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Velkomst
Velkommen :-.0111 elev p:''i Arhus St.usgymnasium.

Vi tilbyder dig
- undervisning i Cl bredt udbud ar fag
- inspirer..inde kammerater - og personale
- del tagelse i praktisk kreative aktiviteter
uden for den egentlige uudcrvisningstid

- deltagelse i elevråd og udvalgsarbejde
- cl frodigt. socialt liv

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

Skolen er din arbejdsplads de næste tre fir. Del gi
ver dig sclvfolgelig og:,,fi nogle pligter.

Fm:-.t ug fremmest pligl til at passe arbejdet, dvs.
mode rcuidig: til timerne og udfore skriftligt ar
bejde. Med til pligterne hører ogsfi at r~1lgc den
husorden. der er vedtaget arelever og lærere. Den
gnr overordnet ud p;i. at man skal behandle hin
anden ordentligt!

Ah i alt vil skolen i de kommende ;'\r fylde en stor
del ardin tiiva-rclsc. Hvordan denne del ardin til
værelse vil forløbe ufh.mger først og fremmest af
dig selv. Kun dit engagement og din medleven i
det. der linder sted. kan gøre skoleperioden til en
rig og inspirerende del ar dit liv.

Jeg onskcr dig varmt velkommen til denne til
værelse.

Velkommen til
LIVETS SKOLE -ÅSG

OleJ11hl Skolen er nok ikke bygningsmæssigt verdens
mest livlige skole. Men vi ved vel alle . at det er
det indre. der tæller, og er der noget, der er i eller
p/1 ÅSG. s1, er det liv.-Delle er skolen. hvor alle
elever mødes i kantinen til madpakkeudpakning
og socialt samvær, Her burde del være umuligt .:n
fole sig ensom blandt de 580 elever. der for tiden
befinder sig p[1 gymnasiet.

Men det er ikke kun i kantinen. der er liv. Nej.jeg
vil ikke pf1st:I. at der altid er liv og spændende un
dervisning i alle klasseværelser. men hyggelig
kan en time pt1 AsG taktisk godt være. Livligt er
der ikke mindst tirsdag, hvor første fri kvaner hol
des samler i tesisalen som tirsdagsmode. Nu skal
111an ikke lade sig skr:~11111Jc ar ordet 111mk. da det
består af en stor sul med glade mennesker og en
fri talerstol. Her f;1r 111:in s!'I informationer om ar
rnngcmcnrc:' p;\ ASG, ligegyldige oplysninger.
morsomme inclsl;1g og til tider lidt musisk kr.es
for orc rnc.

Er man til mere liv etter en skoledag i undervis
ningens tegn, dor skolen ikke helt ud, når under-

viserne går hjem. Der er rig mulighed for at star
te lritidsbands. spille i bigband. lave drama. spil
le diverse sportsgrene eller se film med skolens
filmklub

Fredag lever skolen ogsa 1il tider videre efter
ugens skolegang. 8 - IO fredage om aret er der
"fredagscafe". hvor 2.g·erne byder p,1 en lille en
og lidt musik. Det sker også. al festudvalget hol
der "soler'. som vores fester kaldes.

Aret blivergerne brudt op afstorre arrangementer.
der helt sikken ikke virker negativt pa det at gi1 i

gymnasiet. I ar har skoleåret været domineret ar
Mclodifl randl'rix og m11:,ical. ··Le~ MisCrables" .

rvlen !'IHgen er nhs.i den. at AsG er Cl fanta~ti:-k
sted <Il leve tre il!' ar sit liv. Tre til tider hårde. men
livlige t1r.

Velkommen til f SG!

Peter DalsgaardNielsen. 2y
E/e1'1'/1der

Velko111s1



Årsskriftudvalgc: har fi:t den ic.k:. at j~g skal fur
t.cllc lidt om udviklingen i skolen i de godt 35 ilr.
jeg har været ansat i delte hus. de sidste '25 fir som
rektor.

S0111 personlig deltager i udviklingen har jeg fun
det det vanskeligt at give en sammcnh.cnccnde o~
klar fremstilling af. hvad der er sket af :L~1drin2.c~
i denne sidste tredjedel af århundredet. En sf1dan
beskrivelse vil nok kr.cvc en historiker. Imidlertid
kan jeg komme med enkelte rids. som kan være
eksempler pi at gymnasicutværclscn ikke fra
starten af perioden har været. som den er nu.

Tilbage i 60'crnc havde vi pf1 skolen tre lærere.
der forte tilsyn med elevernes goren og laden: en
såkaldt "ydre inspektor" og to "indre inspekto
rcr", Disse tre inspektorer førte tilsyn med ele
vernes opførsel. ogsr1 over for hinanden. og ele
vernes behandling af skolebygningen og inven
turet var gensrand for stor opmærksomhed - men
også megen forebyggelse. Eksempel vis var dorc
ne Lil alle undcrvisningslokulernc låst i frikvarte
rerne. Elevernes rygning inden døre og specielt i
kantinen var utænkelig. For al overholde god La

ne og god orden i kaminen indtog de tre inspck
torer deres frokost i kantinen ved et særligt bord
på forhøjningen.
Mængden afalkoholholdige drikke ved fester rar
under streng begrænsning. Indkøbet var en lang
periode begrænset til to øl pr. festdeltager. Re ...ul
tater var selvfolgelig. at torstcn var st, umadelig
ved starten ar salget, at der hurtigt blev udsolgt.
og at flere elever diskret 111å11c hjælpes hjem pfi et
ret tidligl tidspunkt.

Tiderne har ændret sig. men temaerne fra den
gang er og:-.fi kendte i dag!

I) Skolen 01,feFet

Ogsu d~ngang var den almindelige orden et pro
blem. Til at hj.clpc med overholdelse af reglerne
havde inspektorerne et korps af "præfekter",
~ærligt udvalgte 3.g-elever. En af deres opgaver
var kontrol af ikke rettidigt frcmmodtc elever. Kl.
S blev dørene låsr, og de derefter ankommende
blev modtaget af præfektente. noteret med navn
og klasse og pf1 et senere tidspunkt overgivet til
rektors eventuelle nåde og barmhjertighed.

1 min forstc tid i gymnasiet var tiltaleformen
lærere og elever imellem et af de emner. der i

hvert fald optog pressen. Skulle eleverne sige De
eller du til læreren. og skulle læreren sige De el
ler du til eleverne?

Del blev en lang overgangsperiode. hvor de fleste
lærere sagde du til eleverne. mens det tog nogle
år. inden det blev almindeligt. at eleverne sagde
du til læreren. Nogle lærere insisterede p:'i. al en
ten sagde eleverne du. eller også gik læreren over
til ;11 tiltale eleverne med De. Det syntes de fleste
elever ville være kunstigt og kerte da at sige du til
læreren. Langt op i tiden var der dog kolleger. der
uanset tiltaleform over for eleverne var Dcs ind
byrdes.

Midt i ?O'erne havde , i en periode. hvor alle
traditioner hclvr vkullc nedbryde" og helst hur
tigt. Det forte bl.a. med ... ig. <li det ikke var in at
fa en studenterhue efter afvluuct th\amen. og at
dan1;c Lrncicr~ , cd \kolcfi.:stcn var totalt y1.
Di,..,c nykkl.:r gik dog hurtigt over. og ikkt.: 111 ~111-

ge ;_tr ....enere ble\ jl'.g af eleverne ,purgt: ·•Vi
dani.;er vel Larn:icr, til ~kokfe,..ten! - eller:-. ,kul
vi ikke til 1,kok·fi.:~1!" Og 3.g'crnc h~1r dan\Ct
Lancier~ ved \kolcfc\tcrnc \idt:n.

Skolen oplevet
.,

SKOLEN OPLEVET
E11 rektor takker af



Skolen oplevet

Efter to firs forsøgsarbejde har i111roduh.tio11cn nu
nict karakter ar en mere permanent ordning. hvil
ket imidlenicl ikke betyder, at der ikke sl~clig la
ves udviklingsarbejde. Det er således planen. nt
Cl af n:l'ste Jrs inds:Hs-omr?ider skal være edb.

Mnriw111e Wt11Ter

alle l .g-klasser et særligt skema over perioden fra
sommerferien til efterårsferien, hvoraf det frem
går. hvornår indskolingsaktiviteterne er placeret.

P,l ÅSG har vi nu igennem to år arbejdet målret
tet med at forbedre vores introduktion. Der er ble
vet udarbejdet materialesamlinger til de forskelli
ge kurser. som hele tiden udbygges og forbedres.
og der er satset pti et udvidet lærersamarbejde. Til
m~mge af introduktionskurserne har der s~lcdes
været knyllet to lærere, hvilket m&ske umiddel
bart fremstår som en luk~us. men bestemt ikke er
det i en ny klasse med 28 elever med ofle vidt for
skellige foruds;i.:tning:er. der alle har krav pt1
hj,l'lp. Det ogede lærersamarbejde har desuden i

høj grad øget sammenhængen i undervisningen
generel!. idet de deltagende la:-rere i l:111gt højere
gr~d end Lidligl'rc har kunnet referere til viden.
der er erhverve( i andre fag end deres eget.

INTRODUKTION TIL 1.G
--, ...ff_

Overgangen fra folkeskolen til gymnasiet er
imidlertid ikke kun en social udfordring. Mange
oplever ogsti. at der stilles faglige og metode-
111,cssigc krav. som er nogi..:t anderledes end dem.
de kender fra folkeskolen. For at ltj,l'ipe i denne
overgangsproces bliver der i perioden fra som
merferien til cftcr:1rsl'cril.:n ;lll1olcll en lang r;ckkc
i111ruduccrendc kurser. Via kurser i fx tv:lTsprog
lig gr:1111111:ilik, naturvicknsk:ibclig introduktion
og edb op;1rbc.jclcs der en f:cl!cs basis, som de1
bygges videre pI't i de forskellige fag bagcf1cr.
mens ~krivekurscr saml kur~er i studieteknik og
tcks1Le~ni11gsstr:itegicr merl! rc11er :-;ig mod :1t bi
bringe de nye I .g'cre hcnsigtsrna·ssige arbcjcls
mctodcr. For at rt1 plads ti! dl.! 1na11gl.! introducc
n.:mk kurser brydes den s:cdvanligc undervisning
op, hvilket godt k:tn virke rorvirrcndc. Derfor rt1r

Der er meget al forholde sig til. når man starter p?t
gymnasiet. Allerede Iørste dag støder man på
problemer. når man ikke ved, hvor lokale 15 lig
ger, ikke kan hitte rede i lektionsskemaet og står
og putter sig ved navnelegen. fordi man ikke kan
huske de nye klassekammeraters navne - endnu.
Den slags problemer bliver nu hurtigt overvun
det, og allerede torste skoledag vil flere af !das
sens la:-rere og el pm tutorer fra 2.g være behjæl
pelige med alle disse praktiske ting.

Ole J11hl

Skolen har udviklet sig og udviklet sig positivt.
Jc2 har alle årene haft en inspirerende arbejds
pl;ds og arbejdsfunktion i et samarbejde med
kollegerne I adrninisrrarionen og i lærergruppen
og med Iornojclscn af den daglige omgang med
mange unge mennesker. Denne glæde harjeg haft
fra den forstc dag i jobbet og har den stadig.

Skolens ledelsesgruppe er p.°1 den p:L·dagogiske
front udvidet fra ~ til 6 personer. Den overordne
de ledelse er nu knyttet til skolebestyrelsen, hvor
både personale og elever er repræsenterede. Som
cl ikke formelt - 111e11 værdifuldt - organ har sko
len f.ict tilknyttet en "Vcnncforcning". Ledelses
gruppen har el godt samarbejde med den demo
krat isk valgte ledelse i pædagogisk del ligesom
samarbejdet mellem skole og skolebestyrelse
fungerer up,iklageligt. Vi skal dog stadig vænne
os til. a1 politikerne i anusråder mere eller mindre
pludseligt kan rn ideer, som vi nok egentlig me
ner er detaljer. der ikke horer hjemme på et højt
politisk niveau, men kan løses inden ror den de
mokratiske struktur i huset i et samarbejde mel
lem administration. pædagogisk nid, elevrådet og
skolebestyrelsen.

nine.srcl indcu ror et dier flere. enkeltområder, der
kan...variere ucuncm årene, Jeg anser det ikke ale
ne som cl g~dc for skolen so~1 helhed, men også
so111 e1 godi.: for den enkelte kollega.

8 Skolen oplevet

Nu skal det siges. at denne indflydelse ikke alene
udspringer af elevernes større engagement i den
2:enerc!le skoleudvikling. men er muliggjort - i

hvert fald lettet - af den samarbejdsaftale, s0111

personalet og skolens rektor har indgået. Det er
en aftale. som beskriver den uddelegering, som er
karakteristisk her i huset. Jeg anser det forcen
uuli, at s?1 mange ar alle de engagerede medar
bejdere som muligt kan stille forslag og træffe af
g~jrelse på mange felter. Efter min opfunclse gi
ver det den enkelte kollega en større reel beshu-

I en periode fra Iorsrc halvdel ar ?O'erne var vi
blidc c·t !!V rnll.isium og cl HF-kursus. Elevgrup
pen ckn;~mg var anderledes sanuncnsut end i

dag. både hvad ang;\r alder. og hvad ang:'\r bag
grund. Lige netop denne forskclligurtcrhcd har vi
ikke i dag. I dag pr.eges elevgruppen al. at en del
elever har tilbragt nogle :Q1r pi't efterskole. Den
stors tc forskclligartcthcd m:l vi dog tilskrive. al

skolen i d:ig i langt hojerc grad er pr.eger og beri
ge! af en Ilerkulturel dimension. som vi ikke rid
~gere har oplevet. Ikke mindst den dimension er
med li] ;11 gore hverdagen spændende og farverig.
også i ordets egerulige forstand.

En af de vigtigste udviklinger is.er i de senere fir
er den indflydelse, som elevrådet har rnc1. Nu e1
det ikke kun antallet arøller ved resterne. der op
tager eleverne. Gennem Cl seriøst arbejde og ved
repræsentation i skolens forskellige udvalg har
eleverne været med til at nuancere en lang række
beslutninger. det tidligere. alene blev truffet i
lærergruppen.



En historie 0111 kannibalisme

kg ligger i min kano og kigger op i himlen. kg
kan skimte c.k:n mellem elletræernes gronnc bla
de og lysebrune kviste. en hvidbrn masse. der
ændrer sig en lille smuk hele tiden. Ellebladene
hvisker og knitrer lidt i den svage vind ()g luvet
nye billeder. jeg kan kigge p:°t. ligesom i et kulej
doskop .
Strommcn tager fat i kanoen. frister den til at dri
ve videre ned ad åen, men jeg holder fast i en
gren. et ar cllctr.ccrnc r.ckkcr mig. og r,1r kanoen
til at blive. hvor den LT ldet jeg strækker min arm.
mærker jeg en omhed i den muskel. der starter i
skulderen og gt1r ned til brystet. Jeg kan godt
mærke. at jeg ikke er vant til at sejle i kano. Tan
ken 0111 at skulle sejle to-tre timer mere virker ik
ke tiltrækkende pt1 mig. men efter at Lars. be
kymret og lettere piger-er-jo-ikke-så-stærke
som-drcnge-agrigt. har spurgt. om vi mon kunne
klare ~H sejle 20-25 kilometer i dag. er jeg blevet
s5 irriteret pf1 ham, ::i.t jeg i hvert fald har i sinde at
sejle resten af turen sammen med Janet. Hvad bil
der han sig ind?

Lise nu er det egentlig ikke neger.jeg gider hid
se~11ig op over. Min frie hånd strækker jeg ned i

vandel og lader det stromme mellem mine fing
re. Det er køligt. mærkes blodt mellem mine
finnrc O!:! !:!iver rniu en lvst til at springe i. som
S1i~e og._j;g gjorde~det i morges. Et øjeblik gen
kalder jeg mig gyset. da vi med skrig og xkrul
hoppede i det rustfarvede vand. Jeg kan næsten
mærke hårene på mine arme rejse sig og foler
ogsii denne varme prikken i huden efter modet
med det våde element.

Langsomt hiver jeg hånden op af vandet igen.
ryster dråberne af den og placerer Lien p<-1 min
skrigorange redningsvest. Jeg lukker øjnene og
indsnuser fueriuhedcn sfi tæt på vandoverfladen.
Den er bl ane.let ~11cd en krydret duft af skovbund
og giver luften en rnæucthcd, som er god. Del er

Skofe11 oplevet

den slag~ m.eucrhcd, xom luften hos min mor
mor og i vores so1111111.:rhus har. og det er den
slags nueucde luft. som kunne rå mig til at føle
mig sf1 lykkelig og tilfreds og sovnig. dengang
jeg var lille og havde lobei ude og leget hele da
gen og skulle ind for at sove. Mon luften stadig
har den egenskab?

Jeg ligger stille. stadig med lukkede f•)jne1 og
hører stemmer fra resten af klassen. som længere
nede af åen er i gang med at slæbe kanoerne pfi
land og videre op ad en stejl skrænt. Kanoerne
skal tommes for bag.age. slæbes op pf1 vejen og
have et s.et hjul fastspændt nedenunder. så vi kan
transportere dem en god kilometer. til vi <liter kan
s.cue dem i vandet. Rftb og grin, plasken, 11[1r bå
dcne trækkes op. samt den skurrende lyd af kano
bunde mod træ n:ir mine orcr, Vi har ffict besked
pfi at vente her. om ikke andet s:i for at undgft ka
os. Og nu. lige i delle pjcblik. foler jeg en til
fredshed. en m:cthed med tilv.:crelscn. Et glimt ,1f
lykke. ville jeg kalde det. hvis jeg var en roman
tisk poet. Et ubekymret ojcblik. livor livet er en
kelt og lige1il.

Dt:nne 1il\1;1nd holder ... ig. men~ Janet og jeg sej
ler hen til pomonen og far trukket vores kanoer
op. Vi er opd,1,gcl\e..,rt:j!-.Cnc.le i et land med fjcndt
lig\intkdc indfoc.ltL . LiLr lurer pa O\ wd lncr en
krumning af floden. Hvi, ,i ikke ,cjlcr til. win
ger dt: ..,jg ud i vori..:\ kano i lianerne. og ve den.
der kommLr i hænderne pa di..,"c k~rnnibalcr! Vi
,er døde elefanter inde ra bredden, og krokodil
krnc lurer under vando\'tr!l~1Uc11. Vi ll:1r 111.C!-.tCn
ikke llLl"l'. kr:.t:f"ILr ti!bagL, vi har ikkL "Pi..,, i ...yv
d,1ge. og vi er nok og..,;.i foret vild. Vi ...yngcr ligc
!-.0111 pt1 den Bam,.,1.; og Kylling-pladi;, jeg har der
hjemme: · rr~l'ttC hl'n, !-.Uh og tM\t har vi nu/ det
var ~let ikke det at vi ..,ktd vi ..,ku' g;,i O\ Lil tur ud
i parken/ lllL'/1 ~a f'arcd' \i vild i odLmarkl'n".
Det bliver til en h~1lvhjen1:t !lugt tilbagL til noget.

folk gerne vil have skal være ubekymret. til den
barndom. som sti definitivt er ovcrst,1et nu. Slut
med leg og kreativitet. men vi pmvcr alligevel.
drømmere som vi er. Der er p~ vores alder mode
i at synes. at Bamse og Kylling er fedt. mode i al
va~re barn igen. men vi bliver blokeret af. at vi ik
ke måtte va~re børn. da vi gik i sjette. Vi frem
tvinger en eller anden kuns1ig leg. som vi !rods alt
finder en trøst eller hvile i.

