturer, politiske forhold, tankegange
og foresullingsverden, om deres kunst. litteratur
og religion. Del er en af forudsætningerne for et
godt resultat. Ikke alle forandringer er udvikling.

Gennem Mellemfolkeligt Samvirke og UNESCO
blev der forbindelse til projekter. Der kom svar,
når der var sendt penge til bøger. brønde. skole
møbler eller andre formål. I de fleste tilfælde var
det bare en mk og et ønske 0111 merc. men fra un
dervisningsprojektcme i Guldkysten kom der fyl
dige oplysninger. Det kunne vi takke flere for.
Mel lem dem var Paul Beneisen. Han havde i fle
re år været med til at forvalte de belob. eleverne

-16 Ula11dsfo11de,,

Det var pft den baggrund, Paul Berielsen h0ltlt et
foredrag for eleverne på ASG under sin ferie i
1960. Det handlede om Højskolen i Tsito. 'Bagef
ter blev der samlet 765.- kr. ind mellem elever og
lærere. Det svarede til to-tre måneders husleje fon
en 2 værelsers lejlighed, og for de penge skulle
der købes brugsting i Ghana. Vi ville stå med dem
i hånden og rn indtryk af. hvordan man arbejde
de. o~ hvordan man levede. De skulle udstilles og
sælges. og vi var sikre på, at der ville blive en godt
overskud til højskolen. Håbet var at skaffe penge
til et kollegium med værelser til 16 elever, og at
der kunne komme en brevveksling i gang mellem
dem og danske gymnasiaster.

Paul Bertelsen var skeptisk. Han troede ikke, at
der kunne skabes et marked for afrikansk hånd
værk i Europa, men lod sig overtale. Også fordi et
overskud ikke ville være almisse. men resultat af
et samarbejde. og fordi købet ville kaffe nogle
landsby-beboere en indtægt. Indkøbene nåede til
Danmark to år senere i august 1962, og i samme
måned kom der sendinger, der var købt i asiari ke
lande gennem UNICEF. Dørene kunne åbnes for
det første arrangement den ferste lørdag i decem
ber. da undervisningen ,0111 sædvanligt sluuede
klokken 14. Der var salg og bazar i fe~tsalen. fol
kebiblioteket havde lagt bøger frem om Afrika
syd for Sahara, Mccsgård præsenterede Sone
Telte frn Afghanistan, der var materiale fra Mel
lemfolkeligt Samvirke, og der var lejlighed til at
,e en kunstsamlers mange Jornmalerier. Elever
havde sat statistikker og oversigter op p gange
ne. Der var foredrag, Iysbilleder og film i biblio
tek og historielokale. Avivartikler og omtale i ra
dio og fjernsyn havde medvirket til ,ucce;,en.
Det, der i 1960 var planlagt som et skolearrange
ment, blev grundlag for Uland1fonden af ! 962,

ULANDSFONDEN ar1962

Det er vedtaget i arbejdsgruppe og bestyrelse. at skuffede. Det største af dem svarede til, hvad en
Ulaudsfondcn standser sit arbejde ved udgangen adjunkt tjente på to måneder, Skatten iberegnet
af 1999. Fonden tog form p.°1 Arhus Smrsgymnu-



Det var ikke en kortvarig interesse . der havde ff1e t
mange mennesker op p,1 ASG. Der kom opfor
dring til at deltage i en Unesco-udstilling p:1
Rådhuset. elever foreslog. al der skulle være ud
stilling i december '63. og andre skoler spurgte,
om ting. der ikke var solgt. kunne komme ud til
dem. En fast flok sluttede op om det praktiske ar
bejde. Del var ikke en forening. sti flokken blev
kaldt arbejdsgruppe. Del nye ord vakte nogen
Iorbloffclsc, men var i brug. ror fundatsen blev
skrevet i 1966 . Det havde længe været regel. at al
le kunne rn varer i kommission. sende dem retur,
der ikke blev solgt og bruge overskud til ulands
projekter. Dem måuc der være mange ar. og der
måtte være spredning pf1 lande og typer. s ."1 en
klasse eller skole kunne finde e1. der passede til
deres arbejde og interesser. Valgte de c1 af Fon
dens. tik de både svar og supplerende oplysnin
ger.

Fra begyndelsen af 70'crne søgte Fonden at xam
le Ile re projekter p,1 samme sted. så de kunne srot-
1c hinanden. I en flække i en halv-orkcn blev der
I.eks. bygget bornehjem, børnehave. folkeskole
og iræningsccntcr for en nomadebefolkning. der
var nodt til at opgive sir gamle erhverv. og der
blev givet støtte til forsøg med landbrug og
kvægavl, til en håndværkerskole og til e t gymna
sium. En landsby fik huse til frivillige, sundheds
klinik. lodcklinik. vandforsyning. kvindeprojekt
og støtte til folkeskole . gymnusicskole og hånd
værkerskole. I Mombasa fik handicappede takke:
være cl samarbejde mellem flere projekter både
behandling og erhvervsuddannelse, s~ de fik en
levestandard, der var fuldt P" højde med andres.

E1 samarbejde kunne forts.cuc i over tyve år. i en
kelte tilfælde i næsten 30. Del gælder f.eks. Su
kumaprojcktct ved Victoriasøen i Tanzania , hvor
en bred vifte ar aktiviteter har afrikansk kultur
som udgangspunkt, og det gælder Reaching thc

U/"11dsfo11de11

Unrcuchcd. der arbejder i Sydindicn med l
bluffende resultater pft alle tænkelige områ
Der var 2% spedalske u. 1970. Der er ingen
ulfældc nu. En sundhcdsklinik. som Viby An
gymnasium rejste pengene til, og som hver
har bcsilg ar flere hundrede patienter, har o
spillet en rolle p:'t del punkt. Der er bygger o
5000 huse til de Iuuigsrc. Fonden har skaffet 1>
gc til mere end 1000.

Der er skab: over 20 samlinger etnografiku, de
belyser levevis i større områder eller i enkelte fe
keslag rsuunrncr"). Der har været kontakt 1)

Nationalmuseet i Nairobi. der bl.a. har fået sarr,
linger fra Nordkeuya og en projektbil, og Il
Nationalmuseet i Tanzania . Play by Painring i
Tanzania. Children's Museum i Calcuua og dan
ske skoler gik i 1987 med til at organisere tegne
konkurrencer for bom på forskellige alderstrin.
Motiverne viste. hvordan de opfattede ornverde
nen. og tegningerne blev udstille t i Musikhuset i
Århus. For 16-20- årige var der i 1989 essaykon
kurrence 0111 u- og i lande. muligheder for samar
bejde. Ti vindere fik en rejse til Indien. Der har
været en danvk ro,rnrnkonkurrcnce med emne,
der \kullc fange de helt unge. Der er givet stø
så en indi1k kvinde kunne skrive Kvinder i KL
aon. Den er 1ryk1 pa dan,k. engelsk og hindi. l
er udgivet en bog om Nortlkenya, 1ryk1 brochL
og la,e1 projekt-beskrivelser. Der er optage
srnalfim og lavet lysbillcd-scricr. En afrikan;
kunstudstilling har be,rig1 Danmark og an
nordiske lande. Der har v,crcl furedragsholdere
Dukke-forer, fra Indien og lndonc,icn haroprrm
1radi1ion,lle spil, og grupper fra Afrika, Asien og
Latinamerika h.ir vi,t o.., dl!ri:, daglige tilv :.erc·
og ladet o, sc. hvordan el drama kan bruges i c
ly~ning,arbcjdc med emner, der ,trækker ,ig •
landbrug og anvendel,1: ,1f lerkomfura til fe.
byggelse ar AIDS. 32 landsbybeboere fra U
kurna viste deres kultur under el seks uger., r

hold i 1973. Del gav inspiration til dansegrupper.
der i 1977 log på genbesøg i Bujora ved Victori
asøen. Nu er der b:idc udveksling og projekter på
deres program, og idrætsforeninger er g,1et ind i
et udvik lingsarbejde i samme onu~de. 6 læreres
studierejse i 1977 ogden første u-landsklasscs tre
ugers bes;lg i Kenya i 1988 kan ses som lo af de
projektrejser, Fonden har arrangeret.