Vi kommer i land med vores kano. Vandrer hen
ad vejen med båden i snor, som var del en ;rnden
hundehvalp , vi skulle lære m g!1. Janet skubber
bagp;°1 i sit gule regntøj, og vi passerer en indheg
ning med får p;°1 vores vej. Lugten af dem er god.
varm og tryg. og vi gru· ubekymret afsted. skub
bende og trækkende. til vi når vores bestemmel
sessted.

Vi1 en rasteplads oven for åen spiser vi frokosl.
Jeg går hen og kigger ned, ,11ter en stejl skrænt.
som vi skal forcere, før vi er på f1cn igen. Sulten
har meldt sig, og vi linder den grønne taske med
mad frem. Rugbrødet var blevet vt1d1 her til mor
gen. men det kna~kbr<•)d, jeg har med, ligger ne
derst i lasken. sf1 vi nasser os frem.

Vi smider os udmattede i bunker rundt omkring.

lægger os på rcdningsvc~tc og rcgmoj. Jeg læner
mig op ad Rebecca. og vi ~piscr rugbrød~maddcr
med makrel og lererposiej p:i d:i,e. Vore, mad
ligger hulter til buller. det hele har forvandlet sie
til et stort tagselvbord. Jeg får fot i en tor bolle og
noget pålægschokolade og gnasker det gladeligt i
mig. En makrelmad bliver der og~/j plads til. og
vi er så overstadige og -trælle. ogogsft fjollede og
glade. at det ikke gør noget. at jeg f,1r smurt mak•
re! ud over mine i forvejen mudrede regnbukser.
Vi smører gulerod ud i hovederne p,, hinanden.
og det gør slet ikke noget. Her vender mit
kanoøjeblik s:°1 fuldstændigt tilbage - sammen
med en følelse af samhørighed med disse menne
sker. som jeg trods alt kun har kendt halvanden
m~ned. og jeg bliver s:1 glad. sn glad. tilfreds og
en lille smule lykkelig.

Mæt af indtryk og udtryk og en varm fole Ise for
disse mennesker. Måske er jeg som de indfodte.
Janet og jeg anede snige sig rundt i græsset inde
ved bredden. for som en kannibal sluger jeg lidt
afhvert menneske fra klassen. kommer lidt tæne
re ind på Iwer afdem. Det må være en tilladt form
for kannibalisme, jeg uddvcr. Jeg tror faktisk. det
er det vigtigstep~ denne tur.

A1111e /\lunk Chrisriansn,. Jw
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I derfofge11defurtsa·rrrr vi (/rssknfrets niiniserie
um livets gn11g i Lidenlund, dvs. scrncrjra dap,
ligdagl'11 og 111ulen1is11i11ge11 på i{SG. De [ore
gåc11de tre lir har vi bragt artikler fm fage11e
dansk. fvst): biologi. japansk, engelsk. 11111sik.
idræt og billedkunst.

RELIGION

jeg elsker
det hele.
kalenderlys
gran
glimmer
klejne,
selv engle
elsker jeg
men jeg tror ikke pE1
den med Guds son .

Disse indledende linjer fra Marianne Koludas
digt "Blandt rodlose" stifter mange afÅSG's ele
ver bekendtskab med i deres første religionstime
i 3.g. Digtet er næsten gået hen og blevet Cl
1·111usC'. fordi det egner sig vældig godt som in
troduktion til faget. Det giver dels anledning til
en debat. som sætter fokus på elevernes egne op
levelser i relation til det religiøse, og dels giver
det mulighed for at indkredse nogle religionstag
lige begreber, som vi også fremover skal arbejde
med. Det drejer sig bl.a. om begreber som kuli, ri-
1e. myte og lære. Endelig afstedkommer digtet en
generel diskussion af. hvad religion/religiositet
er, og hvilken berettigelse de forskellige religio
ner (her specielt kristendommen) kan have i et
moderne sekulariseret samfund.

Religionsfoget baserer sig prinuert p:.i tekst-
1:csning. men også billeder, musik. lilm og kult
gensrande inddrages. Af og til har vi desuden be
søg af repræsentanter fra de forskellige rcligio-
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ncr. fx havde vi sidste .'ir besøg af en tibetansk
lama. Kilderne giver en oplevelse af religionen
set "indefra". sådan som den forstås af de troen
de selv. I delte mode med religionen ud fra dens
egne pncmisscr opstår spontant allehånde reakti
oner fra eleverne. lige fra dyb fascination til total
afvisning - vejen ligger åben for diskussion af
værdier og nonner. Men denne umiddelbare til
gang til stoffet danner samtidig udgangspunkt for
en mere melodisk og religionsfaglig indfaldsvin
kel. som indebærer, at religionerne studeres
"udefra":Vi stiller spørgsmål til religionernes po
litiske. sociale og psykologiske funktioner. Vi
drager fænomenologiske sammenligninger reli
gionerne imellem. Et eksempel herpå kunne være
offerets betydning i henholdsvis hinduisme, kri
stendom og islam eller en undersøgelse af etik
ken i buddhismen stillet over for ditto i kristen
dommen osv. Til undren for nogle elever er un
dervisningen i kristendom i gymnasiet ikke (lige
som konfirmationsundervisningen) forbundet
med konfession. Det vil med andre ord sige. at
studiet af kristendommen gribes an på samme vis
som de ovrige religioner - dog med den forskel.
at det tilgængelige kildemateriale er langt siorrc
end i fremmedreligionerne.

Ved at iagttage religionerne på en foglig afst.md
skabes der i mange tilfa-ldc grobund for en mere
nuanceret og reflekterer forr.,liJel\e af de enkelte
religioner og livcmskuclscr - delte gælder ikke
mindst mht. krivtcndornmcn, hvor clcvcrncv for
domrne/skepsi ... ofte er ,wr\t.

Ud over undervisningen i kristendom bcvkæfti
ger vi Oli i løbet af 3.g med flere forskellige reli
gioner. Eleverne har sa!ede'> mulighed for at væl
ge to verdensreligioner (fx buddhisme og ivlam)
dier en verdensreligion og en naturfolksreligion
(fx præricindiauerc. eskimoer). lvlarn star på
dagsordenen i en del kla%er, og her bliver di,-

kussioncn af kulturmødet mellem danskere
(kristne) og muslimer en vigtig del ar undervis
ningen. Studiet i andre kulturer og deres religio
ner mcdl(,jrer oflc en større :ibenhed over for "de
fremmede.._ Religionstimerne er et 2:odt forum
for inddragelse af de elever i klasscn,~';Olll har en
anden kulturbaggrund end den danske. Der er sti
ledes s10n engagement og spørgelyst. nfir fx klas
Sl'.llS muslimske elev rrcmviser sil bedet<.rppc og
forklarer hedcstillingi.::rnc i 1iclcbønnen for sine
k:i111ml!rater.

I len mod slu1ninge11 :ir~kole~rel er vi n~cl til em
lli.:1 "Etik og lilosoli i nutiden''. hvor vi bl.a. kan
va:lgi.: al besk;dtigc os med aktuelle etiske pro
blt:111~1illi11ger si.::t i lyset af sekulariseringen (gen
t1,.:k11ologi. dødshja::lp t:tc.). I kr clehaucrer vi na
turligvis for eller imod (~ynspunktcrnc er mange
og for"lkclligartcdc). Men nnr vi taler etik, er for
rnlilet ~:imtidig ;H i.:rhvcrv...: ~ig viden 0111 dl! livs
~lll'>kucbt.:r og teorit.:r. der ligger til grund for en

given etisk argument.:1tion. Vi kan
ogsti vælge at arbejde mere liloso
lisk_ fx med Kierkegaard eller
Nietzsche. Måske ligger elever
nes imeresser snarere inden for
1emaer som religionspsykologi
eller religionskritik. fx forholdet
mellem tro og viden. Endelig skal
nævnes. at studiet ar nyreligi<,jsi
tc1en også kan læses under '·Etik
og lilosofi i nutiden". Mulighe
derne er mangfoldige - det svære
er at begrænse sig!

Religioner har med følelser og
sanser at gøre. Derfor er det op
lagt Hl samarbejde med de krea1i
ve fog. og derfor befandt jeg mig
en tidlig fredag morgen i billed
kunstlokalet. hvor 3z var i fuld

gang med at male. Forlægget var en tekst af my
stikeren Hildegard af Ilingen fra 1100-tallct. Te
maet var skabelse og syndefald - et emne. som
klassen i ovrigt sJmtidig beskæftigede sig med i
dansk. Klassen malede direkte ud fra Hilde2ards
egen beskrivelse af ~in vi~ion om skabclsc/.!'.lyn
defald uden forudgående tolkning nf 1ek~1cn.
Forst bngefter annlyscrl'.dc \'i teksten i religions
faglig forstand med indclragt:lse af klassen; egne
billeder. Elcwrne formnede faktisk pf1 denne 1~1a
cle m riktualiscre en I 000-:°1riQ ~amme! tekst. De
fik mulighed for at m et glim; ,~- religionen ople
vet ••inclcfr:f·. og denne opkvclsc dannede ud
gangspunkt for deres stu<licr af skabelscsmysti"- i

kristendommen - set "udefra''. Et eksempel pR en
for mig at se ideel tilgang til religionsfaget.

Bente Kofoed
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Kan du spille klaver? Det vedjeg ikke. jeg har al
drig provct. Det er en gammel vits. det ved jeg
godt. kg kan ikke spille klaver, Og jeg ved det.
forjeg har provct. Måske kunne jeg lære del. hvis
jeg prøvede hårdt nok. Øvede. Fik undervisninu.
Men det har jeg allsfi aldrig f,kt gjort. Og nu ~r
jeg nok for gammel. Men jeg sætter stor pris pf1 at
hore andre spille klaver. Især hvis de er code til
det. Jeg tror også. jeg ville rn mere ud afat hore
p:°1 det. hvis jeg. selv kunne.

Matematik er en form for musik. Ja. parallellen
holder ikke helt. men der er i hvert fald ligheds
punkter. Jeg har Iaktisk {)VCt en del matematik.
Overhovedet ikke på del virtuose plan. men alli
gevel. Meget matematik forstår jeg slet ikke. men
jeg kan glæde mig over det. jeg forstår. Tankens
styrke og elegance. formuleringens præcision og
smukke enkelhed.

Matematik er p{1 en vis måde mere utilgængelig
end musik. Det er svært forudsætningslost blot at
nyde en matematisk formel - ud over måske fa
scinationen af det mærkværdige. Men forudsæt
ningerne kan skaffes til veje. Og det erdet.jeg le
ver af. Allså at give mine elever forudsætninger
for at opleve matematik som en æstetisk nydelse.
som en kunstnerisk oplevelse. et åndeligt sug.

manden? Har du glemt. hvordan det er om rors
dagen i fjerde lektion? Icwron-Raphsons metode

til bestemmelse af nulpunkter. Opgaver. vi for
gæves forsogte at lose hjemme. Spydige be
mærkninger om lagkagestykker. når der skal
lægges brøker sammen.

Nej. det har jeg faktisk ikke glemt. Det er jo min
hverdag. Ligesom de fleste. der beskæftiger ~ig
med musik, jo også har en hverdag. Forudsætnin
gen for den sublime koncert-oplevelse er en mas-
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se besværligt ovcri. Og i matematikkens verden er
det ikke bare virtuosen. den ydende. der skal øve
sig. men ogsfi iilhorcrcn. den nydende.
Fornojclscn ligger i de sm~ ting. Man regner et par
opgaver. Forst for:-.tilr man ingenting. ikke en gang
hvad der spørges om. S1'1 horer man en forklaring.
Eller man spekulerer selv s~ længe over del, at
man begynder al forstå, Så regner man cl par op
uuver merc. Man diskuterer dem med en kamme
rru. Med læreren. Pludselig kan man gennemskue.
hvad det går ud pf1. Man ser en bevisførelse for en
matematisk sætnine. Det kunne man aldrig selv
have fundet på. Ligesom de færreste ville have
kunnet komponere en Mozartsymfoni. Når man
først forstår sammcnh.cnacn. får man en oplevel
se ar tilfredsstillelse. inteilektuelt og æstetisk. Det
her er et smukt bevis. Man spørger efter mere.
Hvis Pythagoras' s.etning gælder for en retvinklet
trekant. hvad gælder s:'i egentlig om siderne, hvis
trekanten ikke længere er retvinklet? Man genera
liserer. Verden udvider sig.

Del er mit arbejde at serge for. at andre mennc
sker får oplevelser af denne art. Eiler renere: at
give dem mulighed for det. For hvis de ikke selv
arbejder med. kommer de ikke til at opleve det.
om jeg ._,;_i star plJ hovedet og regner opgaver og
viser beviser Iorfru og bagfra. Men det er jo en
banal sandhed. hvad enten man skal lære al spi I-

Matematik er iHe b;,irc æ')tetik. ikke bare en
kun,1neri,k disciplin. ,om de ,ærligt indvic<lc
kan nyde. Det er del og, :1, og i vid ucl\trækning
trorjeg. det er det, der holder folks be,kxftigel\e
med det i gang. Men det er og"a noge1 am.lc1. Det
er et sprog. Det er et ..,rrog, "om har vi,t ,ig for
blpffende anvendeligt, nar man ,kal wlc om nalu•
ren og den~ smmnenha:ngc. Et ..,prog, ..,om er ud
viklet eenncm arhundrcder med dialekter og rno
der og....forældede ord og slang. og hvad ved jeg.

Del er anvendelsen nr dette sprog i natur og tek
nik. der er samfundets begrundelse for. at sri man
ge skal udsættes ror mntema1ikundervisning.
Nogle f,1r faktisk brug for delte sprog. Her tænker
jeg ikke pfi. om de kan efterregne bankens opstil
ling for amortisering af et prioritetslån eller ud
regne arealc1 af gra.:spl:cnen i haven til brug ror
indkcjb ar nye græsfrø. Men virkelig aktiv, daglig
arwendclse af indviklet matematik. Flere f;.1r bruf!
for at forstå sproget passiv1, når det bruges i mc~
dier af forskellig an - og for at kunne gennem
skue. n:°1r der siges noget vrøvl eller direkle for
kert med sproget. Jeg vil dog tro. at de fleste med
lethed vil kunne klare resten af tilv;,crelsen uden
at rå brug for det sprog.

Hvad var det, du sagde? Har du ikke lige forsøgt
at save den gren over, du selv sidder pf1? Det kan
siges. Men del er nu nok alligevel sandt. Og hvad
enten folk får brug for den eller ej, så udgør ma
tematikken det uundværlige fundament for en
hver sammenhængende forstl1else af vores om
verden. Jeg vil derfor gerne give mine elever en
fornemmelse af. hvorfor og på hvilken måde det
er tilfældet. Glimtvise indsig1er i den store sa111-
111cnha.:ng. rvlere kan det jo ikke blive. for mere
indsigt har jeg ikke selv.

Vi undersøger en funktion. Opstiller en såkaldt
differenskvotient - det er gennemsnitshastighe
den. hvormed funktionen ;L•nclr.!r sig til et givet
1idspunkt. SJ definerer vi en s[ikaldt differe111ial
kvotic11t ved at lade det tidsinterval. vi ser p.'l, bli
ve mindre og mindre.

Dc11c matcmati~ke bcgrch er rorucls~rtningcn for.
.itma11 overhovedet bn tale om ha:-.1ighL"d i et he
:-.tcmt 1ijcblik. ivlan k:111 s:i tale 0m den hnstighcd.
livorn1t:d hastighcdl!n a:ndn.:r sig. Det er acccli.:
ration. !lid for bid ;ll'hejclcr 111011 sig ind p:1 en m:1-
tem:i1i:-.k bc-;krivclsc :tf bcV<L'.gclsc. Bnigcr begre
berne pi1 forskellige funktioner. Opl:rncr runk1io-
11crnc :,,om bc:,,krivel\L'r af fysiske bev~eg.d:-.t..:!r cl
lt.:r ma"kc af øknnomi:-.kc bl.'greher.
Bc,k;cftigcl:-.1.:11 kan ikl~L"dcs højteknologi. man

kan se begr~bernc illustreret ved aninrntioncr pt1
diverse internetadresser. man kan fa regnet mel
lemregningerne pa kraftige computerprogram
mer. eller man kan ~idde med p:1pir og blyant.
Hvis man gribes nf fa"cinationen. knn lwnd.:-.0111-
helst bruges: hvis man ,yncs. del er dybt ked
sommeligt. er der intet. der dur.

Jeg fik vist egentlig til opgave at beskrive en al
mindelig undervisningsdag foren matematiklærer.
Hvordan gør man del'' H,ordan bcskri,·er man 10
mennesker. der \idder og ~pil kr :-ikak?
En rimeligt objektiv bc"krivcbe ville lyde dybt
kedsommelig. Og ramme helt ved ~iden ar. Dra
maet i spillet forcg[\r inde i hm1edct pa spilkrnc.

Jeg har forsogt at skildre lidt af det indre dr:1ma i

matemaiik. Det forcg:ll'ogsa inde i ho,Tdet pa folk.
P:1 eleverne. Jeg for-.ngL'r at in.;1rue1t· dramat't L'fter
bedste c,·nL'. Demon'-.trcrc dt..'bæ~teti:-.1,,,c kuditl'tl'r.
Gore opm:l·rh.:-.0111 p:1. at det ih.ke barL' er h.un:-.1 ror
kunstens skyld. Det handler ogs,i 0111 noget

Altst indsigt og :este1i~k oplcvclsL'. D~n kom
mer. nt1r man mindst venter del. Ogsa om tor:-.da
gen i tjerdc lektion.

lr<111 T<ifteherg Ja/...obse11
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Hallo. vil visse af mine elever sige. Hvad mener le klaver eller tennis.

MATEMATIK ER
indsigt og æstetisk oplevelse



- at være tosproget elev
MIN LIVSHISTORIE

Enersom mine for.cldre var langt fra hjembyen
KhotT:1111 Abud. var der helle r ingen i familien.
som havde set mig. Men da jeg var omkrins to
måneder g:immd. tog min farfar og en af mine
onkler 1il Teheran for at se mig. Det kostede dem
mange penge. men det betod ikke noget. blot de
fik lov til at se mig.