Der har været samarbejde med 1'vlellcmfolkelig1
Samvirke og mange andre organisationer. Alter
nativ Handel i Norge er el særtilfælde. Da del
skulle oprclles, kunne det som ller/1rig1, rc111efri1
li\n vælge varer for I 00.000 kr. i Fondens lager.
Danida har givet støtte til mange formål, og Fon
den lrnr i en lang årræke været repræsenteret i
Rftd l'or lnlernalionalt Udviklingssamarbejde.
EF/EU har givet 50% af omkostningerne til pro
jekter, n,ir resten blev skal'l'c1 ved overskud fra
sa lg, ved gaver og ved lokal indsats i ulandene.
Ulamlsfondcn lik Nairobiprisen 1987.

J\ rbejdsgruppe og bestyrelse har bedt mig rette
en varm tak til alle , der har været med i arbcj
dl'.t. Det ga~lder skoler. foreninger og cnkeltpcr
~onl!r. <le t ga:lder Udenrigs- og Undervisnings
ministerium, og det g:clder Århu~ Amt. Det
ga:lder ganske s:l'rligt ÅSG. der altid har været
po,itiv og stillet loka ler til rådighed for lager,
adniini!-tration og udstillinger og for en claghoj
~kole . dcr dl!sv;crre mt1ttc lukke ef ter et par :irs
l'orlpb p.g.a . i.:11 lovændring. Personligt vil jeg
gerne 1i!f11ji.: en tak for den velv ilje . jeg og min
ko11i.: har 11wcl1, til jcg gik ar som l'ormancl for
'il'~s iir ~ide 11. Den tak rettes også til :illc , ckr har
v;nc1 i arhi..:jdsgruppcn og gjort :L'11C lringcn fra
'ikolcprojdt til Fond mulig. Der er varige spor.
Sid\ti.: l'l'tcr."1r var vi p:i familictur i Østafr ik:, og
hcsoglc bl.a. projekter, der ikke l:cngerc r,ir
..,,ouc uc.h.:fra. Et børnehjem havck ,,r lilbagc
racl en tyr og 20 kvier. Deres efterkommere har

i dag en gennemsni1sydelse pft 30 kg mælk. Del
lokale kvæg giver 1-2 liter om dagen. og nogle
rn kan i regntiden nå op p:1 4. En pose frø. vi
havde med i lommen fra Indien, er i el Ion om
råde i Kenya blevet til en lille lund. der hver uge
leverer papayarrugLer til Cl større beløb end del.
en arbejder tjener på en mfined. B,,rn i el af Dar
es Salaams fa11igs1c kvarterer fik Lil bud 0111 teg
neundervisning. Nogle af dem er i dag kunstne
re, der uden be1:tling underviser 200 børn i Frel
sens Hærs lokaler og giver andre børn fra I.
klasse til 3.g del samme tilbud. 8 unge bliver
uddannet til tegnere eller malere. KuliurcenLrel
i Bujora var ved al bryde sammen. da den førsLe
leder døde. I dag er der igen hfmdværk. uddan
nelse og kurser. der er sundhedsklinik. muse
um, arkiv, danseopLræden og andre kulturelle
ak1ivi1e1er. og der er velholdte bygninger. En
ny er under opforelse.

Del er positive eksempler. og der kunne ffljes
mange til. Aliernmiv Handel hn.r lukket. og
Ulandsfonclen gor del 0111 et halvt ,1rs Lid. De er
smt og deres indsats ta:'.llcr ikke i den store sam
menhæng. Ulandsproblemer er - eller bliver- og
sft vore. Skal de loses. ,lår industrilandenes bi
stand ikke til. Har ubnde mulighed for at ftncle og
bruge llere og stærkere midler? Har de politisk
vilje til det? H:u· vi?

,:.f-1. Sko11.

Ula11dsfo11de11
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Eksamensorientering 3.g
..Århus Intergymnasiale Melodi Grand
Prix I 999" i festsalen

Skolefest
2w udveksling med Savona, Ita lien
2.g studieture til Irland (2a, 2d, 2y)
Barcelona (2b), Athen (2c), Rom (2x, 2,;
Terminsprove for 3.g

14

12

22-24
21

17-21
20

20
23

Maj
4 2s skr. studentereksamen i engelsk

Sidste undervisningsdag for 3.g
Eksamensplan offcnrliggorcs for 3.g
Skr. studentereksamen begynder for 3.g
Eksamensplan offemliggores for I. og
2.g
Sidste undcrvisningsdag for \ .g
Danskopgav c for \.g
2m skr. studentereksamen i matematik
Sidste undervisningsdag for 2.g
Pinseferie
Mundtlig eksamen begynder for 3.g
Skr. årsprøver for I. og 2.g
Mundtlig eksamen begynder for I og 2.h

25
25-27
31

Juni
16 Sidste eksamensdag
17 Optagelsesprøver fra kl. 13
18 Dimission kl. 10
19-4/8 Sommerferie

April
3 l /3-5/4 Påskeferie
8 Terminsprover for 2.g

22-26

Marts
12
13-26
22-26

Februur
3a laver fælleslime om Latinamerika
Skrivedag til historieopgaven for 2.g
Aspirantmode for kommende l .g'ere

10 Aftenmøde om valgfagsorierueriug
13-21 Vinterferie
22 Sidste frist for valg af fag I. og 2.g

Operation Dagsværk
Fællestime for 3.g om 3. årsopgavcn

Klassens "dag" for alle 1.g' erne
Åbent hus for\ .g og familie
I w har gæster fra Berlin og Jerusalem
Efterårsferie

Il

December
14-21 3. årsopgaveuge for 3.g
22 Julcafsluming

November
2-26 Evaluering ar I .g
6 ÅSG's Venner: Gl. elevfest

20-23 3.g·ere på ekskursion
27 2c tyF vinder to præmier i en internet

konkurrence om Deutscher Bundestag

Oktober
1-8
5
6-8
10-18

Februar
5 Skolen begynder igen efter juleferien
7 I c på latinekskursion til Koldinghus

Grand Prix-cafe
12-20 Konsultation for l.g
11-29 Valgfagsorientering

September
9-11 lrurotur til Sverige for la. lb. l w, lx
16-18 lntrotur til Sverige for le. Id. ly. lz