Ali Soophe:adeh, 211·

Efter omkring et :1r mente mine lærere. :it jeg var
klar til at blive sendt ud i det danske skolesystem.
i en dansk klasse. Jeg startede p,1 Skjolclhojskolen
i 4. klasse, hvor min dava~rcndc s1edbror oe~a eik
i skole. Jeg blev egentlig meget godt m~lta;ct.
men undrede mi!! til tider over d~n forskel. nmdc
af eleverne gjonle mellem mig og en andt!n ~cl·
lænding, som ogsfi gik I vores klasse. Når jeg
tænker tilbage pft det, synes jeg ikke. at jeg kan
finde pfi nogen egentlig grund til. at de mobbede
hende frem ror mig. nndcn end nt hun mnske var
mindre 'integreret·. end jeg v::ir . Lidt efter lidt
fandt jeg ud af. at rolk egentlig ikke var lige så
venlige rnod frcrmncdc. somjeg havde f:tct :it vi
de. inden jeg kom hertil. men m:in må jo enten
l'inde sig i det eller slås mod det. Dog skol det da
nævnes. at ikke alle er sådan. O!! at der oesf1 fin
des anstændige mennesker i bla;clt dem (Hvad så
G'!J.

Erter seks ,ir i folkeskolen. alle sammen p,,
Skjoldhoj. stanedc jeg her på ASG. hvorjeg nu er
i g:ing med mit andet år.

Jeg blev godt modwget ar min plcjefomilie og
kom hurtigt ind i varmen. Og mine forventninger
til vesten? Ja.jeg blev positivt overrasket pJ nog
le 0111r[1der. men fik bestemt også nogle negative
overraskelser.

Anden scpar~1tion:
I 1991. da Golfkrigen var i gang. beslu11ede ror
ældrene at sende deres børn til udlande! til plejc
rarnilicr. bcstnendc ar tilhængere afoppositionen.
Dermed tog jeg afsted i forventning om. at jeg
skulle til vesten. Jeg havde lw,rt meget positivt om
vesten og forventede en del. Det blev en rejse,
der gik fra Irak til Jordan. frn Jordnn til Østrig, fra
Østrig til Frankrig. fra Frankrig til Tyskland. og
dcrna:st endte jeg i Danmark

Resten af ugen var vi børn samlet p,1 cl pensionat.
hvor der var pige- og drengeafdelinger. da mod
standsbevægelsen som sagt var muslimsk.

Efter en måneds tid begyndte jeg - i en alder af IO
år - på Tovshøjskolen i modtagelsesklasse. hvor
det var meningen. at jeg skulle lære dansk. Det
gik meget godt. dog efter en lidt ska~v start. hvor
jeg lige skulle vænne mig til den danske m:1clc at
undervise pf1.

som nogle ar de for~lc. og der tilbragte jeg de
næ..,tc svv ~1r armit liv. Der gik jeg bl.a, i en sko
le. '-IOm modvrandsbcva'gcl-cn havde oprettet, og
undervisningen foregik p;.1 farvi (iransk). Vi gik i
skole fra lørd;ig til tor-dag. o_g det var sadan, at
man gik i skole fra morgen til middag. Iwarefter
man gik hjem og !ik noget <Il spise. legede lidt cl
kr lavede lektier. hvorefter man igen gik i skole
fra lire til 011c. Den irakivke ,kole var \!ilede~
hyggi:t op p;1 ... .immc nwJ.: \om dl.'.l ir;1n')kc ,ko
Jc.._,y..,tL:m. Mt:n om tor..,dagi:n gik man kun i ~kole
til klokken tolv. hvord't.:r man lwvc.lL'. weckcmJ.
Vi boede ikke med vore, lor,ci<lrc, <l" de i løbet af
ugen havde manp\ ra og Javi.:de ting. -,om jeg her
ikke kan kollllllc ind pa. Kun i weekenden. dv,.
fra tOP1J;1g c!'tl'.rmiddag til kirdag morgi:n. V~ll' vi

Livet i Irak: ., :mrnll'll med vor.:.., f'ora:ldrc, og det er de tider,
Derfra tog vi lil Irak med modstandsbcv;cgcbcn ~om ~r mine bcd~tc barndom!>mindcr

I mellemtiden var jeg kommet til Tyrkiet med
min "nye" familie. Efter et par ugers ophold IO!;

vi videre til England. Spanien. Frankrig og der
næst Italien. I Italien blev jeg genforenet med mi
ne Ior.eldrc. somjeg dog i stuncn ikke acceptere
de som mine lorældrc. fur jeg var jo kun 011c

måneder, da jeg havde forladt dem. og var i mel
lcnuidcn blevet næsten 10 ar gmrnncl.

Furstc separation:
Jeg varsummen med mine forældre. indtil jeg var
olie 111f111eder gammel. Da blev mine for.eldre af
sikkerhedsmæssige grunde nodi til at give mig til
en anden familie. som fik til opgnvc at eskortere
mig ud ar lunder. Dette passede ikke helt i derc....
planer. for da de for nyligt havde kobt et hus, hav
de de fortalt. at de havde en lille son. Hvis nu \011-

ncn ikke var der. kunne de risikere. ai ejeren blev
mistænksom og meldte dem ti! politiet. Derfor
blev de 11pd1 til at fortælle ejeren. at jeg var dod.
og græde lidt falsk - og det lykkedes.

kg blev fodt den I 8/ 11 I 981 i Iran Da mine ler-
.eldrc var under jorden. fordi min far var med i

Mujuhcdin-opst.rndcnmod det iranske pr.csicsty
re. opholdt min mor sig pi'1 et hotel. liuc indtil jc~
skulle rodes. Efter lodslcn begyndte 1~1i11 far igc~
at blive polirisk aktiv. og da jeg var c11 måned
gammel. tog min mor mig med. nt\r hun havde en
opgave. for der var ingen steder, jeg kunne v.rrc.

Sko/e11 upli•,•et Skole11 oplel'et



Bygningsvedligeholdelse 1999-2000

I delle skoleår har skolen endelig 1'1kt fornyet sit
varme- og vcmil.uionssysrein - en la.:ngl! onskci
forbedring af skolens varme- og indeklima.

1-iclc operationen - med montering af individuelt
styrbare radiatorer i klasscv.crclscmc og et nyt
vcnril.uionssystcm med indbl.csning af frisk luft
- gconcmfoncs i hovedsagen i sommerferien
I 999. men efterjustering og indkoringsproblcmer
har betydet. at vi har haf1 en fast gang af hånd
værkcrc i huset lang: ind i skoleåret. Vi har ud
nyttet lejligheden til at opnå en række sidegevin
ster. nf1r håndværkerne alligevel var i gang: loka
lerne nr. 20-23 er nu (igen) koblet pft vcntilati
onssystcmet. de sidste af de gamle filuæpper (i
nr. 12- 14) er crsrauct med en indeklimatisk sun
dere gulvbelægning af linoleum. ogder er tilkob
le: udsugning ved elevarbejdspladserne i kemila
boratoriet

Hele herligheden er [inunsicrct ved et amt...,Jigt 1il
skud p,i cfrcrhåndcn 1.2 mio. kr. smm et energi
lån til skolen p,1 ca. 0.6 mio.

En særbevilling p,1 1.3 mio. kr. til renovering og
modernisering af de n,:1turvidcnskabclige faglo
kaler i nordfløjen -de henstår alle med indretning
fra skolens start i 1958 - er nu udmeldt fra amtet.
og vi arbejder sammen med fugrcpncscntarucr
fra fagene geografi, biologi, fysik. kemi og natur
fag pt1 at samstemme ønskerne og sikre en opti
mal udnyttelse ar det bevilgede beløb. De kon
krete forbedringer skulle sti gerne kunne udfores
i sommerferien 2000.

Men træerne vokser ikke ind i himlen - heller ik
ke når vi taler bygningsforbedringer prt Århu...,

Bygninger og k1111s1

St.usgymuasium. Nt1r det ene problem er løst. vi
ser del n.estc sie. Vi har således konstateret , at
det udvendige d~l'nsystcm på skolens nordside er
ccnncnn.crct. med voldsomme fugtproblemer i
k,cldcrrum111cnc til tølac. Før dette problem er
!ost. kan vi ikke tage fo~ på den annoncerede ud
nyttelse af kælderrummene (til pedellerne. bog
depoter, lærerforberedelse 111. v.),

Men en tina er fornvclscr 02 vedlieeholdclsc - og
set i baksp~jlct her ved :'ir;usindskilkt sf1 har vi
fået fornyet en hel del op igennem 90'erne: Nye
lofter. kantincaulv, fortrappe med elvarme. raget
er repareret og faldstammer fra iagrender 111.111.

Noget helt andet er den daglige brug. og der sli
des hardt på bygninger og i1we111~1r. samtidigmed
at det kniber meget med "selvafrydningen" og
medansvaret for fællesskabe; Sagt pf1 en anden
måde: Gymnasieelever ;.i( i d.ig "producerer" sto
re mængder af affi.t!d - papirkurve rn.m. bugner
og meget - altfor meget - efterlades der. hvor det
er brugt eller forta:ret. .,,å ~kolen ofte flyder over
med "ffald. mælkekanoner. papir. brochurer. ap
pel..,in'-ikra:ller ow. o ... v. Meget skyldes tankelps
hed eller darlig opdr<1gcl"c. en del ligner ren chi
kane. S,.1111tidi2 har rygerne store problemer med
at ho/dr.: 'lig indr.:n for de ufgræn~ede omrader for
rygning, og 1il,yncladcndc br.:vægcr de :,,ig ik~\!
gerne ret langt for .11 finde et ar..kcb:rger - (j[\ hel
lere ~amincgulvct. Al1r..J m~ vi (igen!) i gangmed
en kampagne for at fi, ;kabt en rnodkultur og
lwjnc1 anwarlighcJcn for ~u fo fjernet det v:.cr-..te
!\ju,k og roderi.

A111011 \li11dersle11

Jon1/Wemaifre:
Deu

lange
rejse

Ertcri,rct 1999 fjernes
gobelinen fra sin van
te pl;1ds i fcst.snlcn for
,1t hlivc sendt til kon
servering, inden den
skal til Jornmuseet i

Silkchorg

l':i hagsiill'll am·r 111 :111 tic oprindcligl',
klare ui.: s11111kkc l'ar\'cr

Imens arbejdes der i P~1ris sammen med
WcmaCfe på at skabe en ny gobelin lil
festsalen pr, Statsgymnasiet

Byg11i11ger og k1111.,·1

BYGNINGER OG KUNST



HVAD ER DET DER FOR ENDEN AF GANGEN?
- om Anders Kirkegaard: "Bjergbestigerskens dagdrøm"

For enden af sydgangen hænger et noget sær
præget bi Ilede.

Billedet med titlen "Bjcrgbestigerskens dagdrøm"
er malet ar Anders Kirkegaard og har med sil no
get anderledes motiv næppe undgået nogens op
m.crksornhcd. Selvom vi her på ASG g,,r for at
være både frisindede og fordomsfrie. har et sirn
pclt billede med et fallosmotiv · der vel ikke er
fremmed for nogen? - vakt h:1r111c og opstandelse
hos vores tilsyucladcndc losslupnc generation
Hvordan kan det v.erc?

Umiddelbart kunne svaret v.crc, at vi bare er en
flok uvidende gyumaxicclcvc:. der ikke kan kcn
de kunst fra klamphuggeri og ikke tager sig tid til
at stoppe op for virkelig at !-IC hil ledet. ML'n liby
neladcndc har selv kunstkritikere sv.ert ved at slu•
gc Kir~L'g;1ards hilkdl'r, og sandt :11 sige lader det
og,f, til, at m:tmkn er en li, rd nod :ti kn,ekkc.
I lan... valg ar mo1ivcr, kombinL'ri..:l 1111.:d formspro
gd og farvcvalgl!t. l'.rcn udfordring for br1ck synet
og sindet. ug dL'l ga:lder ug~å for "Bjergbestiger-

skcns dagdr~lm". Farvc1:_;ammeni;ætningen i bille
det skaber en uroog tniende dynamik. og det ode
og golde land~kab med de altdominerende fallos
symboler giver en brntal og gro\' fremstilling af'
kønnet og driften.

For billedet gælder det. at det forekommer lukket
og sv::cn tilgængeligt. og \Cl\' ener at have ... tudc
rel det npje føler m;in ikke. at man er kommet tæt
tere på billedets budskab eller i det hele taget på
noget forlosenclc og afklarende element

Ifolge Kirkcg;mrd ~elv tager han uclgang~punkt i
det stærkt personlige. men formidler det i billed
erne som en almem ga:ldcndc problemstilling. of
te i form af ordsprog og talemåder ~om "Bordet
ranger". "Man kan ikke blæse, mens man har mel
i munden" eller med titl'lrcfcrcnccr til myter og
hi!'ltoricr. Problemet for beskueren er. al billeder
ne i stctlct ror at appellere til ham opfattes som
selvcentrerede og priv;11c. og de lukkede motiver
gor dem utilgængelige for mange .

/Jyg11i11ger ug-k1111st

Artiklen 0111 billet/et er skrevet af3 elever pli mellemniveanhoklet i billedkunst. efter ar ri i [ælteskab i
undervisningen havde diskutere: og analyserer billeder.

Annemarie Kastberg

1trhus S101sg,,1111wsiu111 hor i e11 årrække /,(lf/ to af Kirkegacrdsstore olie- og ukrvlbillnler hængende
f"' sydga11ge11.: "Begvndelsen er do1111 ri/ ar slI111e · ( 1982) og "Sunen/jvrsim/oabet" ( 1982/.
Disse billeder har været 01111alt i tidligen: årsskrifrcr:
I 1998 mmllog skolen beskedfm Statens K1111sifo11d, m man efter e11 deponering afkunstværkerne i en
10-årig periode onskede billederne ti/bageform anbringe dem /Jli et dansk ku11s111111se11111.

Skolen aJ1s(}gte derfor i efteråret ;98 Sunens Kunstfond 0111 deprmering a] nogle n_re værker. idel vi ved
fotos lienviste li/ tie mangesreder pli skolen - 1xl gange. i nndervisningslokuler og på lærervnrelsrt -
hvor der manglede 11ds111yk11i11g. I 1999fik ri fif vores glæde tildelt Kirkegaards billede !il den w111111e
hil} væg, tre raderinger af Per Kirkeby til lærerværelset og tre store Henrik Have-billeder på papir ti!
mellemga11ge11. Disse sidste harvi tfter at have rcldfi>n os medet gafleri og Kunstfonden leveret tilba
ge. da de ,•ar uden m1w11er og ikke rille k111111e tåle opliæ11g11i11g pii dette sted. lnstisutionet: der 111od
tager billeder eller sk11/p111r til deponering, er nnsvarlig«for billedernes sikre opbevaring.
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SKOLEARET 1999/2000
ÅSGMELODI GRAND PR/X - setji'(t en deltager

Skolelirer 1999/2000

- og setji-a en tilskuer
"Vi nul rrrnke wl ns sefr. ri er lwmosl'k.rne/'.
\li skal fere rort l,01110/il'. i el homokollektil'.
\li 111(/ 1m1ke /Hl os se/I', 1,j er ho1110sl,k.me/'.
Kærlighed er 111e~er S\lll'rl, 111r11 1•i skal 110k
få der lærr ··

Det var nogle mege, langsomme tyve minutter.
der gik. før en vinder endelig var fundet. Alle de
medvirkende stillede sig op pf1 scenen. Jeg kunne
mærke. at alle var ret spændte, ikke mindst jeg
selv. Endelig kom resultatet. "Og vinderen ar
ÅSG Melodi Grand Prix er. ··Restenblev druk
nel i høje skrig og råb. For en kort tid vJr der vild
forvirring, både oppe pfl scenen og nede blandt
publikum. Men efter malle var faldet lidt til ro.
startede vores sang ig~n. Det var simpelthen vid
underlig! - foleisen nf publikum. der igen. men
denne gang endnu h,ljerc. rf1b1e. hujede og hop
pede i takt til musikken. Det er ~impelthcn noget.
der bare skal opleves. At sta på en scene foran så
mange mennesker. det er noget, jeg cbker. Del
blev en fantastisk nften. som jeg aldrig ril glem
me. Jeg glæder mig aller~d~ til me~tc :ir(

Tahiilw Chriswplwrsrn. la

del vores lur til at komme pfi scenen. Da jeg ~å al
le de ventende og nysgerrige ansigter kigge op på
scenen. blevjeg utrolig! ncrvcts - hvem ville ikke
blive det? Men da rørst sangen startede, gik det
hele. som det skulle. Det vrir en ovcrva::!dcnde
oplevelse. Al opmærksomhed var rettet mod sce
nen. Publikum var som en stor bølge. Hundredvis
af arme. som fulgte musikkens taktslag. Hujende
og rf1bende ansigter. alle rct1c1 mod scenen. Jeg
fr,jJte mig som Ct med musikken og med publi
kum. Pludselig var sangen slut. og det hele var
forbi. Det var næsten gået alt for hurtigt. Klapsal
verne døde langsomt hen. Det var nu tid til at lin
de en vinder mellem de mange bands. der havde
stillet op.

I lang tid havde der været snak om ASG ivlclodi
Grand Prix 2000. Vi var meget spændte på. hvor•
dan den store aften ville forløbe. Selv om vi hav
de øvet nummcrcl ret godt igennem. var jeg sta
dig meget nervøs over, hvord:111 det mon skulle
komme til at g;°i. Når man forestiller sig de 6-700
publikummer..
Endelig opranch den store aften. Stemningen i

den proppede festsal var hfjj, og alle var glade.
Jeg var sikker pf1. at det nok skulle blive en sjov
og spændende aften. Jo længere vi kom hen på af
tenen, desto bedre blev stemningen. Pludselig var

Si~11e Le.\chly Blegrad, 3w. Mariemne
Ra,1111osen. 2c og Kristian Hoeck. le

Billedet er m.\ske ikke lavet for at skulle forstås,
men for at Y:ckkc noge1 i Cn, og han siger selv:
..det hober jeg mine bedste billeder er: skarnipse".
1 h1·en fald m,1 del have appelleret til el eller andet
blandt o~. og det er da altid noget Hvis man ikke
kan ~tillc sig tilfreds med det, så prøv at vurdere
billedet. ~om Kirkegaard selv ville have ønsket
del - og sa er det faktisk slet ikke så værst.

Alli!.!cvder billedets placeringher måske ikke no•
ecn l1ch 10,scl ideendda. Det er da bekræftende at
;rfare. al der er noget. der stadig kan forarge os
unge - at der dog er nogel. der stadig er helligt for
os. Al l'olk reagerer voldsomt på det, de ser, er ik•
kc 11ndvcndigvis clf1rligt -det erda mere, end hvad
man kan sige oms~ meget andet inden for denne
gr[1 bctonk\ods' lire vægge. Billedet giver liv til en
~\lers trist og intetsigende gang og vækker en flok
d, aske unges opm:rrksomhed - en kunst, somvis
se l:l'rcrc m{iskc burde anure Kirkegaard.

s, •a:n.-: al overholde for subjektive individer som
o~. der sogcr svaret i det personlige ogdesuden ik•
kc ahid har forsland p,, hverken kolorit eller kom
position.