August
5 Skelestart
5-7 Biologiekskursion for 3gBI
21-22 Pædagogisk kursus for lærerne



5i Dimission ·91,

la
01 J\rzo Mahmoud Chkour Ahmad
02 Sandie Bundgaard Kiehl B10111
o:1 Melie Brcucr
04 Nicolai Funch Christensen
05 Jocy Elliot Eriksen
06 Asbjørn Auring Gri111111
07 Ann Katrine Schou Hansen
09 Tabita Hauschildt
10 Mads.Jensen
12 Kristoffer Alexander L Kvanring
15 Anita Karina Romby Nielsen
16 Thomas Dalsgaard Nielsen
17 Marianne Pedersen
IS Maiken li sne Pedersen
19 Rikke Gønge Pedersen
21 Anne Cederlund Ryuer
22 Ellen Marie Stel'fensen
25 Tint! Thomsen
26 Dariusz Aleksander Tuczynski
27 Steffen Buskj.cr Villadsen
2S Christian Villumsen
29 Simon Harbjerg Nielsen

Ib
02 David Weibel Beck
() j Marie B:L"kgaard
O.J David 13ogballe
05 Nina Fhrc Dayyani
06 Agn,·te Vibeke Elisabeth Ehlers
{IX Fatnra Giihckin
(l<J Stine Lund I lansen
111 l.oui:«: Hulst
11 Mette Hustrd
12 Sulie l løxtrup
I> Marie Jucobscu
I -I l'crnillc Eckholf Jensen
I) Louise Dyrvig Johannesen
Ih l)illc Slohd;,I Knudsen
17 hbcn Horncmann Mogensen
I X Loui-c Ulff-Møller Nielsen

19 Melie Kiel Nielsen
21 Mads Madsen Olesen
22 Christina Relsted
23 Ane Bonde Skaarenborg
24 Julie Holm Svendsen
25 Rikke Hoberg Sørensen
26 Anne Ebbensgaard Torstenscn
27 Svend OlafVcstergaard
29 Jakob Bangsgaard Øhlcnschlæger

le
0 I Kræn Ahrensbach
02 Marie Groth Andersen
03 Sharni Breinholt
04 Anne Charlotte Dornonville de la Cour
05 Eva Eistrup
06 Anelle Halager
07 Kristian Hoeck
08 Anita Jensen
09 Torben Bolemann Jensen
10 Mikkel Birk Jespersen
11 Jesper Høi Karme
12 Jakob Birgens Kristensen
13 Katrine Kristensen
14 Martin l.austsen
15 Ida Jefsen Linda!
16 Solmaz Malekzndeh Varno Sefaderani
17 Marie Mehlsen
IS Camilla Dalegaard Mikkelsen
I 9 Marie Hangsted Mors
20 Lykke Cecilie Mose
22 K:1rc11 Skovgaard Pedersen
2:1 Anne Carina Fjord Rahbck
2-t Marianne Rasmussen
25 Sarah Skov
27 Rikke Thomsen
28 Agnes Ziobrowskn

Id
0 I Morten Hammerbolt Christensen
02 Marie Louise Fuglsang Edclholt

Elever

ELEVER Pf1
0

ARHUS STATSGYMNASIUM



():1 Jonas l.indrup Fusugcr
0-l Naja Helene Horup Hcrtzum
05 Cecilie Lindqvist Iversen
07 Jeppe Nuur Jensen
08 Rasmus Bjørnskov Jensen
09 Cecilia 8 10 111 Jonassen
IO Maria Tanja Dupont Jørgensen
11 Vibe Hohcr Kiil Jørgensen
12 Majken Kalhave
13 Tri Minh Khong
I 5 Tina Edstoft Kristensen
16 Ashley Alexander Beck Larsen
17 Sofie Østergaard Larsen
18 Anne Martensen
19 Nana Katrine Maychrzak
20 Brina \Viden Mehlscn
21 Maj-Briu Østergaard Mocskj.cr
23 Louise Bang Olesen
24 Anne Melie Schmidt
25 Louise Buch Starup
26 Line Parst Sørensen
27 Dilek TUrksal
28 Stig Asbjørn vesrergaard
29 Iben Berg Hougaard
30 Rasmus Jacobsen

lw
0 I Dana Ahmad Abdallah
02 Simon Skou Andersen
03 Søren Fruergaard Andersen
04 Sune With Christensen
05 Mads Fink Eriksen
06 Rune Fiskaali Ernst
07 Andreas Skyue Hagen
08 Maria Elise Hansen
09 Helle Schouborg Jensen
IO Theis Andie Bødker Jensen
11 Saloumeh Kaviani Cherari
12 Manen Feilberg Klein
13 Christian Gjødvad Klinge
14 Agnete Knudsen Krusell
15 Dine Birch Larsen
I 6 Rasmus Winther Lauriisen
18 Zakarias Bak Wasike Mululu
19 Henrieue Møller Nielsen

5.J Elever

20 Kim R. Nielsen
21 Anders Ocst
22 Thomas Bisgaard Olsen
23 Marie Mors Scbnstin
24 Ali Soophezadeh
25 Steffen Søndergaard
26 Helena Tinggaard
27 Anne Vangkilde-Koldsled
28 Jannie Vium
29 Mirsad Cviko

J.r
01 Pernille Sapangaraq Alstrup
02 Eskil Busck Andersen
03 Stinne Bjerg
04 Mauias Skau Bjerreskov
05 Kim Daniel Borch
06 Jane Skannis Bygholm
OS Thomas Sandervang Christensen
09 Laura Dixen
10 Rune Dyrholm
11 Marie Louise Hald Esmann
12 Markus Winther Frost
I 3 Piotr Fryze
14 Rasmus GrouleffGrauballe
15 Trine Hangsted
16 H ien Viet H uynh
17 Magnus Rocd Lauridsen
18 Kristian Hallundbæk Mikkelsen
20 Mene \•!piler
21 Pernille Lissi Dyrcndorn Nielsen
22 Rasmus Gitz-Johansen Nielsen
23 Waldemar Jaroslaw Pickarski
24 Maria Seerup
25 Daniel Overgaard Senderock
26 Thomas Thyge Thomsen
27 Stefan Vind-Kezunovic
28 Di11e Lund Zachariavscn
29 Tyler Taft Chcn

ly
0 I Thomas Guldse Alsted
02 Tejs Binderup
03 Helle Manøe Bjerregaard
05 Anton Christiansen