B_n.;11ii1gff og l.un.\I

Amkr- K1rhcg.wrJ:
· BjcrghL·,t1ge-r,hc11'
,bgdrnm" t'r m.1k1
llJ lJX i nlii.: p.1 l;1:rri.:d
1)('1111.1lcr 119, 195
cm. Bilkdi.:t t'T ,ur•
Ji.:r('t ul .t) \X>O hr.
og ulil;11H Ir.i Stah.:n,
Kun...ifond. di.:r h,t·rt
.ir indhohai.:111111:d
hun,1,:l'fhl'r 1il ckpu
ll('T1t1g pa 111,111u110·
ni.:r dtl'f ;HNl~!llllg

D1..•rfor \'illc han nok ,cl" ,igc. at et g~ nrna-,ium
ikke er det iJl'ellc qeJ for et -,;1dant billede. 111:ikt
af c11 ku1htner. der ,..ti lier kra,. ~om kan ,·~er1..'

Man kunne Iorc-till,: .-.;ig. at Jet var den reaktion.
man ,111dtl' pa blandt 1..·n flok gymn:i...icekvcr. Vi
-cr hillcdct og bliver frus trerede over ckl-" provo
kerende vdrc, fordi \'i ikke kan tr:rngc ind hag del
og for, t:1 Kirkcg:iard, pointer. Set, :-.igcr Kirke
gaard. al han cgemlig ikke onskcr at bcdommcs
ud fra de kriterier. som han maler etter. dvs . :-.,111...,
ningcr og ,;~ n-indtryk, Iolel-cr og stemninger. I
~lctkt hubcr han pa, at beskueren \ il :,.c og acccp
icrc billedet ud fra dl' rent faglige og profc-sioncl
le elementer ,om kompo~i,ion. kolorit. dynamik -
i..on ,agt en mere 0bjekti, 1ilgang

Kirkccnanl hl.'\a.:!.!1..'I' , i!.! pa Cl niveau. hvor ulmin-
1,kli !.!I.'~ mc1111c•-J.,l'~. k.a1; ha, c sv.c n ,\·d at folgt:
med. og han er i det hele 1:1gcl hcn,yn-.h1s og korn
pn.1mi, l~1-. i sin -.1iL Det k:111 i :-.ig :-.d, vare en me
get pl1:-. it ;, 1..·g,1..·n,k.ab at have som kun-incr. 1111..·n
ma-kc ncwp derfor opfatte, billederne :-.1.1m selv
ccmrc rcdc. Med lk .rp.atc virkemidler llg former
kan han male \1i\ktk·r mcd nok ,a mange alment
g:L·kkndt: prnhklllt'rog, :r:-.1.'lllligl' bud-kuber • de
, ild) 1'1..·,1 ,1..·1 , ta<lig kun v.crc abnc og lors tac ligc
torh.un ...,d,



"LES MISERABLES

S:1 opr:indt den store dag. Maverne vur ryldt af
sommerfugle, og sminken var lagt. publikum sad

Tiden nærmede sig dag for dag. All begyndte at
blive hektisk. og et SIOrl spørgsmål spøg1c i ~il les
hoveder: ''Ville vi 11:'1 at blive klar til premieren?"
\Vcckl!ndcn inden (vi havde første forestilling
IOrsdagJ b~gyndte det sf1 al ligne d~l. vi kender
som musical. Kostumerne var pf1 plads, og :11l (? )
var hen udenad. Danserne var nu ogsf1 pf1 scenen,
og stcmningl!n var, som den 111[1 have været i
Fr:1nkrig lige omkring rcvolutionl!n . Rpgmas\..:i
ncr blev sat op, og de sidst~ lyss:.etningcr indko
dc1. Vi var klar til kamp. opgav~n var lost.

Bodil P11,i.:lwl111. le ng
l'mr Dalsgrwrd Nie/sc11. 2_,,

Al musicals på gymnasiet er en god ting. er vist
ik\...e til di'.\kussion. De mcnn~..;kcr. man i den pe
riode lærte at kende. det forhold, man lik til sko
l!.!11. viste. :11 skelll!t mellem clt· tre årgange ikke er
s:i. stort. som det lige syntes ved fmstc ~,jcka~t. sn
hvi~ 1n:1n onsker - i!-i<l'r ~om lille puuc - at kom
me b;1g om skolen gennem en anden indgangs
vinkel. er det en i:hancc. der er v;crd at !.!.ribe.
En kold vinterdag er det ikke hch mis;rabell at
t~rn\...c tilbage på de glade musica\clagc!

en startede igen mandag
morgen. og ahing var tilbage i de vante rnrnma.

i salen som sild i en Wnde.
og pludselig var vi midt i
det. Det traditionelle

kamprl,b blev brolet og kun
ne høres langt ned ad de tom-

~ me gange. Genlyden af
r· · ' vores råb !!aV os mo,"!Q...,;....,,,...--c;.,,,,./' det og vilj;n til at yde

vores bedste. og de forstc
toner ryldte en med glæde.
Endelig fik vi lov til at vise.
hvad det var. vi havde knoklet
med i måneder. endelig var
der publikum i salen. Scenely
set skar os i øjnene. men jo
mere blændede vi blev. desto
mere nod vi det i fulde drag.
Publikum åd det hele råt og
klappede i deres sm,,. tykke

pølse11ngre. til de blev
røde og begyndte al

·.· //1 ~~ ;;"''t10
ber~,:rn~:~~~:

,/ ' · lys. og det kunne for
- ~ / man!!e !!Odt fole, som et
~--- a111ikl~11:;k,. da skoledag-

men samtidig til tider også uudholdeligt
da vi følte, vi nærmest boede på skolen.
Men det var ogsfi et stort plus. da
synet p& skolen gennem disse
weekender ændrede sig til.
skolen ikke blot var et
sted, hvor man gik til ti
mer og smuttede hjem
igen. Her mødtes man
under andre omstænclig
hecler, og der var rig lej-
1 ighcd til at gøre nye be
kendtskaber pil tværs af klasser og firgange.

Januar 111f111ccl, der ellers kan være
trist og grt1 (lige efter den dejlige og
velfortjente juleferie). var faktisk
slet ikke s/1 slem endda. Fak
lisk blev det en :1f de måne
der, der var fuld af liv og ak
tivitet. Stort set alle weekcn-

der skulle læres. og replikker.
der skulle terpes ... og det var
hårdt~ Mange havde aldrig stået
pf1 e:n scene fc1r. aldrig øvet op til
s,, stort et show fi,r, for et stort
show. det blev det.

- musical
~fon kunne i,,kam og3LJ \Olll lille I.g'er komme til
en audition..,om det jo ,5 11111 hedder. og synge et
par linjer for et par af lærerne. der omhyggeligt
udvalgt, de "rigtige" pcri,,oner til de •·rigtige" rol
ler.
Inden da havde skolen, musiklærere (og nogle
andre fa111a,1i,ke folkJ knoklet. De havde fundet
(og ,krevel) noder i rna,i,,c, i\, meni,, der ogi,,å blev
spekuleret i, hvordan alt skulle udfore, i pra~,i,.
Et ,tort arbejde la nu foran os elever, og ,6 ,ardet
eller., bare om m gribe for sig af re11erne, for der
var b,,dc danse. der skulle indstudere~. kor,ang~.

S1i11e Simonsen, /w

Et helt i~ennem fuldendt show løb af stabelen og
var med.til m indprente denne fest i min hukom•
melsc. så jeg med længsel ser frem til næste ms
grandprix.

Et almindeligt sold er festligt og hyggeligt, men
tag ÅSGs Melodi Grand Prix. og soldet vil falme
som en vissen blomst.

Menneskene p:°1 scenen gav førsteklasses under
holdning og udsendte uanede mængder pøsitive
vibrntioncr. der smittede publikum som en virus.
T:et ved scenen skulle man næsten tro, det var en
Spiccgirls-koncert. hvor besa\le fans går amok
over deres idoler. tvlen nej ... det var såmænd ba
re en llok gymnasieelever. der befandt sig i en
halv-euforisk og \alleglad verden rx pga . en bøs
seduo. Den oprømte stemning foran scenen
spredte sig ned gennem festsalen og si~ede med
mcnni:skcne ud i forhallens fjerneste afkroge.

konkurrence. hvor 1alc111f'ulde/-løse bands skabte
ra1nrnc11. Sci.;nogralicn var ovcrdf1dig ogglamou
rr)s. Kompositionen lagde op til en fest a~ lløj
standard med et storstilet program ... og "løfter
ne·· blev i sandhed indfriet

ivlulighedcrne!,. ]and la vidt abcnt for alle til a1 ud
folde ~ig kreativt. og det v:ir ikke et ·111u..,1·. ;It

man :-.kullc va:-rt' .1.g'cr og ha,·c tjek pa tingene.

Det nye urtuvinds Iorstc hojdcpunki var uden
tvivl. at det var tid til musical. Ca. hvert .1. arvam
les de af xkolcns elever, der har mod og ly'll til at
udfolde deres talenter- store og :-.rnU- pa scenen.
Delle ar ... iod der Les Miscrable-, pa plakaten. el
projekt. der for nogle maske virkede som en
umulig opgave, men som i \id\tc ende \"i!)tl.'. ..,ig <.li

v:crc hele bcwa:ret , .:erd.

Aftenen adskilte :-.ig fra de mange almindelige
sold. netop pi1 grund af melodi grand prix-kon
ccptei. Der var en ide med festen. et orndrej
ningspunki. En scene, to konferencierer og en

Alk mennesker rar opstemte og I festhumor.
Icstsulcn sy dcdc. det ene nummer efter det andet
- de fleste i bedste firser-melodi grandprix-stil ·
fik publikum ti! at juble og gynge i takt.

Et helt ig~nnl'"m [uldendt shov, lob af stabelen og
var med til at indprente denne fr:-.t i min hukom
ruelse. ~a jeg med længsel ser frem til næste ars
grandprix

Stemningen var i top ikke blot under dette genia
le nummer, men under hele gram\ prixct. For en
gangs :-:.kyle\ \·;1r den store festsal aben. for det v:11
ikke blot en alminddig gymna:-.icfc:-.t. 1111.!11 en su
vcnrn bcgivl'nht·tl. :-.()111 citer sidste firs vinder
succes var ventet med l;l'ng_:-l'l.

Publikum vur hi.:gcjslt\'l. da vinderomkvædet til
r\SG, t\klud i Grand Prix anno 1999 ryldtc fc~l
-ulcn. u~ d.:1 forrygende b1,~:-rpan, frigjorte scc
nc:,,hmr lotrcdc den i forvejen skyhojc stemning i

frs1,akn til 1.'.l ulrimntivt uivcuu.

Skoleam /999/2000 Sko/e!,ret /99912000



Skoleåret /999/2000

Torsdag den 27. januar 2000 oplonc et stort a111al
elever - p~ scenen. i orkestergraven. i sminke
ru111111c1. ved lyd. lys og kostumer osv. - musical
en "Les Miserables" (eller p/1 dansk: "De elendi
ge"). der bygger pt1 Victor Hugos bcronuc roman
af samme navn.
Das~ mange elever (og lærere) var involverede i

denne opsætning. valgte vi at gøre dagen 1il en
projcktdug ror de resterende elever - med "De
elendiges" temaer (nød og elendighed. men også
kærlighed og optimisme) og periode (Iorsre halv
del af 1800-tallct) som overordnet tema. Ideen
var desuden at give mulighed for 1.H afprøve andre
undervisningsformer og -nuucrialcr. noget der
lægges kraftigt op til i folketingets udviklings
program (maj 1999) og i den nye overenskomst
for gymnasicl.crcrne,
Dagen indledtes med en fælles forevisning af Bil
le Augusts filmatisering ar "De elendige" (premi
ere dec. 1998). hvorefter "scenen" i de Iolgcndc to
lektioner blev overtaget ~1r srarnklnssemc i sam
arbejde med en eller flere lærere.
Mange valgte at sæue fokus på Danmarks histo
rie pJ samme tid - en periode. der er spændt ud
imellem guldalderforestillinger. hvor t111dsfyhtcr
som Ochlcnschluger. Bagge:-.l'n. Hcihcrg og
Thorvuldscn r~erdcdl'S p:"1 Parnas-et. :-.;1mtidig
med ;H vilkårene for laudet :-(1111 helhed - tabet af
Norge. statsbunkerot i IH I~ osv. - og for under
klassen i su-rdclcxlu-rl var alt andet end bYldne.
Dt:1111L" 111l1ds:1.:111ing er bl.a. IIIL'd .uscndc ironi bc
handlet ;1f historikeren .h.- 11:-. Engherg i h.u», bog
"Guldalderen - dia oprorct i tugt-. rasp- og for
lwdri11g...hu-,ct" {197~). :-u111 dannede udgang:-
puuk: ror arbejde! i flere klasser, Aiulrc lukuscrc
dl' p;1 tilxv.rrcudc forhold j enten \);111m:1rk eller i

1:r;,11krig. Tyvkluud. 1:ngla11tl. hvor hag.siderne al
den irulu... tricllc revolution» produktionsfrem
g.;111g og 11, rigl' vcl-iguvl-cr hL·gyndtL: at vise sig.
I l:11gl:11uJ diskuterede 111a11 ..,:1kdl':-. ivrig.I. hvor
dan 11dgif11..:rnl' til fa11igfor:-nrg_l'11 ku1111 l' hcgru-n-

:-.c:-.. og hvordan man
undgik. at de fauigc
udnyttede den bc- .;, , .
skcdnc bistand.
Og "man" var, 9
naturligvis /
de velbjergede.
F_lcre natur-/_
vidcnska- '

undersøge dere~
vidcnsbbs stade -
111:itcrnntik. kemi. fysik - i I 800-tallct. hvor bl.a.
H.C. Ør~ted gjorde sin epokegorendc opdagelse
af clck1romagnc1i.;;men { 18~0). Andre krydrede
dagen med et bc<.øg pa Steno Museel eller holdt
temaerne sammen med en undersøgelse af den
frem::.kridtstro. der titlen til trod-; og,f1 gennemsy
rer "De elendige".
Men emnet kunne og:-,a udn) tie~ til men: kre,11ivc
udfoldcbcr: en kla:-. ...c dramati~ercde et kapitel af
Hugo~ roman (pa fran:,,k!). en anden frembragte
en plancheudstilling med tt:maer fra perioden.
Andre igen indstuderede de svære trin af perio
den:- "moderne" dan-.;. som \'ar den syndige og
krop:-.na::re vals. Det var borger:-.kabct~ og cfler
handcn hele samfundets demokrati!-.ke ct1ns. i

mocl:-.:etning til den ackligc O\'erklasscs 1o1ive, for
m,1l iscredL' menuet
Og i kantinen blev ckr solgt "mi ...crabcl" mad -
dtL'r bedste I XOO-t:lls op..,kriftcr.
Alk !ih :.t1kdcs en mulighed for at danne sig l'l
ik·grch 0111 ckn hi..,tori:-ke ramme. som "Le:- ~li
:-0rabll':-." mbpiller ..,jg i. og torsdag aften (med to
gcntagl'l:-.cr fredag) kunne , i clcrdh:r :-ammen
hl.>ldc ,·ori.:s respektive erfaringer med den festli
gi.: ops:l'tning i kod og blod - med h:L'rn, k:erlig
hccl ug fmfolgcl.;L'. med sang og musik. Alt. lwfl.cl
hjertL'I L'ik~rs kan lx:ga::rc.

A11un1 \li11derslcl'
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SKOLEFEST
- oplevet a]mor og dal/er

I [orhallen rnr koen ale11!011g, selvom jeg kom
te111111elig 1idlig1. Vi stod ta-t pakket i [orventnin
ge11s glæde. hule i S{lfen.fikjeg 1ilka'111pet mig e11

11/ods I'" _fjerde række. Her blev [otoudstvret
prov«! u]. Og slt gik re1ye11 i gang. Vi strakte hals
og 110d det ('Jll' nunnner efterdet andet. S1l111111i11-

gen rr1r fin. Det hele klappede. og vi klappede.
Revyen \'Or nærmest professionr}: musikken. de
herlige .w11ge og indslag. ov,·re111i11ge11 - og so
rorende llf sige fc 11Tel til rektor Dt't Fnr er j1or
fJ11llkt11111 og farvel fil lærere, projekter og score
karriere.

Bag scenen bredte nervøsiteten sig. Nogle tysse
dc og sagde. at der ,il lerede var fyld! op inde i s~1-
len, Trætheden efter de sidste ugers stressede til
v.crclsc og gårsdagens premierefest blev glemt.
og da instruk torerne for sidste g,111g kom ind og
ønskede held og lykke. dirrede stemningen i tavs
spænding. Forestillingen forløb n.csrcn. som den
skulle . og spændingen lortostes mere og mere ef
ter Iwer scene. Da ryrv.crkcrie : i sidste nummci
eksploderede. og jeg kastede et blik ud over den
blitzende sal. var det. som om arbejdet gennem
de sidste tre måneder og de mange. mange timers
ventetid gik op i en højere enhed, og jeg brugte
den sidste lille smule stemme. jeg havde tilbage.
p[1 at skdk min energi ud OVlT lcsts.rlcn. Bagc.f
ter var -tcmningcn i top ng .stcnuuctoringcn hl•}j i

nrnkl:L·d11i11g:,rummL'l. V i talte om ham nede p(1
anden r.ckkc, som blitzede heftigt. om 111ak1> t1p
fjerner og ... enere tHll umlc rskortc r. korsagetoppe
og harluk

l11d1'11111wle11jik 11u111 rogl'I t\( og ,·i gik nnul: m11
o., so!v ox 1·1•111cdl' 11<1 /(f'/..ktriemc og ,,(I 11ores 1m
dvr . St1 l..0111 lwi;gi• ddc. /\lud,•11 1·m· la·Her og Jm•
d1·n11· m·,11·~,gl'rll' ugji11e. soll/j('g sjrcl tl rn t harset
/01: /)l'f 1' t1r d,rkkl'I /lot 0JJ i 1J111siklokaft,1. limr
"1•un,, J../m.,e·· SJJi.\te. Stt'11111i11g, ·111·ar rigrig god
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Der \'ar sl'!skoh,·fegl'. og la'fe/'ll e lwfd1 WIN og
lwl'dt' 11~\·J..r .w111ge. Og.Hi 3d llllrde e11 sang. som
11111siklrrrrre11 spillede ri/. \ 'ift /... aldrig spist al 111a
de11 - dels j(1rdi der rar rigdigr af dm. Of.! tids
fon/i fcsrJ..jolenw /('f k111 111e skride i so111111e1w. Ef
rer e11 rimes tid hier der e11 J..m11111e11 og en gae11
Da11st'pw·111ert! sk11lll' fm·,• dl' sidste ajtale1; og al
le skull e fowgn,jl•n's. /\fl,tf dm1se11nr111en111, 111ed
l..l11.,se11. l't'11i1ule11. ka·n•s1e11 ug med si11 mm: \li
hjlllti hi1u111rle11 Jllfd op1~rc/11i11ge11. og sft rar der
ud ,,gfa l'II gnd plads.