)6 Vinh Quang Dang
;J7 Gabriel Dzieslaw

10 Lisa Melie l-h;jreld1
11 Marie Bilde Jensen
12 Tomas Byg Jørgensen
13 Søren Hauge Krabbe
14 Nanna Dahl Kristiansen
15 Kasper Højgaard Langer
16 Andreas Langsled
17 Sarah Emna Lini
18 Jeppe Bansholrn Lundorf
19 Kamilla Rovsing Kra gh Madsen
20 Mohamrnad Mohammad
21 Peter Dalsgaard Nielsen
22 Jakob Klode Pedersen
23 Kasper Rosceuw Poulsen
24 Julie Sørand Rasmussen
25 Mitzi Sandegaard
26 Simon Seebach
27 Ebbe Nygaard Skovfoged
28 Jane Skovbo Sørensen
29 Feriba Bahir

l ;
0 I Else Andersen
02 Jonas Bech Andersen
03 Malle Provstgaard Andersen
04 D:111 Bel1of'I
05 l-lenrie11e Meldgaard Christensen
07 Marie Kirstine Elkj:er
OX rv1~1rtin Ka111pm:11m Frederiksen
09 Johannes Daniel Tr:erup Ghebrelul
10 Ida Emilie Bach Graverscn
I I Anders G:1rdhus
11 Mads Beck Iversen
14 Christian Robdrup Johansen
15 Pouriy,1 Ki:1~i
I (1 l.ine Kuppel
17 Simon Krach1
IH l'shcn Kj:cr Unrmck Larsen
19 J11han Meilhul111 Mikkelsen
20 Kasper llremcr Orloff
2 1 Tu1.,; Asger Kruse Rasmussen
22 Roben Emil D:1111g/ird Stevens
21 Ebbe Thinggaard

24 Me11e Thomsen
25 Jeppe Toubro
26 Horna Waziri
27 Daniel Andersen Woo Shing Hai
28 Erik Mygind du Plessis

2a
02 .Iane Loa Grøn Børgesen
04 Magnus Birk Clausen
05 Mads Willum Hansen
06 Sine Sandahl Hansen
08 Marie Louise Rohini Jakobsen
09 Christina Rahbek Jensen
IO Karen Nordernann Jensen
11 Pia Nøddebo Jensen
12 Stine Lurnbye Jensen
13 Pernille Mørup Jørgensen
15 Anne Krogh
17 Johan Heiberg Lyhne
18 Marie Melchiorsen
19 Troels Sune Mønsted
20 Pamela Veronique Ngoie-Lukunku
21 Melie Olsen
22 Thang Thanh Kia Pham
23 Solie Thordal
25 Ma11in Kenneth \Vollerup
26 Simon Høeg Østergaard
28 Maj Bri11 Kjølbye Duncker
29 Sandra Gonon
30 Laura Lee Schley

2b
0 I Nagham Hussein Abdul Al
02 Louise Linnel Albrekt
03 Diue Bomholt Beck
04 Jakob Worrn Bisfon
05 Sara Maria Christensen
06 Rasmus Faurholt
07 Anne Gram
09 1-lenrieue Kirketerp Hansen
IO Steen Bach Hansen
11 Dennis Hemclorl'f
12 Peter Holm
14 Tina Jwgensen
15 Mille Villholih Lli1zen

Eiever



I 6 Camilla Folsnch Madsen
17 Mit! Tingsager Nielsen
I 9 Gine Lymann Pedersen
20 Dille Dam Krickau Petersen
21 Lasse Winther Petersen
22 Mathias Dall Rasmussen
23 Helle Sarnso
25 Kristina Zenia Rossing Sindborg
27 Johan Thorsted-Christensen
28 Astrid Øyc
29 Jakob Pedersen

2c
0 I Mads Nye land Aaes
02 Ali Moharnmed Moussa Ataya
03 Jeanett Blaser
04 Julie Kjær Brogger
05 Andreas Bønnerup
06 Nina Gram
07 Signe Kærup Hjort
08 Stine Skov Jespersen
09 Maria Louise Koch
IO Rasmus Dalgaard Lausisen
11 Simon Westergaard Lex
12 Dianna Bjernkjær Loft
!3 Ea Madsen
14 Kim Helms Madsen
15 Anh Thi Yan Nguyen
16 Michael Horndrup Olsen
17 Julie Scherlund Petersen
18 Lea Petersen
20 Jon Andreas Poon
21 Maj Sofie Rasmussen
22 Randi Schougaard
23 Jesper Bach Schriver
24 Uffe Hoy Svenningscn
26 Annette Sovse
29 Signe Bisgaard Rasmussen

2d
03 Nanna Heltborg Budde
04 Kamma Wolff Christensen
05 Nina Madelung Denni Id
07 Line Ekandcr
08 Leila El Gazoun

56 Elever

10 Pernille Holm Hansen
12 Thilde Maj Holgcrs cn
I 4 Majbritt Pia Lyckhnge
I :i Sara Møller-Kristensen
16 Tine Møller Pedersen
17 Anne Hohen Pind
I 8 Signe Resbo
19 Simon Steen Sejerscn
20 Di11e Marie Størner
21 Sigrid Skjoldsdaner Bach Sørensen
22 Michael Dahlwad Thornassen
27 Isabella Due Yroldby
28 Kasper Asbjørn Østergaard
30 Thit Rahbek
31 Maria l.usiani

2w
0 I Arya Ahmad Abdallah
02 Signe Leschly Blegvad
03 Nikolaj Borehorst
05 Rurh Anna Britz
06 Juliane Marie Ø.Y. Christiansen
07 Jakob Esberg
08 Christian Hald
09 Kasper Bruun Hovgaard
IO Jacob Bonde Jensen
11 Mia Brix Jensen
12 Per Mathias Knastrup-Olsen
13 Anders Rosendal Korshrij
15 Vibeke Hørgaard Lauridsen
16 Viktor Karlovich Lund
17 Louise Feldborg Lyckhage
18 Troels Lægaard Nielsen
19 Patryk Nowakowski
20 Tim lang Olesen
23 ·nna Holm Røgen
24 Martin Sokol
25 Christian Sørensen
26 Rikke Wesrergård

2x
0 I Lasse Hyldgaard Andersen
02 Rasmus Rung Andersen
03 Nur Muhammad Ayoubi
04 Rune Bagge

Sclccn Escn
Peter Joakim Hald Esmann
Astrid Voldstedlund Høy

i I Maria Liv Joensen
12 l.cne Juul-Madsen
13 Thorbjørn Lercheborgen Kaels
15 Jan Schrøder Kristensen
16 Maja Lykke Kristensen
17 Bo Runum Borre Larsen
19 Andreas Østergaard Poulsen

Ditte Marie Winther Remvig
Maria Kjellerup Schiørming
Mariu Bol vig Thomsen
Peder Diget Thomsen
Ida Tjell
Line Eggert Langager
Sara Holmelund Andersen
Sem Ulver Dupont Birkler
Marie-Louise Fcddern

4 Søren Berntsen
Søren Besenbacher
Astrid Lauge Hansen

• Anders Agri He lstrand
~ Sujccva Karun uhara
9 Kathrine Krabbe

10 Anne Blenstrup Larsen
12 Hanne Laursen
3 Anne Kirstine Madsen
4 Nicolai Bundgaard Magnussen
5 Martin Mortensen
9 Li nl.' K i rkcgaard R,1smuss~11
1 Troels Schcpclcr
! Karen Sonderg:,ard
l Johanne Toi'r

Nikolaj Ørnrol'r
I _i,c S1cnhol1
I lclle Ryc Pererscn

-1,,rbcn Ankj,crfl
Marie Vejen Chrisrianscn
Morten Fink Eriksen
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 Melie Jensen
12 Michael Meyer Jensen
13 Anne Kodahl
14 Andreas Rasborg Kristensen
15 Trine Laursen
17 Michael Hollenbach Luplau
18 Mette Louise Hallager Mantel
19 Kaspar Høgdall Mølgaard
20 Daniel Aagren Nielsen
23 Thilde Noe Sørensen
24 Trine Secher Sørensen
25 Nanna Tranhjem
26 Peter Wlirtz

Ja
Ol Ida Hallstrøm Abildgaard
02 Stine Nørgaard Andersen
03 Bo Jan Basten
05 Tine Kehlet Christensen
06 Jens Fuglsang Edelhalt
07 Melie Juul Elley
08 Marie Rørdam Fenger
09 Peter Holm Frandsen
11 Ida Skylle Jensen
12 Anne Frost Jepsen
13 Lc,'ke K,ias
14 Maj Kastanje
15 Lorte Jelsbech Knudsen
16 Maria Markor Leal
17 Leon Christoffer Kirkholt Lilhauge
20 Gry Petersen
21 Marie Larsen Ryberg
22 Dea Bonde Sbarenborg
23 Lisa Charloue Srnith
2-, Elin Veronika c_ Ljungkvist Smcdal
25 Kirsten Pernille Sølvhøj Søgaarcl
27 Solic Bjerring Sørensen
28 Kristian \V(irtz
29 Lise Vest Molberg

Elever



Elever

08 Louis Frischknechl Jensen
09 Sline Kvis\ Jeppesen
IO Jan Johansen
11 Zohreh Khoda Bakhsh
12 Lene Kjærgaard
13 Søren Laustsen Kold
14 Cars1en Lyngsø
15 Jacob La Cour Møller
16 Anne Nybo
17 Anne Bøjlund Olesen
18 Casper Skjød1
19 Feride Soysal
20 Lise Højsgaard S1effensen
22 Pe1er Togsverd
24 Rasmus Noesgaard Le1h Vestergaard
25 Danna Vuong
26 Manen Weslergaard
27 Søren WurlZ
28 Zeynep Osiidiir

Jz
02 Esben Thorving Bjerregaard
03 Susanne Brondbjerg
05 Sille Win1her Frost
06 Kasper Gahrn-Pedersen
08 Morten Keller Grøflehauge
09 Hassan Omar Haibeh
IO Søren Hansen
11 Andreas Sandberg Henriksen
12 Jonas Hi1omi Balslev lshibori
13 Linda Leonard Klixbiill
14 Kfire Løgager Kynde
I 5 Troels L,crke
16 Khiem Hoang Nguyen
17 Lau Van Der Sierren Nielsen
18 Mikkel Overgaard
19 Janni Elsborg Pedersen
21 Thomas Lyhne Ravkildc
22 Ida Rehnslrøm
2:1 Heidi Dalbøgc Rob!
28 Anne Leegaard Willer
}9 Christian Sigvald Langfr its
:lO P~rnille Brøndum Jacobsen
32 Signe Rode Andreasen
33 Jachim Olrik Cisar

Mad~ Agcrba:k
l Anne Solic Bcncl1son
J Lea \lede! Drcws
Mc11e l-11,rngc Flarup

\ Thomas Wes1h Hansen
Karen Vinslrup Henriksen
Anne Holme-Pedersen

j

Tine Eilen Andersen
Sune Bach
Rasmus Grejs Beyer
Lars Budolfsen
Bo Chris1ensen

S Michael Møller Eriksen
Me11e Ravnsbjerg Frederiksen
Manen Møller Gruben

0 Kira Hyrnp Hovmand-Olsen
I Karen Schow Jensen
2 Marianne Jeppesen
4 Kristine Maya Simonsen Køllgaard
5 Brian Ask lev Laursen

Ali Mahmoud Karimian
9 Karen Grrlnlund Nielsen

Thomas Svava Nielsen
2 Gitte \Vcstcrgaard Schou
,I Bodil Chris1ine Hornbech Svendsen
5 Jakob S1'\rensen

Kirsten Roding
) Gun Kjprup Carlsson
) Ulrik Lchrskov-Schmi,h

5 Nikolaj Behrens Larsen
6 Mikkel Chrislen Mogensen
7 Jacob Ravn Nielsen

Jakob Nikolai Korsholm Nielsen
Mellc Schmidl Pedersen
Sisse Schaldemose

2 Gi11e Tiana Schouborg
3 Jasper S1affensen
~ Søren Søhoel
S ThaoThanh Thi Thai
Marie Tof1

7 Anders Ryom Villadsen
Brian Wi1trup

3w
02 Annette Ferslev Andersen
03 JacobArnbjerg
04 Ida Lunddahl flager
05 Lauge Richard Clemmensen
06 lsayes Tesfai Debewai
07 Rima EI-Jashi
08 Anne-Kirsten Ern«
10 Monen Linde Hansen
11 Kris1ian Trold1ofl Henrihen
12 Chris1ina Hus1ed
13 Mene Falk Jensen
l.j Anne Kris1ensen

3d
0 I Sole Storm Antonsen
02 Peter Hegner Bonfils
03 Melie Skovgaard Frich
04 Jonas Friisch
05 Lone Sanun Gaardstcd
06 Helle Sko11 Hansen
07 Tea Steenborg I-lansen
08 Nina Majbritt Jørgensen
09 Andrea Korner
IO Janne Klosterborg
11 Nils Koster
l '2 Camilla Nygaard Kristensen
13 Kathrine Bang Laursen
I-! Jakob Damgaard Lund
15 Louise Low-Larsen
16 Maria Sandgaard Pedersen
17 Mark Dalhoum Pedersen
18 Zenia Wichmann Schmidt
21 Ane Tams
22 Malina Terkelsen
23 Chrislian Traboli
24 Birgiuc Edvardscn Vad
26 Jesper Woldenhof
30 Binh -nwng Pham
31 Birgiue Lindvig Chris tensen

24 Sigrid Thorlucius
25 Jeppe Udby
26 Anne Svaneborg vesrerstrøm
27 Siri Ann Westhausen
2S Manen Øs1ergaard

3c
0I Manen Høgh Aasland
02 Christina Holst Andersen
03 Maj Helene Bahnsen
04 Christian Dahl
OS Anders Christian Dyhr
07 Elvan Ece
08 Helle Egelund
09 Stine Lyngborg Loft Hansen
11 Birthe Houe
12 Kath rine Overgaard Foss Jensen
13 Thomas Michael Kolstcr Jensen
14 Søren Krcutzmann
I 6 Trine Ladegaard
17 Trine Camilla Markussen
18 Lien Bich Nguyen
19 Charlene Ovesen
20 Christian Bering Pedersen
21 Anna Schmidt Risak
22 Tomasz Stepniewski-Rasmusscn
23 Sofie BødkerTegllund

S8 Elever

Jb
02 Lil' l.indcgaard Bcnjaminscn
03 Mud-, Frolund Encvoldscn
0-1 Mi Husicd Fabiansen
05 Maria Guldsten Fabricius
07 Anne Hansen
OS Bettina Kj.ep Hansen
12 Sigga Fink Isakscn
I .j Gurli Marie Hagerup Klovcdal
16 Sigrid Soclberg Larsen
17 Anja Elbek Linnct
IS Sille Bcgesgaard Milberg Petersen
19 Eva-Maria Plich1a
21 Rasmus Enggaard Sungild
22 Pernille Puck Lykke Schultz
23 Mikkel Dam Schwanz
24 Didde Overgaard Simonsen
25 Henrik Reinberg Simonsen
26 Fiona Grainne Slaier
30 Vivi Schmidt Hansen
31 Trine Rekve Eriksen
32 Christina Geppel
33 Sara Carlsen Ravnmark