Musiklokale: var forklædt som italiensk rcstau
r.uu og mine klassekammerater som fyrster og
fyrstinder. og jeg kunne da heller ikke lade v.crc
med at Iolc mig som c11 :1f ballets dronninger i

min lyserøde Barbie-kjole og de lidt ror sm:'\
solvsko. Maden var overdådig. og vinen gjorde
godt p:'1 min fpr s[1 anspændte krop. Det var rart at
kunne l.enc sig tilbage og se l.ercrc. elever og for
.cldrcblande sig i en collage ;·11' forventning. stolt
hed og gkcdc , Og da lærerne rejste sig ror at hol
de taler og synge sange til og 0111 os. var det
næsten som at blive konfirmeret igen.

Udstyret 111ed video og [otoudstyr igen stod vi
rundt i salen og klappede pmTe11e ind. Der ene
smukke par efter det andet. E11d1111 e11ga11g strak
te vi hals. \lores afkom berusede os c{{ 1111gdo111s
skonhedog glæd«. Herrerne i kjole og hvidt, i m
koko, hvidt jakkesæt, hoj hm. Damerne i i111po11e
rendeselskabsskrudog k1111stfrcrdige.fl"isure1: Det
rar betagende. \li 110d synet af de glade 1111ge og
dansens lethed. Da11se11 t{f.\·/11rredes 111ed. m her
rer11e svingede damerne r1111d1, sC/ de knop k111111e

holde balancen

Jeg blev hentet ar min dansepartner. som fulgte
mig til lunciersopsrilling. Da vi marcherede gen
nem forhallen for at ende på vores positioner i

festsalen, var mit smil så enormt. at det 111f1 have
set bemærkelsesværdigt ud. "Endelig... tænkte
jeg. "endelig er del min tur". Forældrene stod p~
nakken ar hinanden for al forevige disse øjeblik
ke, og mine Iodder gjorde mere og mere ondt.

Nu gik [estenfur alvor i gang. RogenJYldte ga11-
gene. og "de små" ko/JI 11dfora1.fes1e med. \lag1-
fo/ke11e ha1'de helt sryr pci de 1111ge, 01'erris!ede
clwrlatm1e1: Forældrene fik s11akke1 af, og de 1111-

ge tog o\le 1: Det rnrjo deresfest. Jeg kos/ede et
sids,e blik pClfes1sa/e11s e11de1·a:M, der srodso111 e11

libe11 widescree11 11de11 ;'De11 /a11ge rejse" - og
cyklede hjem.

30 -noleåret 199912000

I festsalen var der klassisk wienermusik. hvor
idr.ctsiimcrnes standarddanse blev prøvet af.
.kg forlod ikke salen for et par tirncr senere .
hvor vi stuvedes i taxaer. so111 korte os ud i nat
ten. Her stjal vi al opma-rksomhcd. ligesom vi
allerede havde gjort det meste ,1r aftenen med
vores baliøj. Og det var skønt efter tre ugers lan
cicrsprovcr, tre måneders rcvyovning og tre års
ventetid endelig al kunne sige: "Endelig". Det
var herlig! <li være en del ;11' skolens traditioner
og vidunderligt at være dronning for en aften.
Og som afslutning p:i hele denne aften, da jeg
trippede hjemad med 111in kæreste i hånden og
meget ømme fødder, veg fulde folk til side. og
en ung fyr stoppede os og spurgte. om vi lige var
blevet gift.

Dille Marie Stornei, 3d og
hendes mor Kisser
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Skoleåret 1999/2000 ""r ror ÅSG første gang vi
som skole besøgte USA i studieregi - og pft
dispensation fra gældende regler. 2d. Marimine
Warrcr og Anne-Lise Lykke-Andersen 10g til Eu
nice. Louisiana for at besøge unge amerikanere.
Kontakten var blevet etableret gennem Rasmus

fra klassen. Amerikanske familier lukkede g,cst
frit deres hjem op og var værter i 8 hektiske dage,
inden besøget sluttede med 2 dage i New Orlc
ans. Desværre kunne de amerikanske værter ikke
komme på gcnbcsøg som gruppe - men de kom
mer nok individuelt!

De 7 andre 2.g - klasser tog p[1 studieture til hen
holdsvis: London. Berlin, Barcelona, Rom. Avig
non og Southhatnplon ugen for påskeferien.

Vi har også Iåe: adskillige udvekslingssiudenrer
ind i 2.g - klasserne i løbet af skolefiret:
2z huser Elias Laniado l.acarra fra Mexico. Han

korn i august '99 og tager hjem ved skoleårets
slutning.

2y 1,,,,. plads til Roben Flcming fra USA I-lan
kom i januar og tager hjem til sommer.

::?.w ruuuucr Dan Summerion ogs:°1 fra USA. Han
kom i februar og tager hjem til sommer

2L· er vansklnssc for Anne Spencer fra Ausuali
en. der kom i januar og bliver til januar 2001.

De udenlandske elever er alle i gang med at lære
det danske sprog - det er bestemt ikke let! Tal

langsomt og tydeligt. når I - sclvlolgclig - tiltaler
dem p,i dansk.
Det obligatoriske Berlin - Jerusalem - Århus be
siig lpb af stabelen i efter.i ret med Id som varter
i et par hektiske dage. hvor tre kulturer kiggede
på hinanden. Anne Frederiksen. der har været
promotor for besogers afvikling i mange rir. tog
derefter på besøg i Jerusalem i 14 dage for at se
andre vinkler på kulturudveksling.

Der har ikke fra lærerside været ønsker om deci
derede lærerudvekslingcr og samarbejde p:l tværs
af grænserne: men det kommer forhåbentlig. De
nye IT-muligheder ligger lige for - vi skal bare
lære m bruge dem

De nye EU-regler i Co111e11i11s- og Linguo-regi
angående lærer- og elevstene til projekter fra fir
2000 medfcrer, at der fremover kun er en ;ir!ig
ansøgningsfrist - nemlig I. marts. Derfor skal
lærere og elever med lyst til tværkulturelle ar
bejdsprojekter til at tænke anderledes og nu alle
rede inden jul i 1.g planlægge elevudveksling i

2.g. Det kan gøre vilkårene sværere for udveks
Iingslystne elever/lærere. Forhåbemlig er vi pfl
banen meste skoleår med nye projekter og både
gamle og nye destinationer.

Inger Meier
huernational koordinator

Skoleåret 1999/2000
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BIOLOGITUR TIL NORDBY BAKKER JERUSCHALAJIM
På geubesr!g i Israel med berlinske elever og kolleger

Da sommerferien sluttede, og t-\SG's klientel
skulle tilbage pt1 skolcba-nkcn. drog en :-a:rlig lil
lo flok til Hou for derfra al forlade ras1la11de1. Ud
rustet med cykler, raunkjær cirkler og pctri~k."ilr
skulle 3g 131 op imod Samsox udspekulerede og
uden tvivl velforberedte natur. Allerede pa hav
nen i Hou kunne man m.erkc en dynami~k stem
ning brede sig blandt eleverne. og del resulterede
i et hæsblascndc cykcllob mod Thomasminde i
Nordby Bakker.

Efter hurtig indkvartering p:01 den hyggdigc og
såmænd ganske nydel ige lille g[ird begav dc
håbefulde unge sig ud i felten hungrende efter ,·i
den. Samsos lum;kc bakkelandskab gran~kcdcs.
og det blev hurtigt lydeligt. at der var meget :.H
studere ...Disse planter er ikke ens... udta lt e Tor
ben Ankjæro holdende to tilsyneladende idcrui
ske planter i Iwer sin hånd. Intet gik deres næse
forbi den eftermiddag. Der var imidlertid mere
spænding. som ventede p{1 at blive udlost. og eks
kursionen kom til at indeholde ting som under
sogelscr ar et vadehav (ja ~[,dan et har de faktisk
pf1 Samso). limetaksering af en strandcng og un
dersogelser afdiverse stranddyrs fedevalg og for
svarsteknikker. Indfangningen af stranddyr var i
:-iig selv lidt afen begivenhed. hvor fladfiskeyngel
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ng ch)dscnsfor\igc strandkrabber gav livet mening
i lilkhaYct ved l.ungor.

Selve indfang11ingc11 af krabber til vores forsøg fo
regik ved den idylliske og nærliggende strand, hvor
\'i snorklcndc udforskede livet i kystlandet. mendet
krævede mod. tapperhed og hurtighed at fange de
lumske suundkruhber med de bare hænder.

De fælles spisninger. kortspillene, hygge-stun
derne med slikkrebs i stereoluppen og lejrbålene
hjalp de hårdt arbejdende elever med al rekreere
efter de sp.endcndc. men hårde dagtimer. og det
sociale niveau hojnedes. så det. der kunne ligne
arbejde og opga\·ebe~varelse. mest af alt virkede
som aftenkaffe.

Eleverne i 3gl31 vil uden tvivl se tilbage ptl Sam
soturen som deres storhedstid. ··Ja det var den
gang. jeg var ung og smuk.. .' udtaler Peter Holm
med t"t drommcnde :-.mil på la~ben. Man husker
udelukkende gode ting i forbindelse med denne
wr. ror ll\en et glimt fra turen er forbundet med
ba!.!ende sol. \Ode toscr. lipcktakukrrc opdagelser
og-i det hele taget en rigtig god. problemfri. lære
rig og ovenud fornøjelig tur.

Torben Anhjæro, 3: og Pe1er /-/o/111, 3/J

Di1 lir er skiftevis hvile og rurb11/e11s
dineJan-er str()get 111,,tf 11w11ge pe11sler
nogle drppet i giftglpd og lynende galde
andre i sk{mhed så afarmerende
ar 111011 01·err11111ples of.,;i11 egen gr/id
Di11eJm11ter ajla.:ses af i11d11111redeflaskeskclr
lange kæder der blinker i lyser. et spejlbelagt 1·a11rid
og ikke nok sli ml'get 1•t111d
ketl/ slukke de11 hellige ild. der brmuler her
... .lerus{lfe111.

Jir1 Pia Tafdmps dig1sa111li11g
"Terrirorialsc111g ·· ( /994)

I 1991 modtog vi f~.,rste gang via vor partnerske•
le i Berlin· og især dennes primus motor. Stefr111
Fender - et hold jødiske, israelske gymnasieele
ver til privat indkvartering hos os her pr1 ÅSG. Li
ge siden har denne - noget ensidige - '·udveks
ling'' fundet sted lwert efterftr, og i anledning af
s1a1cn Israels 50 !1rs jubilæum sidste år var jeg
derfor blevet inviteret med. når berlinerne. et kuld
gynrn:isieelevcr ptt 11 og 10 lærere. skulle pfi gen
visit i Jerusalem i december ·99_

Turen startede i Berlin i Sch0ncfcld-luft.havnen.
hvor der ar sikkerhcdsm:rssigc grunde er bygget
en sa.:rlig pavillon til lsrac\sforcndc. Som rcjsc
crf:11\:11 d:111skcr tager man clct indtil videre g:111-
ske cool. for man vedjo, at de ogs:i ved udrejse til
Amerika :-.1nr med maskinpistoler og stiller de
tabelig:-.te sporgsm:"1\ 0111, hvem der har pakket
en:-. kuffert. hvem der har bftrc:1 den. 0111 mnn har
faet g;ivt.:r undervcjs. etc., clc .. s~ alle sv~u-cne i

haghovedct er klar til at blive t'yrct af. da den crn
,ige. unge i:-.r:1..:ler • med m:i:-.1-.inpistol! - gennL'r
i311 hl..'11 til det i11d!edc11dc i111crvil:W ved skranken.
Vi er nhldt lin..: timer for flyarg:rng. og i dagens
;rnkdning 1.:r de kvil-.kc svar ovcniknbct fundet
rrcm pa 111i1 bedste engelsk, sf, jeg tripper bered
\ il ligt ~1r .,led. ror :-.L)lll d:inskl..'r. der stadig :-.er ~ig
,l:h ,rnn en ung blond kvinde. rcjli.:r selvsikker-

heden jo ikke noget. Og så sker der det. at jeg al
lerede fra fprstc stund mft sande. at Biblen er en
bog med vægl. thi de sidste skal blive de fors1e -
og de første? Ja, jeg nåede da nyet. men under
vejs overvejede jeg alvorligt. om jeg overhovedet
var interesseret i at rejse 1il et s:i neurotisk land.

At sikkerhed i Israel forlængst er blevet noget
langt mere end en betegnelse f'or en adfærd. som
er opstået af en tvangssituation. det var et tema.
der skulle beskæftige os en del resten ar turen. Vi
vænnede os til. at vi skulle kropsvisiteres ved
indgangen til særlige steder som fx Grædemuren.
Men jeg vænnede mig aldrig til. at der altid stod
en vagt med maskinpistol i et skilderhus ved sko
len. der var pigtrådsomkranset og følgelig kun
havde en ud- og indgang. Eller m vi - hver gang
vi var af sted med de israelske elever - også hav
de en ung knægt med. der ~kull~ "pn::isc pa" os.
Selvfr)lgelig med en maskinpi,;;tol svunget kækt
over ryggen. Og til sidst glædede jeg mig satani~k
over. .ti de blev nødt til at endevende min almin
deligt rodede Fjiillriiv. hver gang vi entrede en ar
de storre forretninger i Jerusalem. Alle disse sik
kerhedsprocedurer er uden ll'i, I cl produkt afde
res modsætning - foleisen af usikkerhed . men
mon cle i sidste ende ogs:l tjener til m fjerne den?

Noget af det. der var heil ~pctielt vecl denne tur,
var n:Hurligvi~. m vi hele tiden var sammen med
de ••indfodtc". Eleverne var privat indkvaneret.
og hvis ,,j ikke var af sted med eleverne, var vi
lærere hele tiden inviteret ud til skolens. l~crere.
Som med alt andet i dene mO{kctning.crnes ];mel:
A11s1rcngcnde og afsindigt ra~cinc.rende.

En :1r dL' ror~tc dage h:wLlc vi en hel skolcda!.! i

On Ramm. ··vo(· skole. Her er 40 elever pr. kl;,_
se norml'n. og hvis nogen skulle syne~, at ASG
tr:L'llgcr til en k,crlig hånd ogs;'1 hvnd angår op
rydning. rcngoring og bygninger generelt. ja. sa
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forekommer det mig. som har alt hos o~ r:1et en
overdosis Ajax. efter at have set Ramot! En gym
nasieelev i Jerusalem har 32-35 ugentlige timer.
fordelt i et system mellem obligatoriske fag og
valgfag. som vi kender det. Obligatorisk er 2
ugentlige timer i bibelkendskab. 3 i grammatik.
dvs. hebræisk og 3--1- timer i ovrig i til moders
målsundervisningen, også hebræisk. Fremmed
sprogsundervisningen var fortrinsvis engelsk,
valgfag bl.a. arabisk. mens de nuturvidcnskabcli
gc fog vist i antal mindede om vores. Tror jeg
nok. for skolesystemet er ikke ensartet som det
danske. Ort Rumot er en forstadsskole nær
grænsen til den besatte Vestbred. Det bctod. at der
fortrinsvis boede "verdslige" jodcr - vore værter
- men generelt havde skolen et stigende problem
med tosprogede elever. :.11 den stund araberne be
gyndte at rykke ind p~ livet af dem! De bastante
udtalelser 0111 "de andre" fik det gang p3 gang til
at gibbe i en konfliktfjern dansker.

En lørdag morgen gik vi "søndagsrur" i Naha
lahirn. et jødisk kvarter. der mindede om min
barndoms søndage. Her ilede festklædte barn og
voksne til Synagogen. mændene iført kippaen.
den lille jodchai. kvinderne slæbende på diverse
duftende anretninger til fælles bedste og for
tæring. Overalt masser af katte i solskinnet. og
for at ingen skulle blive fristet til at rage bilen. var
der omhyggeligt stillet vejspærringer op ved ind
kørslerne til kvarteret! Del der med gnister - og
det vil i et moderne samfund fx sige al trykke pJ
en kontakt. at starte en bil - det skal man lade det
guddommelige om - og derfor kører "rigtige" jø
der ikke bil m.m. i shabbat. Der hvilede virkelig
en guddommelig ro over kvarteret, og den skal
især ses på baggrund af den - ja undskyld ud
trykket! - ukristelige larm. der ellers dominerer
den israelske dagligdag. I et samfund, hvor alle
unge mænd er i militærtjeneste i 3 ~r. alle unge
kvinder i 2 år, i et land, der opretholder et fast re
serveberedskab p:i 400.000 personer, ja der skal
der leves her og nu. Fx synes kommunikations-

Jo Skoleåret /999/2006

tn111ge11 i landet ustillelig. Pfi gaden. i skolen.
midt i en personlig samtale, i bilen. i bussen.
overalt tales der i mobiltelefon. I hjemmet drøner
fjernsynet konstant. Og der behøver ikke at være
nogen, der ser det. Gæster eller ej. Er der antyd
ning afen pause. hvor 111:111 kunne fornemme Lin
nitustrykkct i aftagende. da blev også radioen
1:~11dt. måske fordi computerens blippcn foret se
kund var p;°1 stand-by. Det var ikke ualmindeligt
at se to israelere s1f1 og "tale" med hinanden med
hver sin mob i I telefon for oret!

I Mea she'urim, det uhraonodokse. jødiske
kvarter præger de sortklædte mænd gadebilledet.
Som i mange andre samfund erortodoksiens vok
sende kraft et problem. De uhraortdoksc er et re
lativt lille mindretal (ca. 5%). der gebærder sig
nærmest middelalderligt og anser sig selv for at
være de "sande" jøder. Ca. 60% afmændene ar
bejder ikke. men promenerer flittigt i gaderne, de
betaler meget lidt i skat. og fra staten Israels op
rindelse har de fast unddraget sig al militærtjene
ste. I skolerne - og vi var forbi en sådan - har ele
verne kun bibellære på skemaet. Ingen verdslig
lærdom skal forstyrre deres opvækst' Ikke desto
mindre spiller de ultraonodoksc som bekendt en
markant politisk rolle som tungen pf1 vægtskålen.

Mange afdisse synspunkter blev sat i relief af. at
den amerikanske udenrigsminister var i Jerusa
lem samtidig med os for med Barak m forhandle
fred mellem Syrien og Israel. Men der vår jo og
\n landets ufattelige skønhed. de utroligt gæstfrie
værtsfolk. ornradcts ubegribelige historie, og
hvordan man i bogstaveligste forstand liggermed
røven i vandskorpen i Det dode Hav. Efter mud
derbadet. I 30 - 3. srindag i advent!