Ansatte ved
0

ARHUS STATSGYMNASIU
Birgiue Borg (BB)
adjunkt biologi
Sabro Skovvej 19
8471 Sabro
111'.86949 1 62

Birgit Dengse fBO)
lektor musik. engelsk
Yrsavcj 1

8230 byhoj
tlf. 86 15 21 57

Anne Merete Frederiksen (AF)
lckrortysk.dnnsk
inspektor
Mollegnngcn S
82-40 Risskov
tlf. 86 21?-525
e-post: Annc.Frcdcrikscn@skolckom.dk

Anne-Lise Lykke-Andersen r ALJ
lektor geografi. psykologi
Labyrinten 17. 8220 Brabrand
ur. 86 26 09 50
e-post: Anncl.i sc.Lykkea ndcncn

@skolckom.dk

6() A11.1a11e 1•e1/ ASG

Mmietjc 13. H:i!>trup(AH1
adjunktspansk
Assedrupvcj 27
Assedrup. 8300Odder
ur. 8655 8U 11

Anelle Søndergaard Madsen (AM!
ovcrassrscm
Porsvej-t
S2200r:ibr.:md
1lf. 86 26 189>

Annemarie Kasrbcrg (1\K)
lekrortysk.bltledkunst
PrO\ <tcbakken 7
82\0ÅrhusV
1lf. 86 15 2J 13
c-~1. Kastberg Lrllcmosee gc12ne

Annette RJ\mU\\t'n(ARJ
:idJunl.t t}~kd..in~I.
S111.eborg\cJ 111. 4 J
WOOArhu~C
1lf. 86 lU 95 ,0

Birgiue Gram (BG)
lektor samfundsfag. historie
Balagcrvcj 17
8260 Viby J
1\f. 86 14 73 92
e-post: Gi1tc.Grr11n@skokkorn.dk

Birthe Hnd Ravmu-scn (lllO
lektor maicmmik. f) '\ik, da1:1log i
ins pektor
Ba-kkclundsvej 4113
8240 Ri~~J...m,
tlf. 86 17 502f1
e-pov: bir1hcfr(oVinct.uni2.dk

Bente Kofoed (BK)
adjunkt musik, religion
Nyringen 28.st.th.
8240 Risskov
tlf. 862 1 3 1 28
e-post: 8 llntc.Kofocd@skolckom.dk

Christian Bech Scrcnscn (BS)
lektor fysik. nuucuuulk. nmurfag
G:11111nrlgnrdsvcj 16
82JU Åbyh,1J
tlf. 86 15 54 47
e-post: Chri~1i,1n.l3ech.$()(!rer1sen@sko
lekom.dk

Hanne Boel (BNJ
lektor fransk. russi sk
Stavangergade 1
8200Århus N
ur 86 16 10 65

Carsten Holm (QHJ
pedelmedhjælper
Gunnar Clausensvcj I 04
8260 Viby J
ur. 86 29 Ol 74

Ansatte vedASG 6]



Carl 11:m!in~ SN\'tN·n 1CS1
11.'\..wrhh lnri,•
ktknd,· 111,pcJ..111r
Hdcc-c.rdc I.I
1{2(l(J\'itn
tlf. R6 1 l .-!J .'2

Bodil Ellcrup 1EL1
lcktormu-ik. fr:uh \..
Pameli!b cJ'.'
S2-!0R1"k0\
ilf. 86 21 -!9 59
c-pov: Bodrl.Ellc ruptø -kotckom dl,

Luffe Eland
skolebund
Fcnri-vcj Jl
8210 Arhu-, V
.u. 86 15 g3 59

Ol A11.1·m11, !'ed ÅSC

D11r1lwA11tt1n,rn!D,\)
ld-,10rda11,\.,. 1dr:r1
,1udic\1'Jk'dl'T
S:iral\,t:\11,: 21
82711 I lojhJt·rg
nr. 86 2i 6~;?

:\bd,Elm\.,\i,1(1:\11
ld.tor1dr.c1.cngchl.
.\bJ'illlJri.cnM1
l-;52CJ Ly-trup
ur h6 '.:2{i59 \J
c-pc-r: .\1:uhl:lml.\"\(Q ~told.ou1JI.

Grch:GUll\J..c,cn(G(;J
Icktormarcm.mk
Kl)l',lmj,·nJ8
82-!0Hi,,\.,m
tlf. 86 21 3J J5

Dorthe \Vendt (DW)
adjunkt dau-k. film- og Tv-kundskab
Wakm 122
(13-!2 P,\ Walcm. Holland
111.00)1111591098
pr.orlov

Fmn El.rnd (FE)
pedel
Fennsvcj 31
8210,\rhu,V
tlf 86 I :'i 8.~ 59

(ircthr ~follt1 Knudsen 1GKJ
:.t'i,l)lcnl
JuJ11cJ I.~
h2HJAd 1u, \
tll 1-,!J J.59\JlSI

:r1 t-,1;1d,c11 (GM)
ektor engelsk. ru-visk

orckar

Merete Hcjl-Niclscn (HE)
lektordau-k. hisrcric
.;tudi..:vejl..:tl..:r

._,r:,.:\cj 1-1. /Q.m Ri- skov
. 86 21 l➔ ➔5

~1.iH<111uc lli1J:!,ga.1rd (11(,)J
1ehtor t)~h. 111u\1h

•J~1J1.irhi.:J1 70, X'i2() 1.y\trup
. Hh 2:! -,-, H2

Bente Elkjær Gram (GR)
lekto r dansk.engelsk
Roscnhojvcj 25
Ugclbollc. 8410 Ronde
111'. 86 37 15 20

Hnnncl-krms(HI-I)

Haslcvangsvcj Jf
s210Artrnsv
111. 86 15 4696

lv;1111cJhCll(IJ)
lektor gcogrnf1. idrm
Ole l~(lmrng:idc 9, S(X)(J Arhus C
1lf. 86 19 5087
e-po st:
lv:11i.Ebhc~{'11.Jcnse11@!1kok-ko111.dk

Fritz l-larders(HA)
lektor historie. billedkunst
Nordcgade 5
8200 Arhus N
1lf . 86 10 30 69