"Israel, um Himmels willen, lsrael"

Anne Merete Frederiksrn

Jerusalem - Berlin - Århus

I fu'Hcsxkub
pfnutcr \'i cl træ
hverlur l'n..·111ti

den

Skoleåre, /999/2000



TUREN GIK TIL ISLAND

og den a11dc11 i Europa. for netop lige her var
det. at de 10 verdensdele gled fra hinanden. ja så
111;°1\lL'. \"i sidde i IO min. med termokaffen for at
Iordojc s.°1 stort et indtryk.
Lisbeth havde måske sit storstc øjeblik. da Olle

forpjuskede. ret grJ miniænder drønede forbi ned
ad floden bare 2 m fra hendes fod. Tænk, al være
s:01 t;L't p;i de sjældne dykæ nder!
Men indrommes skal det: Islands sælsomme nu-

l.igc fra de torsie plaukcguingsmodcr var det op- tur byder ogst1 p:i seværdigheder, der kan be-

0

AND G

lagt. at ,·i valgte rigtigt. d:1 vi enedes om Istme!
som målet for 7 geografi- og biologilæreres !o
knllonsfinancicrcde studietur
Øen er jo na-rmcst at betragte som et stort geo
grafisk-biologisk laboratorium for naturens store
skaberkraft. og frydefuld! var del at kunne be
gejstres over knudrede sten, gul jord. 2 mm hojc
planterog fugle. der faktisk ikke burde kunne Ily
ve uden al behøve undskylde det over far ander
ledes sindede. Ak I Kun all for sjældent færdes
man blandt ligesindede.
De fleste ville nok have undret 'iig over ,n ~e fire
ellers nobelt udseende ældre mennesker (de fire
biologilærere) kaste sig ned i græsset i henrevet
jubel over fundet af noget. de kaldte moslyng og
sne-ensian. men ikke vi geografilærere, der lige
s;! hcnfon stod stirrende mod fjerne horivonter.
fordi vi vistnok mente ~1t kunne skimte Lang
jokull (en af de fire store glctschcrcj i det fjerne.
Tænk. om det var rigtigt!
Eller som da Mogens ~tak hånden ca. 20 cm ned i

en lille revne i jorden - og begejstret kaldte alle til
med el: "Jeg kan m.erke jor
dens indre varme" Det tog
o~ 20 min. al komme os over
den voldsomme oplevelse.
Ja, og da Anne-Lise bredt
skrævende over en vældig
revne i jorden bekendtgjor
de. m nu stod hun faktisk
med den ene fod i Amerika

Skole 1re1 /99912000

gcjsue andre end geografi- og biologilærere. Når
man befinder sig blot 30 cm fra Deuifoss' kolos
sale fold (Europas storsie vandfald) eller på lop
pen af den eksploderede vulkan Hverfjall. hvor
de amerikanske astronauter trænede til turen på
månen. eller i Namaskard med de dampende
svovlpøle og flojtende stendynger et Dames hel
vede på jord - eller ved Gcysir og Strokkur, ved
Gullfoss og Godafoss osv. osv.. så taber de fleste
111æle1 ved så storslåede syn.
Alt dette nåede vi og meget mere. Planlægningen
barde \'i heldig ris overladt helt til Anne-Lise, og
jeg kan roligt sige. at vi ikke spildte et minut. Og
~[i har vi det hele på video'
Det er umuligt at udnævne nogen enkeltstående
oplevelse ,0111 den bedste. men billede! af bio
geolærernc. der nyder livet i en af Hveravcllirs
varme kilder midt i det mest øde område på Is
land. men\ vinden og regnen pi,kcr henover de
omgivende regeta1ion\l,he nader. er ikke langl
fr<-1 al kunne fonjcne dennt: hæder.

fi'OII ll'll\"(!J/

1\rhu.1· Statsgym11asi11m



Bibliotek
lindes i nr. 34. Tilsynsfdrcndc med biblioteket er Christian Bech Sorcnscn.
Biblioteket er et uddannelsesbibliotek og er s[1ledcs indrcuct til arbejde i faglige
sam111cnha:11ge.

I biblioteket k:rn du liudc:
-faglilll'ratur. opstilkt fag ror fag
- ht111dbpgl'r og nrdbogcr
-c.:nkl'ltc 1id..;skrift1:1
- friskt! aviser.

llu kan p.t. hrugc biblioteket til:
-ll'ktid;t:-.ning, ht!rumkr skriftligt hjcmn1L·:trbl.'jdi: med brug a!'hånd- og ordhogc.r
-;ivisl:l's11ing
-gruppc;1rhcjck
-hjc111l:111
{bpg..:r llll'd gul 1;1pi: - l'orlrinsvis h;°111dbpg~r og ordbogcr - kan ikke hjemIane;.\)

I lvonla11 du J;111cr bogi..:r, kan du la·s~ p~ opslag i biblioll ..'ket.

tlf. 86 32 42 25
tlf. 86 25 86 18
tlf. 86 75 07 07
tlf. 86 13 66 17
tlf. 86 1-l 06 67
tlf. 86 93 60 62
tlf. 86 15 35 6-l
tlf. 86 72 19 13
tlf. 86 15 83 59

tlf. 86 25 22 58
tlf. 86 12 2-189Dorte Søholm

Ole Juhl/1-1:rnne 1-icrrns

Elever:

L:crere:

Amt:
Kommune:
For,~ldrc:

Sekretccr:

Bent Mikkelsen
Dorthe Laustsen
Bj:rrne Bjørnskov Jensen (formand)
Anne l-locck (n:cstforrn:rnd)
Jørgen Sorcnscn
Inger Mcicr
Anne Munk Christiansen
Soren Berntsen

TAP: Finn Elancl
llcslJ'rclscn har suppleret sig 111cd:

Johan Herold

Befordring
Elever. der bor uden for Århus Kommune. rJr ved :1nsof!nin!:! 1il Amtet kort til rutebil eller
tog. Elever, der bor i Århus Kommune. skal selv knl;e k~rt til Arhus Sporveje. Egcn
he1:1li11gc11 er i alle tilfælde kr. 225.- kr. pr. mrincd.

Bestyrelse
Bcs1yrclsc11 bcst.ir ar I nrrnsr,idsmccllcm. I mcdli..:m udpeget ar konrn1unalbes1yrclsc11. 1 rc
pr:csen1:,r11cr fra lok:1lo111r:1dc1. I TAP'er. 2 for:clclrc. 21,crcrc og 2 elever. Rektorer skolebe
styrelsens sekret:cr og deltager i møderne uden stemmeret.
Bestyrelsen fosthcggcr efter indstilling fra rektor skolen!> fogudbud og budget (elvs. fordelin
gen ar den samlede bevilling p.1 de enkelte konti) samt ferieplan og ordensregler. og den for-
111idlcr et s:r111:rrbcjdc 111elle111 skole. hjem og lok:rlormridc.

Mcdlcrnmcrnc i 2000/01 er:

Skolesekretæter
Hanne Herms 1agcr :-.ig af opgaver vcdrorendc skolen-, budget ";,11111 Ion- og pervonalcfor
hold og arbejde! i forbindelve med eksamen.

Oluf Lindbcrg-Niclseu er p~l'dagogi,.,k inspektor, da tillige forc-iur skolens ck-aernc infor
mation. som fx udgivelse af <ko It bladet "Kronhludct"

Kaare Petersen er bogirr-pektor. Han administrerer indkob af l.ercbogcr og papir og sorger
for bogudlcvcring og -aflcvcring ved skolcarct- start og afslutning. Andre arhcjdsområder er
planhegning og gcnncmforcl-,c af skolen- l l-vtrutcgi.

Birthe Find Rasmussen varetager den overordnede edb-ledelse af adminisrrtuioncn. bistår
rektormed fag- og timefordelingen. administrerer lærcrkandidutprovcr og har medansvar for
c ksam cnsplan l~cgn in gen.

Anne 1'1erctc Frcdctikscn varetager den daglige udmini-utuivc ledelse, bl.a. de daglige
skcma.rndringcr -om Iolgc af koilcgcrs :-.~ gdom. fra, :naf 1jc1btligc arsager m. ,. Intern in
formation. samt tilrcttcl.cggelsc af tcrminsprovcr og eksamen er andre arbejdsområder.

Inspektorer
Anton Vinderslev er ledende in-pckror ng rektor, <tcdfortr.cdcr. Ud over den daglige admi
ni-trativc lcdclxc :-.tar han for h)gning:-.,l·dligL'h(.ll<h.·l,cn.

Rektor
er til og med skoleuret 99/00 Ok .luhl, der er -kolcns JXL'dagogiskc og administrative leder.
I det d:1gligc arbejde bistas rektor :1f en r.rkkc kolleger. af -ckrct.crcr og pedeller.

Administration
holder til i lokalerne I a og Ib (bla), ~;1111l kontorerne 1,·. for indgangen (rod).

0111 Århus Stal.~gy11111asi11111
ALFABETISK ORIENTERING

Vivl Guldherg forer xkoicn-, dagligt rl..'gn-.kab~r vamt varetager den lokale SU-~1dmini
strurion og elevbefordring. I-lun forc..,tar dc-.udcn rcg1-.1rt:ringL"ll .if clc\ for..,ommcl,l'.rnl'..

Anette Sondergaard !Vladsen v:m:iaga bl.a. ~ch.ri.:u·rfunkw111rr IOr in..,pcklOrcr og 'l!Udie
v~jlcdcrc. Endvic.h.:rc tager hun 'iig af arl1L·jdc.:1 i forbintld'it: lllL'.d tt:nnirh- c,g ar,provcr og ,t;.1r
for de runktionl..'r. der vcdrorcr L'lcvcrnc-. forhold.

Pedeller
Skolen:-. pedel er Finn Eland. ug C;1rsle11 Holm er pcd i.:lnh!LlhJtlpL"r. Di: h~1r 1ihyn med \hO
lcn~ inventar. bygninger og ydre arealer.



Billedkunst
Da er Irivillit; billedkunst om tir:-.dagen i IV. lektion. Dc1 forcgtir i billedkunsthuset. og der
er åbent for alle elever. som har lyst ~I :11 deltage i et :,r de kortere kurser i [x tegning. male
ri eller gr:11ik. Desuden er der muliuhcd for at ddta!!c i "åbcm værksted" med individuelle el
ler f:l'll~s projekter som Ix syning ;1r kostumer. frc~tstilling ar plakater. plancher. rekvisitter.
julegaver etc. Tilmelding. omkring I. september og midl i januar.

IJ1Jger
A. Ved skoleårers begyndelse r:lr hver enkelt elev udleveret de fleste afde bøger. der skal bru
gcs i det kommende skoleår. Bogcrnc er offentlig ejendom og skal behandles godt (også
selvom en del ar dem efterhånden er ret nedslidte). Mi,ligholclelse kan medføre krav 0111

erstatning. Dc1 er va:scntligt for skolen al understrege delle. dels fordi bøger er dyre, dels
fordi skolens bogkonto er lille i forhold til elevers og læreres ønsker om bogansknffelser.
Derfor: I. Bind bogeme ind.

2. Skriv 11~n·11 i det dertil indrettede feh foran i bøgerne.
Undlad at skrive til og strege i bogcrnc.

-l. Behandl dem i det hele taget ordentligt.

13. Det er obligatorisk for alle elever ved skolestart at anskaffe:
I. Nudansk Ordbog ( 13. eller senere udgave).
1. To sæt ordboger (Gyldendals rode ordbogen til fremmedsprog alt

efter sprogvalg
- Sproglige elever: Engelsk og fortsæltersprog.
- Matematiske elever: Engelsk og 2. fremmedsprog.

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

Cafeer
afholdes i løbet af skoleåret fredag eftermiddag kl. 15 - 18. Cafeudvalget (tre elever og Anne
Frederiksen) sorger for de overordnede rammer. der bl.a, siger, at 2.g'crne har fortrin til at ar
rangere cafeer som opsparingshjælp til deres studietur. Turlærcrne er sammen med pedeller
ne til stede ved arrangementet.

Datavejledere
er Jens Holbech og Kaare Petersen. De ~r anwarligc for IT-grejet til undervisning-brug og
opstiller i samarbejde med elevrudet. kollegerne og skolens ledelse reglerne for benyttelse
heraf. Jens Holbech tager sig især af vejledning af skolcnv pcr-onalc, mens Kaare Petersen
fortrinsvis står for den mere tekniske vide.

Dueslag
J forgangen til hcrerværclsct findes der "dueslag . hvor Iwer lærer har "iit rum med initialer
og navn på. En liste over alle 1111111111..:nc hænger pa siden ved indgangen. Dueslagene kan bru
ges til meddelelser, opgaveaflevering m.m.

Eksaminer og årsprover
For at rn en studentereksamen skal man i lobc: afde tre år have an agt i alt 10 prøver. normalt
4 skriftlige og 6 mundtlige. Gyrnuasicafdclingen fastsæue.r hvert år i hvilke fag. der aflægges
mundtlig prøve. Alle elever aflægger efter 3.g skriftlig prøve i dansk og i de valgfng. hn:r en
kelt har valgt på højt niveau.
Efter 2.g skal de sproglige til skrif1lig prøve i engelsk og matematikerne i matematik. forud
sat at 111 :111 ikke lwr valgt nrn1ema1ik som 2-årigt hojnivcnufrtg. For de fog. hvori der ikke af
holdes skriftlig eller mundtlig provc. overforcs ilrskaraktcren som cksamensknraktcr p."i ek
samensbeviset.
Derudover alltoldcs i bf1clc I. og 2.g mundtlige og skrif1ligc ~rsprnver.

Elel'kopiering
I sydgangcn i kælderen står en dcvkopicringsmaskine. der mod betaling kan ben) ttc.., af alle
elever. Prisen er p.t. 0.50 kr. pr. ark. Hvis maskinen ikke virker. sa ret IK'll\'t~ndebc 1il enten
Fi1111 Ela11d dier Melie Riis.

Ele,,skabe
er i eykcik,clckrc11 og kan 111,1d bcltlling "f :iO kr. 0111 ,,ret lejes ved henvendelse til Finn Eland
ca. 1-1 dage efter ~0111mi.:rf i.:ricn. iV\;111 skal selv skaffe en h~engcHb til ~il,,,ring ar box.cn.

fo'/evråd
Se ,ide 50

Wev/elejim
Finde, foran kantinen og betjene, m!.!d tck:kort. Di~~e kan bl.a. kobi.:" i kantinen.



Forsikri11gs.forliold
Som hovedregel er det hjemmenes ansvar. at eleverne er Iorsikringsdækket i nødvendigt om
fang. Skolen har dog en ansvarsforsikring. der dækker de skadcslucndelser. hvor skolen di
rekte kan pålægges ansvar.
Da det er i strid med kommunalfuldmagten at tegne kollektive ulykkesforsikringer for elever
p:i amtskommunale gymnasier. er den hidtidige forsikring opsagt fra I. juni 2000. Alle bør
derfor revurdere de personlige forsikringer.
Det skal i denne forbindelse nævnes. at skader pga. fejl eller forsommeiser fra institutionens
og dens medarbejderes side er d.ckke: af Århus Ann, ansvarsforsikring.

Ga111111e/ • elev•fest
tlmk·r ~tcd den fprste fredag i novcmbcr.

Fa:1/e.rndvalg
I :orkurtdsc FU, ~c sid~ 52

Fæl/estimer
F:cllcstimcudvalget under FU arrangerer :irligt 6- 8 r,rllestimer. Formt1\ct er at gi\e skolen~
~kvcr p,1 tva.:rs af kla~st:r aclg;111g til kunstneriske oplevelser. indforing i særlige i..:mnckri.:cbc
og i akwellc problemer. Se endv. Kafl,1uh'1P11 og skolens l-lje111111csidt'.

Forsommeiser
Skolen forventer naturligvis. at eleverne kun forsommer arbejder. når de har tvingende grun
de hertil. Vi skelner i første omgang ikke mellem årsager til fravær. men registrerer blot de
elever. der i de enkelte timer ikke deltager i arbejdet. 50111 fplge heraf giver vi helkr ikke fri
til f.eks. fødselsdage. begravelser. rejser. sygdom eller andre formål, Det er alene elevens og
hjemmets ansvar. 0111 en elev af en eller anden grund forsømmer arbejdet. Udgangspunktet
er. .u der er mødeplig t og pligt til at udføre obligatorisk skriftligt arbejde. Derfor findes der
også præcise regler for. i hvilket omfangdet kan accepteres. at elever ikke deltager i undervis
ningen. Reglerne herom er formuleret i "Gymnasicbckcndrgørelsen" af 31. maj 1999 . Prak
sis er fr,llgende:
Alle forsømmelsesmapper (incl. skriftlige opgaver) gennemgås en gang om måneden ar rek
tor, der pf1 dette grundlag - evt. også ved at høre studievejlederne - træffer afgørelse 0111 even
tuelle konsekvenser.
Såfremt forsømmelserne overstiger "højst 15% afden afholdte undervisning i det enkelte fag
eller I 0% i fagene tilsammen", medfører det. at eleven får tildelt en skriftlig advarsel. Det
te gælder også ved manglende aflevering af skriftlige arbejder.
Efter tildeling af en skriftlig advarsel følges forsømmelsesforløbet nøje for at se. om ad
varslen har haft en nedsættelse af forsemmeligheden som konsekvens.
Forts.etter imidlertid de omfattende forsømmelser. vil eleven - som regel efter en chance på
lo rcgistreringsperioder til at vise bedring - blive overført til særlige vilkår.
Faglærerne fritages herved for al give årskarakterer i afsluttende fog. og eleven må selv do
kumentere sil udbytte af undervisningen ved at gfi til eksamen i alle afsluttende fag i fuldt
pensum. Eleverne bevarer retten til at deltage i undervisningen og retten til at fa skriftlige op
gaver rettet og kommenteret. Til gengæld har de stadig pligten til at deltage i undervisningen
og aflevere alle stillede opgaver.
Når elever er overført til særlige vilkår. kan de ved fortsat uacceptabel forsømmelighed uden
yderligere varsel rn betegnelsen "ikke studieaktive" og dermed blive frataget en eventuel ud
dannelsesstøtte fra SU-systemet.
Fortsælter forsommeligheden efter overførsel til særlige vilkår, vil eleven - igen som regel ef
ter en vurdering strækkende sig over lo rcgisucringspcrioder -blive hortvist fra uddannel
sen. En bonvist elev kan - mod gebyr!· som alle andre udefrakommende tilmelde si!! ek~a-
111c11 som selvstuderende i de enkelte fag. altsf1 eksamen i fuldt pensum. De-Ile- giver cl~g ikkt~
retten til at modtage SU.

til den 4 . juni
til: ikke fastlagt

fra den 10. februar til den 18. februar
fra den 7. april til den 16. april
den 11. maj
den 24. maj
rra den 2. juni
fra den 23. juni

den 8. ;mgu:-.l
fra den I.J. oktober til den 22. oktober
den S. november
fra den 23. december til den 2. januar

Skoleåret starter:
Eltcrår-Icric:
Operation Dugsværk:
Juleferie:

Eleverne bør selv være dækket af:
- en tyveriforsikring. Overtoj. tasker. værdigenstande, cykler etc. efterlades på ele
vernes eget ansvar. Skolen udlejer aflascligc skabe i kælderen. Henvendelse til
Finn El and. Se under Elevskabe.

- en privat ansvarsfortsikring.
- en privat ulykkesforsikring.

Tyveri- og ansvarsforsikring vil ofte være indeholdt i en privat familieforsikring eller lignende.
Under rejser indenlands og udcnlands P) er eleverne dækket pa normal vis i henhold til sy-
2esikrin2en. men heller ikke mere. Rejsegod. dækkes afen privat Iamilicforvikring.
(*) inde,~ for sygesikringens gyldighed\omrnde.

Vinterferie:
Påskeferie:
St. Bededag:
Kr. Himmelfartsdag:
Pinseferie:
S011111H:::rferic:

De nævnte datoer er inklusive.

2001:

2000:

Ferieplanfor skoleåret 2000/200 I



Glemte sager
Afleveres enten til pedellerne dier p:i rod administration. Værdigenstunde gemmes i en. en
måned i pengeskabet pt't rod adm. Andre glemte sagcr kan sogcs, hvor de er tabt eller i en
uskon lilla kasse i garagen

Hjemmeside
Arhus Statsgymnasium har en hjemmeside pt1 adressen 11·11'1r.ar1rlrn.,·.sw1sgy1111wsi11111.dk
Indholdet redigeres og vedligeholdes ar Marianne \\!arrer. Desuden lindes en intern hjem
meside (inrrancr) p;'i adressen i11tra.aarh11s.stmsgr11111asi11111.dk I-ler kræves brugernavn og ad
gangskode til skolens netværk. Ansvarlige fur denne side er datavejlederne Jens 1-Iolbcch og
Kaare Petersen.

lujonnationsblad
Fire gange om året (Gl. 1/10. 1/1~. 1/3 og 1/5) uddeles til skolens elever og forældre et in
fermationsblad. "Krenbladet". med oplysninger om aktiviteter og arrangementer både i og
uden for skoletiden. Redaktionsgruppen bcsuir af inspektor Oluf' Lindberg-Nielsen og et
udvalg af elever.

lnformationsnioder
Finder normalt sted en gang om ugen tirsdag mellem I. og li. lektion. På disse moder kan FU,
rektor. elevrådet eller andre frernla:gge sager til debat. Moderne annonceres ved ekstra ring
ninger. og der er modepligt! Bcnucrk. at der er ændrede ringetider om tirsdagen. Se sidste side.
Referat af moderne opsæues pa elevopslagstavlen til hojrc for vikarsedlerne.

lnternationu! koordinator
er Inger Meler. Hun bistår kolleger i forbindelse med udvckslingsrejser og er behjælpelig.
når skolen har udenlandsk bcs(Jg. Endvidere vejleder og hjælper hun udenlandske g.csreele
ver under deres ophold pa ÅSG. I det forgangne skolear har der især været fokuseret på ud
vckslingsrcjscr, individuelle eftcruddunnclscsrejscr for lærere og undcrvisningsprojcktcr
med udenlandske institutioner

IT
Lokale l-la er forbeholdt undcrvisninu, rnenv I-tb er abcnt. nar der ikke er undervisning i lo
kalct. I lokale I 4d linde, er mindre antal computere til fri afbenj uclse. Herudover lindes
rundt om på skolen. fortrinsvis i aflaste faglokalt.:r. enkelte computere. fm alle computere er
der internetadgang. Selvom da ikke er computere i alle lokaler. er der i alle lokaler edb-vrik.
idet skolen har en mobil computer. monteret pa er rullebord med en \lor,l:erm,projck1or.
Skolen har et -.~et regler for b111g af IT-ud... tyret. De er udleveret til alle elever og er desuden
oph~L·ngt ved datalokalerne. Endvidere kan de \t.:.) p;1 ,koll!n.., imernc hJcmmc\idi.: p[1 adrc\\Cll
intra. .iarhus . .statsgymnasiunulk, hvor og!-.a en række andre prakti\kc uply~ninger af i111crc,
se for skolens elever og hrreri.: findi.:\. Denne !\ide kræ\'er bru2crnavn og ad,gang"kodc. \0111
alle elever bliver ud~lyret med ved :-.\arten i I .g.
Skolen har også en ekstern hjcmmc:-.idc pa adrC!-.\Cll 1rn·1uwrhm. \1t1Hgr11111mi11111.d/..
Evi. problemer med udstyret mddc~ til Ka:irc Pelerscn p;i bla admini•Mation. Der kan og...f1
ringes direkte til KP pf1 lokalnummcr-t7. fx fm telefonen. der er placcrl!t i forrummet ved
da1alokalerne.

Ka11ti11e11
Ledes af en l,crervalg1 bestyrelse. Bes1yrclsen udgorcs af Fritz Hardcrs og Gert ~ladscn.
Kantinclccler er Bente C:ybo. der stfrr for den daglige clrif1. Desuden er Siw Ping He an,a1
som medhj,clper. Åbningslid: 7.30- 15.00
I samarbejde med skolens Grønne Udvalg er vi begynd! al 1.cnke mere 11kologisk. Forclobig
inclkobcs økologiske rf,varcr som mel. saft og mælkeprodukter. og vi har forogct mængden
ar r:1kost, salater og grønne. retter.
I kantinen er der selvafrydning. Det betyder. at mnn rydder op efter sig!

Karaklergiv11i11g
I henhold ti I bestemmelserne skal der i gymnasiet ud over årskaraktererne gives minclst Cn og
evt. to standpunktskarakterer. De n~crmcre tidspunkter frcmgfir af kalenderen i '·Kronbladct··
og p:1 skolens hjemmeside.

Klager
Fa:llcsudvalget behandler alle problemer. der vedrører trivsel - med to undtagelser· Sager. der
vedrører en enkelt lærer. kan ikke behandles. og sager vedrørende en enkelt elev kan kun be
handles. sfifremt eleven er indforstf1.ct hermed.
Bilde klager over en l:crers adfærd og klager over en elevs adfærd forclæ22es rektor til be
handling og afgørelse. Klager over rektors behandling af sådanne - og af;~cire. sager ind
bringes (igennem rektor) for Gymnasieafcle\ingen. Den normnle klagefrisl er 14 dage. og
klagen skal være skriftlig.

Klasse/ærer
Alle klasser har tilknyttet en klasselærer. men i modsætning til folkeskolen fungerer en si\dan
mest administrativt. idet studicvcjlcdcrnc er dem. der varetager de enkelte elevers forskellige
problemer ar bf1.dc studicm;cssig og mere priva1 art. Undtaget er dog I .g'erne. hvor klas~c-
1,rrcren - udover det praktisk adminislrativc • ogsf1 går aktivt ind i arbejdet mcLI klas:,,ens tri,.
:-id. Sc ogsf1 artiklen /111rod11k1io111il l.g , side 9 .

Koutakt "skole - hjem"
Septemhcr:
"Ahcnt hus". Allc 1.g-ekvcr og deres p~rprcnde inviteres til en uformel arten på skolen.
hvor alk fag er repræsenteret. og klas~crnes l~l'rcrc er til stede .
.lanuar:
Kon-.ultation for 1.g.
DL·r er wd kunsultationcn mulighed for individuelt at drnftc faglige og andre sporg :,.m[1\
llll.'d kl:,..,:-.ens la.:rcrc ug studievcjledcr.
.I a1111ar/rcl1ru:i r:
V,dgl',1g..,oric11tcring for I. og 2 .g.



Lære1forsa111li11gs1110der
Her behandles elevernes standpunkt. ligesom man kan rtidgivc eleverne om oprykning i en
ny kla!',,c. Afgorcbi..:n ar. om en elev skal Ionstrue i u.cstc klasse. træffes ar eleven selv.
Lærerforsamlingen holder 1111Kk inden uddeling af karakterblade og efter afslutning af cksa
ruiner og årsprovcr,

Læsepædagog
Skolens l:csL'pæd;1gog. Mona Reichcrt. kan hjælpe og vejlede elever med s.crligc læsc-, skri
ve- og <taveproblemer.
Ud fra en samtale. l.'.\'1. suppleret med en undcrsogclsc ar .,1:rrkc og svage sider. kan elev qg
læsepaxlagog tinde frem li! elevens vanskeligheder og derudfra overveje hj.clpetomn
staltningcr. som f.cks. kan virre c11 instruktion i hcnsigtsnncssigc l:L'SC- og studievaner eller
ekstratimer i en kortere eller længere periode.
LL'scp;L'dagogcn kan kontaktes af eleven selv eller viu danskla-rcr eller studievejleder.

Modeplig!

Der er almindelig modepligt: herunder horer og\.i pligt til .it aflevere •-hriflligc.: opgaver.
Se ogsu Forsmnmetscr.

Navne- og adresseændringer
Navne- og adressetcndring og ;.l'ndring af telefonnummer ...bil \trak.., meddele, til
Anelle Madsen i bli, adm.

Oinprover
Indtil bevis for en \a111k1 eksamen er udvtedt. kun en elev ben) Ile ~ig af muligheden for 2.
proverorsog. En sadan omprovc kan kun linde sted ved den folgcndc -ommerckvamen. og
i et samlet gymnasieforlob kan samme provl' hojst af"la.:ggt:" 10 g,mgc. Eksamenspensum

svarer ved omprøve til fuldt pensum. og eksnmcnwpgivclsernc er identiske med de eksa
mcnsopgivclscr, der ville have været gældende. hvis eleven var overfort 1il :-ærlige vilkar ved
I. provcforsog. Eleven har ikke krav pti faglig vejledning. Senest den I. februar skal eleven
have tilmeldt sig omprøven hos OJ/AF. Senest den I. martsskal cksamensopgivebernc fore.
ligge underskrevet hos OJ/AF.

Opslagstavler:
Halvårs kalender. skoleskema. lokaleskema. daglige skemaændringer samt rncddclelsL"r fn,
kontoret findes i forhallen. Desuden har forskellige foreninger og udstillinger selvstændig
plads pfi opslagstavlen.
Opslagstavlerne i kicldergangcn kan frit benyttes af alle. Opslagstavlerne i forhallen samt
gbsd(,jrene kan kun bcny11cs efter aftale med rektor eller inspektor.

Ordensregler
Overordnet skal alle udvise cl fornuftigt hensyn til hinanden og behandle skolens bygninger
og i11ve111ar p,l en forsvarlig måde. "Skolens bygninger og inventar·· omfanerogså bygninger
og inventar. som indgftr i rorbindelsc rned ekskursioner. studierejser og anden form for un•
dcrvisning.
Denne generelle beskrivelse omfatler bl.a. følgende adfærdsregler:

I. a) Spisning mf1 kun finde sted i kantinen. i forhallen og i festsalen. Der må således
ikke spises i klasselokalerne. Der er selvafrydning efter spisning.

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

2. aJ Tobaksrygning er kun tilladt uden for skolebygningen samt i cykelkælderen og på
del ene l:crerv,crelse.

b) Indtagelse ar øl, vin etc. pt1 skolens omrfide er kun tilladt efter særlig aftale med
rektor.

3. Spil om penge er ikke tilladt.
4. Det er brugerne ar skolens lokaler) der skal rydde op!

Stole og borde skal s;cttcs I"' plads, og affald skal smides i affaldskurve.
5. Cykler anbringes i ka:ldcrcn i cykelstativerne (ikke p:i fod og ikke pa brandveje)•

eller i skolcg,irdens cykelstativer.
Motorcykler og biler parkeres ost for bygningen eller i gården.
Cykl~r og knallcrlcr skal trækkes indl.'. i bygningen.
Udh.!wring ar brol'hurer. skrifter, bpger og andet maicriale skal ~ke fra et bord i kan•
tirtl!n. S:dg rn;'i kun !inde sted crtcr :,rtalc med rektor, der kan r:idførc sig med FU i

s;\dannc ~ager.

Pædag11gik11111ka11didater
K;111didatcr 1111.!d uniwrsi1c1scks:1111cn, som ønsker at undervise i gymnasiet. :-ikal gcnnemg3
l'. l ~11r.... u... i pr:1ktisk unckrvisningsfærdighl'd. Dette str:ckker sig oftes1 over et halv, .ir pr. fog,
hv<,r kur-.. i~tcrnc · k1tldc1 la:rl'rkandida1cr eller "spirer" - deltager i undervisningen i na~rt sam•
arbc_jdi..: med klas.'icrncs la:ri:n.:. I lobct ar kursus :1rrangcrcs der to "besøg". hvor en studie•
11.:kttir 1·ra ~11 andl'n :-ikolc kornmcr og ovcrv,ercr ~. 3 1i111er. Ef1cr ~- bcsog udf'onncr vejlede·
rL'. 11g ..,tudil!ll'ktorcr l!11 ud1aklsc 0111 liert·rkandidatens undcrvisningsf.crclighcd.



J

Pædagogisk råd
hcstfo· ar rektorog skolens lærere. Det p.cdagogiskc rad er r!1dgivc11dc over ror rektor. Del be
handler emner som skolens undcrvisning-ullnul, budget og nyanskaffelser. Til behandling af
sager. der vcdrorcr eleverne. indbydes clcvrcpr.cscnumtcr til at dchage i melderne.
Pa:clagogisk råds ledelse er fra 1/8 1999 ~ lichncl Andersen. Tove Roikjær og Inger Mcicr.

Regelsa111/i11g 111.111.

Alle elever p:"1 skolen far udleveret Bckcndtgorch,c for gymnasiet ar 31. maj 1999. som rum
mer oplysninger af forskellig art. bl.a. bestemmelser for indholdet i samtlige fuu. Andre om
fattende bestemmelser for gymnasicuddannclscn end disse kan lindes i en meget omfattende
rcgcbarnling i ringbind indeholdende samtlige regler. Heri lindes tillige undcrvisningsvejlcd·
ningcn, Rcgclsamliugcn s1Jr p(1 rektors kontor og pi', biblioteket. men kan ogsi1 læses pil Un
dcrvisniugsministcriers hjemmeside pf1 internetadressen: 1n1·11:1n•111.d/.:./i11de.r

Ske111a/æg11i11g
Denne opga\'e udfores af Jes Rctboll og llirthc Find Rasmussen.

Skemaændringer, daglige
Som folge af læreres sygdom. tjenstligt fravær. ekskursion. lærerkaudidmbesøs o.l. kan
det være nødvendigt ;11 foretage ændringer i det daglige skema. Disse ændrinnerforetases
af Anton Vinderslev og Anne Merete Frederiksen og bckcndtgores ved opslag på ~p
slagstavlen i forhallen.

Skolearkivar
Skolens arkivar samlerældre og nyt materiale vedr. skolens liv, Fotos. avisudklip. sange. pro
grammcr rn.m. (evt. i kopi) kan afleveres til arkivaren Anne-Lise Lykke-Andersen.

Skoleband
På ÅSG har vi el skoleband. som spiller ved større. fælle1 arrangementer så som for
årskoncert. juleafslutning. dimissionsfes: og ved andre fr<itlige lejligheder. Bandet er
abent for en rytmegruppe samt alle intcrcwcrcdc blæsere. I erkendelse ar. at vi bor i en
storby, hvor der er mange lritid-tilbud at konkurrere med. fungerer bandet som cl sakaldt
ad hoc band. dvs. ri ører kun i en kortere periode op til ti arrangement. Mun er salcdes
ikke bunde! til en ugentlig ,nedag hele arct. hvis man melder ,ig til skolebandet. I ar har
arbejdet med "Les Miserables" 1a~e1 al ,orc, tid. og arbeJdct har ,:ilc:de, været konccn•
11wc11il perioden okwber 1il februar.
Normalt vil repcnoircl lih:engc af <le forhandcm,mndc 11,m. af h1em der forven101 Cl nø<l
wrftigt nodc-/bccifringskend,kab.
Tilmelding til orkestret bli\'Cf annonceret pa fa:ller.,modcr i b1.:hori~ tid, inden et ,tørre arr;.tn•
gement sk~1l løbc af stabelen. Hcnvendcbe til Birgit Oeng~u.

Skolefest
Finder .-.tcd i m:uts med dcltagebe af elcver. l:.tn.:re. for:eldre og gamle ele,er. Den~ indhold er:
Fa~llcs underholdning.. \pi!)ning i kla!):'lemc. l:incicr!I. mu,ik. dam. \nak m.v. i en ra:hJ..c !okuler.

Skriftlige opgaver
D~I frcmgfir af Gymnasicbckend1-
gorclscns fagbilag. hvor mange skrift. 1

lige opgaver eleverne årligt skal ane.
vcre. For at fordele disse jævnt over
ug~rnc og derved imødekomme ele
vernes skrif'llige arbejdsbyrde fas1s:c1-
tes ved semestrets begyndelse aflcvc. 1

ringsdatocr for alle klasser og hold.
Det er lærerens ansvar, at planen for af.
leveringer ikke ;_cndres, og at den en·
kel te opgave stilles tilpas tidligt. s5 clc• 1

vcn1e sikres en rimelig arbcjdsperiocle.
Det er elevernes pligt at s~,lrge for. at de
rastsatte afleveringsdatoer overholdes.
Hvis en elev har problemer med at
overholde fristen. kan læreren i særli·
gc tilfælde dispensere for fristen, nor•
malt dog kun efter forudg{1cndc hen•
vcnclclse fr,1 eleven.
Syge elever ;11lcvcrcr normalt senest 10

dage efter sygdommens ophør.
Opgaver. der efter l.:crerens mening af•
leveres for sen! eller slet ikke ~,!leve•
res. noteres i forsømmelsesprotokol•
len, der ved hver 111;°111eds begyndelse
gennemses ar rektor.For sent allcvcre•
d~ opgaver !\'.\les i forn~lclcnt omfang pfi et for la:-reren passende tidspunkt. De opgaver. der
er anf~;n i protokollen. tælkr med ved opgprcbcn af den samlede forsommrl5e. !'vlanglendc
upgavcr kan i sa:rligt alvorlige tilf',clclc alene uc\\pse skriftlige advarsler m.v. ~

Statens Udda1111elsesst1i1te
Viri Gulclht•rg iagcr sig af allL'. !-iporgsmnl, der vl.'.drort:r SU. De gældende bestt'.'mmelsc.r for
tildcli11g af ll(l(lannclscsstottc kan hcn1rs i bl~ administration.

Studiekreds
lkr h.;111 oprcth.: .... swdickri.:dsc. hvis mindst 10 elcwr mc.lder sig. og hvis en leder kan linde~.
I ~,udil'krcdscnl.'. m~ man ikke gcnncmg:'\ l:ercbogsstul'. Timerne lig.ger uden for normal
u11d1.:rvi ... 11 i ngs! id.