Helle Richardt (I-IR)

~~~~~~l~~irds,ej 16 . 8130 Åbyhoj
1lf. 86 15 54 47
e-post: Hcllc.Richanh@sf..okkorn.dk

Stig Jeppesen (JEJ
adjunkt Iransk. engelsk
Tornhøjvcj 108. 8260 Viby J
1lf . 86 28 24 86
e-post: Stig.Jeppc~..:n@::-kokkom.dk

A11.rni1e ved 1\SG



Jens Dvbkj.er Hotbcch (JI-I)
adjunkt fysik. kemi. naturfag
datavejleder
Marsclisborø Alle .1~. ➔
S000 Arhu:-C
1lf.S619509 1
e-post: k n ...HolhL'Ch@~kQlckom.dk

Jen,D:1m1caard{JJ)
lektor ~an;fund~fog. geografi.
crhvcrvsokonomi
Byagcrvej 169
tU30 Beder
ur. S6 9.175 5➔

Jorn Laursen (JL)
lektor fysik. matematik. datalogi
Grnv;rn.!.c! 57
8250 Eg~1
tlf. 86 22 74 25
e-post: Jocrn.Laurscn@sk.o lckom.d J.!:

nrc Petersen (KP)
or mu~ik. matematik

tor
tgballcvcj 2S. 8320 Mårslet
. 86 29 ~➔ 64

<;I: Ka;m::.Pt.:1..:r~t:n@skolckom.dk

Lone Encvold scn (LE)
lektorengelsk. idr:cl
Dcgncbokkcn4 1
82J0Åbyh<1j
iu. 86 15 4994
e-post: Lonc.Encvoldscn@skolckom.dk

Lisbeth Hanscn(Ul)
adjunkt biologi. matematik
Terp Skovvej 107
8270 Hl)jbjerg
tlf. 8614 99 13
e-post: Lisbcth.Hanscn@sko !ekom.dk.

Lars Qvilil (LQ)
adjunkt idræt
Sko\'g :'1rd:.gaclc S. I
8000; rhusC
tlf. 2027 6987

Lars Racnhch tLR)
adjunkt historie, idre r
Foncwj9 1
S2~0 Risskov
111'. S6 17 S4 IS

) _....

'7 ,_,, -
,-__,_,

uf Lrndhcrg-Ni.._. 1:,,cn (LN)
unkt dan-k. li losof

spekter
-crncboulcv.rrdcn 19 . l.tv.
Arhus C

8(1 l> 27 1-1

Karl Peter Juhl IJUJ
lcl.to r dansk
Firklovcrvc j 26
8240 Risskov
1lf. 86 17 5048
C·JXJ~!: Knrl.Pctcr.Juhl@sk.olck.om

Jens \\'inther<JPJ
lektor matematik. idræt
av-medarbejder
Bjarkewej 7. 8230 Ab:,lmj
tlf. 86 15 98 74
e-post:
Jen\.\Vinthcr.Peter.cn(a '>kold .om.dis

Jette Mcldgeard Harbo UMJ
adjunkt film og TV. musik
Sjællandsgade 79
8000Årlm:. C
1]f. 86 13 7009

farme Yde (JYJ
lektor dansk. billedkunst. design
Hojagcrvcj 6D
8240 Risskov
!lf.86176839

64 A11sc111e ved/\SC

Kirsten Holm (K H)
lekto r cldtid skund kab, lauu. l)~h
Hoffmann svcj '.!6 uh
8~20 Brabran d
,1r. 86 ~6 59 JO

Katrme Knudsen (KKJ
udjunkt maremauk. dawlugi
K!ol.hr:rfoldc117
82]0 Århu~ V
tlf. 8615 6505

d1:1l'l i\11dc1\l..'II itv\A)
'uv r -.,111Jl u 11J,l.1g.. lu-tene
J1L'\l'jktk 1

JJ\111,UI.. L·rt 70. 8520 L)-.lHlp
~(, 22 57 82

ch ,1l'I.J\ n iJ .._,r"rn I <!1/\kokkorn.<lk

Mnrinnnc Christcnscn (/\IC)
udjuukt dan sk. musik . id ræ t
fulsrcrsgade 41 b. ~I.Ih
SOOOÅrhu..,('
tlf. 86 IS.11 51

Inger /\k il'r(~IEJ
lektor cngcbk. sp r111:-ik
imernationnl koordi11;1tor
Byng~n\_:j 233. 83>0 lk dl'I'
til". 86 9 .160 6J
e-post: ib 11h .:il.'r@postJ.1clc.dk

A11sa11e FedASC



Mogens H\·id tt'.IH)
lcktorbioloai
Seir. Rill!! !!adc 28
8000 Årl1~1s C
tlf. 86 76 16 5~
e-post: b.111.h\·)ct@111;1ill.stof:mc1.dk

r-.1c11~· Rii~ tMR)
:1dju11k 1 idrtct. d ramatik
Drossclvc j 5
S362 Horninc
tlf. S6 92 25 S2

MarianucSvcnningsen (MS)
lektor kemi, Fysik. naturfag
St. Bfichcrsvcj 87
s210Arlms\l
tlf. 86 25 77 78
e-post: ma1ousvc@post7.tele.dk

113din~cr (Pil)
•N cnic1~k. fransk
»cnk rumzvcj 3
)➔3 Hornslet
86 ')9 6-1 03

Jyuc Petersen (PE)
adjunkt musik. dansk
Roscnvcj 28
8240 Risskov
tlf. 86 17 79 10

Peder Kinch (PK)
lektorfysik . kemi.
umurfua.matcmmik
1\<lajsv:~ngct ! 8. 8340 Malling
tlf. 8693 19 87
e-post: Pcdcr.Kineh@sko!ckom.dk

Mona Reichcrt (RE)
lektor dansk
læsepædagog
Gcficnsvej 7. 8230 AbylK~
tlf. 86 75 21-49

L
Ruth Br:iuncr(RB)
lektor Iransk. latin. oldtidskundskab
Victvcj 20. 82➔0 Risskov
tlf. 86 17 .lS 95
e-post: Ruth.8r.111ncr@skokkom.dk

S11fL' lh (.'l l lPS)
unkt muclk. rcligjon
~liJL•,~aardvi:j 21

270 lh,jhji.:rg
i'.-it1 n 0(1 n

Ole Bouznuw (OB)
lektorhistorie.dansk
Skræntcn-t
8240 Risskov
tlf.86177307

MarianneW:irre riMW)
adjunkt tysk.engelsk
Engdalsvej a!
8220 Brabrand
tlf. 862606 39
e-post: mv.h '>@p<N6.te1e.dk

Marianne Themsen (1'.ff)
adjunkt engelsk.japansk
OncRudsende ":!l l.tv,
8200 Århu~ N
tll'.86168662

OlcJuhl(OJ)
rektor mmcmmik
Arnakvæugc9. 8270 l-lojl~crg
tlf. 86 27 38 98
e-post: O!c.Juhl@!>kolcl\om.dk

Ole Krogh (OK;
lektor bio logi. 1Jræ1
Nauhejvcj 35
8410 Rende
tlf. 8637 29➔5

Preben Andersen (PAJ
ld.LDrh1-.torie
Ro!ightd '>\tJ 59
824(J Ri~~kov
tlf.86176186

lll, ll~IIUI J,1g

rl-.i:pl.uJ"l'II 9
"i41 Sf,1itbl1up
8()l}l) l I 09

Knud Ryg~nl {RY)
adjunkt engelsk. religion. cldtidskund
skab
Gl. Kro\cj J, S.1-10 Malling
tlf. S693 l 140
c-po-t: K1111d.Rygaard@skolc~011t.dk

studielekto r
lrisvcj 21. 8260 Viby J
tlf. 8614 06 f,7



Ivan Talkhcrg (TA)
lcktormntcmmil,
St. Bhchcr-vcj ~O
sno Ah~h (,j
tlf. 86 2:i 7S -15
c-po-t: l\';m.Taflcberg@'~kokkom.d l..

Ull:i Bonnerup (UB/
lektor c11t.!d -.k. ty,k
H(1jkohc/37 .
8210 Århu,V
1lf. 86 15 74 14
c-pcct. Ulla.Bucnn.:rup~ vkolcknm.dk

Vibåc Hutfcldt Mirllcr(Vi\•1)
lektor spansk.engelsk
Hojngcr 73. 8530 Hjort-boj
tlf. 86 22 62 69
e-post: vhm@po-.t10 .tdc.dk

68 A11sn11e ved 1\SG

1(1\C l{(likj:LT (TR)
kktors:imfund.,fag . idr.rt
crhvcrv-okonomi
Bj;rrk l.',vt'j 7. 8 '2 :00 r\hyl111j
11f.86159o74
e-po st: Tm l·.Roeik j:11:r@'~kokkom.dk

Vi11 Gammclg:wrd(\'GJ
lektor kemi. oldud,kund,b b
Begehaven 31
8370 Had-ten
ilf.l-:6915269
c-pos: Vi11.g,u11melgaar<l{,:gl'l2nl·t1.H,

Vrhckc Sp.mnin~ 1VS1
kk10rd :1n~k.en!!cl<.k
Sj,L·llandc,g:tdl' 1\ t. ~t 11
8000 Arlru, C
tlf. 86 12 '27 21

TorbcnWulff(lW)
lektor historie. tysk
studievejleder
Hcjrcd.rlsvcj 110
821013rnhrnml
nr. 8625 54 56

Vi11 Guldberg (\Il)
Oll'r:1,~l\(Cllt
Dcccmbcrvcj 14
!-;2tfJÅrt1u~ V
tlf ~6 IS ro 25

Hrn1 \\ohnar (W(JJ
letter ty~1h. kt.'JIH, naturfag. æ,lfOIWflll

Klohhl'rfJhJi:t 26
~210Arhu'> V
ilf.86154649
e-po st : lk nt WolrnarCs-maill.stofa

,knli..: (i~ho
uuinclcdcr

11!!:i"eJ b9
!OBr.1hr:tml

. 8 (1 25 22 39

Su,:innL· Chriqcn,t·n
J>ibli1 •tl'k <medarbejder

H,d1urg\t·j ~2. 1.t,,
<k)ArinhC

Mvneu i\ i\11tl1acl,c11
J-llledltJ,l'lpt·1
dtholr11,l!..tlk ''· 1 I\
•O Arhu,(

Shu Ping Hc
knntiucassistcm
Henrik Hcrtzvcj 6--1 . D-1 mf
8130 Abylw1j

Richard Schandorff Sø rensen
pedelmedhjælper
Jens Baggcscnsvcj 14 . st.
s210 .X.1i~1s\l

Tove Riish(lj
kantineassistent
Gudrunsvcj 24 st.tv
8220 Brabrand

Thoma, Sylvester-Hvid
pedelmedhja:lper
Brobjcrg Parkvej 19 , ~l. 4
S250 Eg:i
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Anne Fr denksen Ha~ne Herms KONFERENCERUM MU~ IKDEPOT
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ROD LÆAERADM Carl Sorensen Oluf Lindberg Nielsen

~~tt~L§~~!e%aard W a
6~~1~:'Knmlsen ,.,.. t,,' b
V1'11Guldberg
Birthe Find Rasmussen
Kaare Petersen TYSK

2
t--

Anne Merete Frederiksen konstituerer
som ledende inspektor 1.4. - 1.8.99

Ulla Bonnerup er inspektorvi~ar fm IA.
- 1.8.99

Borge Lykkcbo Petersen er gået på
pension pr. 31.7.98

Grethe Møller Knudsen er gået J!å
pension pr. 31.12.98

Lars Kristensen er gået af pr. 31.3.99

Carl Sørensen har undervist i gymnasiet
i255rden 1.2.1999
.. fratrådt som ledende inspektor pr,
l.-l.99

Torben Hvid er gået af pr. 31.7.98

Finn Jacobi er gået på pension pr.
31.7.98

Personalia Z99'14,98:

Under Bente Kofoedssygdom vikariere
de Sara Hof Andersen i religion

Under Oluf Lindberg-Nielsens barsels
or lov vikarierede Meue Bugge i filosofi

Morten A. M ichaelsen er i perioden
16.12.98- 16 .9.99 ansat som militær
nægter til varetagelse af daglige edb
funktioner.

Annemarie Kastbcrs (6...t. - 16.4.99)
lektor tysk. billedku~nst

Ulla Bonnerup (-L9. -11.10.98)
lektor engelsk. lysk

\11\·i Gammclsaard (6.4. • 12.➔.99)
adjunkt k.cmi.~oldtidskundsk.ab

Tove Roikjær (31.8 . - :!5.9.98)
lektor samfundsfag. idræt. erhvervsøko
nomi

Jens Winther {31.S. - 25.9.98)
lektor matematik. idræt

Oluf Lindberg-Nielsen (5.8. 31.10.98)
adjunkt dansk. filosofi

Carl Sorcnscn {24.8. - ➔.9.98)
lektor historie-

Donhc Wcndt
adjunkt dansk. film og TV

Orlov

PF
Poul Falk. Dyg
kemi
Skclagcrvcj 289. 8200 Århus N
tlf. 86 10 96 24
Ansat: Marselisborg Gymnasium

BA
Birgitte Andersen
dansk
Vestervang 24. 3.th. 8000 Århus C
tlf.86189086
Ansat: Viby Amtsgymnasium og HF

KS
Kirsten Saabyc
engelsk. Iransk
Præstehavcn 4 7. 82 IO . rims V
tlf. 86 15 56 5➔
Ansat; Silkeborg Anusgymnasium

LM
Lene Madsen
religion. filosofi
Tingvcj 18.S2l0ÅrtmsV
tlf. 86 15 2661
Ansat: VUC Århu!>

~IJ
Mene Jespersen
!.amfundsfo!!. cncclsk
Vestervane 2s. 4~1h.. S000; rhus C
ur. 86 IS 72 S2
Ansat: vue Arlms

Lærerkandidater

HF
Hanne Thirup Fahl
dansk. engelsk
Marsclisbort; Alll'. 8 B. I . S000 Arhus C
tlf. 86 I 9 ➔SOS
Ansat: vue Arhus

KB
Kirsten Brink Lund
musik
Sannesgade 15. 3.lv., 8000 Århus C
tlf. 86 19 24 28
Ansm: .Å.rhus Akademi
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KÆLDERPLAN RINGETIDER:

TIRSDAG:

8.00- 9.35
{0.05-11.40
a2.25- teoo

8.00- 9.35
9.55 -11.30 Il

12.00 - ZJ.35 JII
13.50- 15.25 IV

MANDAG, ONSDAG,
TORSDAG OG FREDAG:

Skemaet er et rougers skema.
Alle fag skemalægges med dobbelttimer, dvs. at
3- og 5- limers fag skemalægges med 4 og 6 timer
i den ene uge og 2 og 4 timer i den anden uge.
Dobbelttimerne er en enhed, kaldet en lektion, og
fastlægges ved nedenstående ringetider.

Om tirsdagen er der indlagt langt frikvarter mel
lem I. og li . lektion pga. informationsmøde.
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