St11diet11re/eksk11rsi1111er
StudiL·turdd!-ikUr!'iiu11cr L'r tmtkrvisning uden ror skolens bygninger, Lek.-.. i poli1iske in~titu•
tionL'f, crhwrvsvirk.-.omhcck:r. teatCl'i'lalc. :indre land~ og byer.
Va:rdicn ar ~,tdannl.' lure er stor. Arbejdsklimaet i kl::isserne pUvirkcs positivt. og det er bc•
l'ricndc L'llg :mg imdh:m at v;crl.'. bortl.'. fra bøger. tavle og lektionsopdeling og lære pf1 en
amh.: 11 mad~.



Retningslinierne for studieturene er fo:-.lsat dels af ministeriet. dels af skolens pædagogiske
råd/ckskursionsudvulg. Fra 1.g tilbydes en opsp;iringsordni11g i alle klasser.

- Der kan rejses i fog. hvori der undervises i det ~r. rejsen linder sted.
- Principiel! deltager alle, da studieture indgår som del 111' eksamenspensum.
- Rektor godkender det foglige program for turen.
- Det er lærerne. der tilbyder klasserne studieture, da de via deres lugligc indsigt
bedst kan vurdere de forskellige rejsemåls muligheder.

- Studieture foregår enten ugen inden påskeferien eller ugen efter efterårsferien.
- Det tilstræbes. a1 Iwer elev/kursist deltager i en studierejse p;°1 c:1. en uges varighed.
- Udgifterne i det samlede undervisningsforleb m:i ikke overskride kr. 4.700 i basis-
pris.

- Basisprisen er hojest kr. >.000 pr. studierejse p;i en uge.
- Basisprisen er hojcst kr 1.200 for studierejser på tre skoledage.
- Basisprisen er hojesr kr. 400 for en undervisningsdng + weekend.
- Basisprisen er kr. 40 for hver endagstur,

Pga. ændring af gymnasicloven og et politisk ønske om et max. belob for rejser er disse reg
ler under ændring fra næste skoleår,
Alle elever/forældre underskriver inden studieturen en aftale om adfærdsregler.

Studievejledning

Årsplan:

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

Sterre skriftlig opgave
kaldes ogsfi 3. firsopgaven. idet det er en individuel. skriftlig eksamensopgave. der skrives i

3.g i ugen inden juleferien. Inden fur fagene dansk og historie samt de valgte højniveaufag
vælger eleven selv det emne, vedkommende ønsker at skrive opgave i. Den færdige besva
relse skal have et omfang svarende til 15 maskinskrevne A4-sider. Iøvrigt henvises til det Rø
de Herte. der udleveres til alle J.gerc pft det første orienteringsmøde om opgaven.

Stotteundervisning
Stoneundervisning kan etableres i forbindelse med længere tids sygdom.
Elever med fremmedsproget baggrund har normalt mulighed for op til 15 timers individuel
undervisning.
Studievejlederne sørger ror holdenes oprettelse efter Gyrnnasieafoelingcns godkendelse.
I forbindelse med indskolingen af I .g'ere har hver klasse mulighed for at f!i i alt IO timer for
delt pf1 elever. der iflg. studievejleder og faglærer trænger til el ekstra skub.

Telefonkæde
Laves af alle klasser og hold. Det er klassernes/holdenes eget ansvar at udlevere til (især) de
lærere. de har i I. lektion.

l.g

2.g

3.g

Scpt./nov.
Okt.
Jan.

Maj

Aug.
Nov.

Jan.

Sept.
Nov.
Jan.

Feb. - apr.

Elevsamtaler
Klassens dag med studievejlederdeltagelse
Valgfogsorientering
Introduktion til udd.- og erhvervsvalget
Eksamensorientering

Orientering om SU rn.m.
Udd.- og erhvervsvalget (Iortsat]
Studieorienterende møde (STORM)
Valgragsoricntcrmg

Vejledning om 3. årsopgavcn
Uddannelseskaravanen på besøg på ÅSG
Besøg på uddannelsesmesser i Århus ( ..Porten til fremtiden"
og "Studicrr.cf")
Udd.- og erhvervsvalgel fortsat
Åbent Hus (orienteringsarrangementer på
uddannel ses institut ioner)
Orientering om koordineret tilmelding til videregående uddannelser
Rejseaften
Elevsamtaler om udcl.- og erhvervsvalget

ÅSG's venner
Den 6. november 1992 afholdtes der stiften
de generalforsamling i Århus Suusgyrnuu
siums Venner.
Hensiuren med ÅSG's Venner er at etablere
en støueforcning for ÅSG af tidligere og nu
værende toncidrc og elever og alle. der vil
srøuc Ase. Foreningens formå! er dels at
knytte en levende forbindelse mellem skolen
og lokalsamfundet. dels at støtte sf1danne for-
1nn1, som ikke naturligt lc}.SL'S inden ror sko
lcns økonomiske rammer. Delle form!\! sogcs
opfyldt bl.a. ved
- :-.totte til kulturL'llc/sport:digc urrangemcnrcr
- fL':-.tl!r for gamle elever
- stouc til imcrn.uionulc initiativer
- :-.t1nti: til oknnomisk va11skt:lig1 stillede
elever

Aug. Præsentation af studievejledningen
Aug. - okt. Studieteknikkursus (samarbejde mellem studievejledere og

klassens lærere)



Bestyrelsen består affr!lge11de:

Sko/el/ret /999/2000 ,)

Bagefler fik vi lejlighed til at tale med en ty~kta
lende præst. der ,·ar sekretær for patriarken og
fortalte om menighedens problemer med de tyr
kiske myndighcckr. Denabh:vct en brik i det po
liliske spil mellem Tyrkiet og Grækenland. hvis
indbyrde:-. forhold pl. er i kraftig bedring, men
som 1.:llcrs har forsogt at genere hinanden, m"1r lt'j·
lighed gaves. Fordi patri:irkatt!t i lstanbul fra
gammel tid har va~ret det ledende p:11riarkat
bland1 alle de græ,konodo~,c kirker, har de1 en
stor symbolsk betydning for Gra~kcnland, og tyr
kerne har ved al vanskeliggorc forholdene for
menigheden ku11nc1 genere mockrla11dc1.
Det tredje s1ore punkt pli programmet var et bc
srjg i et sufi-center. Sulismcn er den mystiske
gren :ir islam. hvis mtil er personligheden:-. for-

Del næste punkt på programmet var overværelse
af højme!iSC i den kirke. som det lille græ~korto
doksc. kristne mindre1al siadig benytter og vcd
ligeholder.

viden for vore mange interesserede sp~}rg5.mill.
Dcmicla vislc os hen 1il Tesvikyic-moskeen. hvor
vi frit kunne overvære fredagsbønnen. Vi fik der
cl tragisk forstcllåndsindtryk af nygtningcsiwa1i
oncn i Tyrkiet. Vi kom i snak mc.:d en engelskud
dannet. irakisk ingeniør og hans familie. der var
flyglet fra Irak. fordi han ikke ville arbejde for
Saddams regime. Men fordi han i Irak havde un
dervist på et militærakademi, var alle grænser
lukkede. Han havde forgæves søgt asyl i Cnnada.
Norge. Sverige. Fin/,rnd. og ne1op som vi stod og
talte. fik han besked om. at også en asylansøg
ning til USA var blevet afvist. Han boede nu pn
andet år uden for Is1anbul og skulle hver dagmel
de sig på den lokale politis1a1ion. Han 1rn111e ikke
1age arbejde. hans bøm måne ikke gå i skole. fa
mi lien kunne ikke fa ol'fen1lig lægehjælp. og dens
eksis1cnsgrundlag var 200$ om måneden. der
kom fra FNs nygtningehøjkommissariat.

Øen 21. - 26. september var 10 afASGs religions
lærere - Bente Kofoed og undertegnede saml min
ægtefælle Karin - på studietur ri! lstanbul.
Tyrkiet indtager en speciel s1illing blandt
Mellemøstens lande. fordi det både fysisk og kul
turelt danner bro ri! Europa. I I 920crnc og 30er
ne skabte Tyrkiets redningsmand og reformator
efter l. verdenskrig. Kemal Ataturk. et moderne
samfund efter europæiske forbilleder med en ny
sækulariserct, tyrkisk identitcr. hvilke! bl.a. inde
bar en håndfast adskillelse af religion og stat,
som er enestående i Mellemøsten. Denne udvik
ling har ikke været uden problemer, og i dag er
der et bredt og meget nuanceret spektrum afhold
ninger over for, hvordan forholdet mellem religi
on og stat bør være i Tyrkiet.

STUDIEREJSE TIL ISTANBUL
for ÅSG's religionslærere

Vi havde forud kontaktet det svenske kuhurinsti
tul i Istanbul for nid og vejledning, fordi vi vid
'StC, at instituttet året før havde raget imod et
større hold fra religionslærerforeningen. Denne
henvendelse viste sig at være nøglen til den me
~et spændende og lærerige oplevelse af' religion
og kultur i Tyrkiet. som luren udviklede sig til.
Morgenen efter ankomsten blev vi modtaget 1n'
instituttet urden norske sekretær Kari Coj.uay og
Jen svenske institutleder Elisabeth Ozdalga (beg
,c tyrkisk gift). som ud over at have lag: Cl 3-
Jages program for os gav en lang introduktion til
de religiøse forhold i Tyrkiet. Den fundamcnta
isme. der i medierne fylder s:i meget. viste :-.ig for
let Iorstc at v.crc noget, som langt de fleste tyr
rcrc ruger nlsumd fra. og fordel under at v.rrc en
cakrion p{i de 111.ingc sociale problemer ved de
·cnL·,tc ti:'ir:-. mnssive indflytning fra land til by.
Oc,mlcn havde insriuruc:» stab ril modet inviteret
)anic.:la, en dansk kvindelig ;1n1ropologistudc

H.lc , Lkr p.t. var i Tyrkic1 for at :-.krivc om ungt:
1rhi,kc kvinder:-. rollemodeller. Ud over at have
..:t i 'fyrkic1 1111.:cl mclkmrum i syv ,1r t;tlte Da

·c1:1 llydcndc tyrkisk og var t.!11 guldgrube af
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cniug med Gud gennem bon. sang og dans. Sufi
ordnerne har altid haft stærk folkelig appel og in
dre sammenhold og blev derfor forbud! af Aia
tiirk. men har ikke været til at udrydde. De tale·
reres i dag uden at have genvundet deres tidlige
re indflydelse.

På grund af instituttets gode forbindelser til en af
disse ordener• Halvcti-ordenen - fik vi lov til at
overvære et sufi-mode med sang og dans. Det var
en meget fascinerendeoplevelse. For selve mødet
b!ev vi modtaget af en lille. venlig mand. der fik
os forbi vagten ved døren. som trods den tyrkisk
talende instiunsckrcucrs forklaringer ellers ikke
var til sinds al lade os slippe ind. Det viste sig. m
vores vært talte udmærket engelsk og havde rejst
over hele verden- Europa. USA og Japan - og un
dervist grupper af interesserede ikke-muslimer i
sufismens principper. Han holdt cl lille introduk
tionsforedrag om sufismen og gav el ganske godt
indtryk af den universelle spirituelle symbolik.
som sangen og dansen er udtryk for - sufismen er
åbenbart en åndelig; dybt forpligtende måde at

leve på snarere end Cl bestemt sæt meninger. Om
end man kunne mærke. at forståelsen af islam
som den endegyldige åbenbarin g af sandheden
satte nogle meget faste grænser for vores efter
følgende dialog. virkede han med sin opmærk
somme omsorg og si! varme og venlige væsen
som en bedre reklame for sin sag end mange afde
argumenter. han førte i marken for den.
Den efterfølgende gudstjeneste med sang ogdans
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havde en atruosftcre. der skruede Liden 300 år til
bage. eller måske rettere koblede tiden af; det føl
tes som al s1,1 ved en af kilderne til den ubestem
melige annosfære af 'god lid'. som i europæeres
bevidsthed hviler over lande med muslimsk kul
tur. Ikke sådan at ternpoet var specielt langsomt,
men snarere. a1 alt i forlobet - melodierne, san
gen. rytmerne. dansernes trin og gestus udfolde
de sig efter en indre. organisk logik. hvor selv den
voldsomste bevægelse forblev centreret i nuet
Indimellem disse arrangementer blev der også Lid
ti! at overvære en imponerende janiischar-kon
cert. se den gamle kristne domkirke Hagia Sofia,
som efter omdannelse til moske nu er museum.
den 13lå Moske, Topkapi-paladset med dets vid
underlige skatte af smykker og kunsthåndværk
og ikke mindst harcm'et (Sultanfamiliens 400
værelsers privatbolig).

Det. der gjorde mest indtryk. var nu nok tyrkerne
selv. Sa snart vi kom uden for de fa strøg med 1u
ristbutikker og pag ende ræppcsælgere, blev vi
modt med en stilfærdig og umiddelbar venlighed,
som man skal lede længe efter i europæiske stor
byer- lidt som 0111 byen var en meget stor landsby.

Ah i all fem oplcvclvcvma'uede dage, som gav cl
indtryk af et land med store menneskelige og kul
turelle ressourcer, 10 111 vi europæere nok ville gere
O!, selv en tjeneste ved at lære bedre at kende.

K1111d Rvgard
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Del kunne minde . om en almindelig dansk som
merdag ved Vesterhavet: solen vidste ikke rigtigl.
om den gad tage kampen op med skyerne. der sej
lede acbt;1digt afstcd m er himlen. temperaturen
'.'Ivingede mellem 20 og 2-i grader. og vinden le
gede med ungernes hår, Det fpl1c:-. helt uv:1111 med
en langærmet bluse over soltoppcn. Vi havde
glemt spandene og skovlene - Cl ret uundværligt
udstyr. når Niels (2 1/2) og Sidsel (5) skulle lok
kes med på tur - men pa \Cj langs promenaden til
havet fandt Sidsel to store plastikskovle i en lille
krims-krams-butik, sådan a la min barndoms ro
dede i!\cnkr:cmmerbutikkcr. hvor ikke en tomme
er overladt til fantasien og plastikskovle til 2 kr
stykket stiir ved siden af ko11gclig1 porcelæn og
broderede duge. Skovlene blev dagen:-. bedste in
vestering: i løbet af f;} minutter var Sidsel og
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Niels i g:mg 111cd et ..,H>rrc nnl.cgsprojckt i det ide
elle. l'uglige s;111d. Michael og jeg sauc os i sandet
lidt va-k fra dem. og jeg forc-tillcde mig, at jeg
skulle sidde og nyde synet ;1f den Ilone by Nazu
rl'.. (kr klinede sig op ad klippevæggen - og så li
gc et -nuu op og o....c lid1 i de hyggelige. smalle
~\Kkr. Men s:"t fik jeg for alvor øje pf1 bolgcmc:
langt ude i horisonten begyndte havet at samle sig
til en bræmme af gdigronl vand. der langsomt rej
ste :-ig. voksede til utrolige dimensioner (Vester
havet er en vandpyt ved siden af!) og blev hvid
gledende og luftig for så at knække over i cl ko
lossalt brus. der ramte orerne som en fryd. Ude i

horisomen rar den meste bræmme parat - og pro
ccssen gentog sig og gentog sig og gentog sig ..
Brusct-. melodi varierede med bølgernes hojde -
og ri to voksne var i lobet af kort tid Iuldstændiu
opslugte af at Iolge havets hypnotiserende g:mi
Tiden og tankerne forsvandt - vi sank længere og
længere ind i m, selv og bare var. Jeg ved ikke.
hvor længe \'i sad der. måske en time. måske to.
kg kom tilbage til "virkeligheden". fordi min ryg
..,a smar begyndte at værke.

Dci v idundcrlige ved a1 have orlov og rejse sarn
men er at have tid til hinanden og tid til a1 være.
Ikke kun tid til at gere. Selv da vi varnrnc dag
skulle videre til Portugal- ..,u,Ne og i vin enkel
hed uendelig, smukke bygning\\ ark, A lcobaca
kirken fra I 153. hunne \ i tagl'. den med ro. "Syv
minutter men:·, ..,1gl'r Nici.., forhanJlingwi.llll og
:,itikhcr fire fingn.: i \tjrl'.t. "Nl'.j. \rl'. mmuucr me
re··. a•ndrl'.r han di:1 til i dcn 1ro. al dd \ il gi,•e lllt!
re tid til gr;i\cprojektet. Og ~1ldrig ..,, 1 ..,,1;111 ..,jddcr
vi i bilen og hori:r ··Banhc og kylling··. f11r han
...nork')O\l'.f. Vi h:t\ (k b<,rnc:d:.igi.:: ug , ohsendage
p<.1 rnn.:-') tur - og dd ,ar badedi.!g lnt:r dag. Pa
\Ok..,cndagL"ll(: \ar vi pa ... rna og stNJ\! tun.: rundt i

den drl ar Portugal, \Om \i ,:lf nitl'.t til. Jeg ha,<.k
en forl.lo1mfuld fon!\tilling om, at det tilhagc-

~!aende Portugal nok ikke havde så meget :.Il by
ck pa rent kulturelt og arkitektonisk - og blev heil
ovcrvc.cldct (og lidt novJ, cb vi kone fra det ene
pragtværk til det næste. Vi nåede ~li blive vilde
mt..:d at gfl på _jagt efter s<)fartssymbolcr i den rna
nuclinskc arkitck\Ur - Portug:tls svar p:i ~engotik
- der er en ovcrdi1dig. imposant og til tider over
broderet stilart. der spejler den optimisme. rig
dom og "i111crn,1tionaliscring·· (bl.a. inspiration
fra Østen). der fulgte i kølvandet p.i opdagelser
ne i 1500-tallct. Vi sf1 et hav s,1 stort som en kirke
- og Cl hav ar kirker! Der er nu noget helt sa.:rligt
ved at v<.crc i de højloftede rum og lade historien
og anden fort;clk ... Selv Niels blev vild med kir
ker C-Ncj, hvor er den her kirle altså rloooooo
ot''j, mens Sidsel til sidst fik nok C'Nu gider jeg
sgu ikke tlcrc Jcsuser p:"1 korset - I kan selv gå
derind. kan I'": de korslagte :.irmc og et trodsigt
blik viste. at hun mente det alvorligt!)

Vi holdt os hovedsagelig til Nord- og ivlellem
ponugal. der b.'\clc arkitcklOnisk og lancbkabs
ma.:ssigt byder pfi en utrolig variation: fra vclbe
,·,ucdc rom..:r::ikc templer over monumentale kir
ker. der kunne tage pusten fra Cn. til kongepalad
scr - rx den sidste konges slot. der er en fascine
rende ra::dscl af en bygning. en blanding af Dis
nl.'.yl.111d og klunkehjem. slOrog r;crlig. lyscrod på
d..:11 ene side. blt1 på den anden.. Nnturen virker
pa en almindelig tladl:mdsdanskcr som mig helt
ovcrv:L·lckmlc: i-;ær vores tur ind bngs Douro
rlodcn har fa.:stnct sig p:°1 min indre 11cthindc. Et
frodigt og gront landskab i svimlcnck hojcler.
h, 'lll' vi111r :t.:cn11..: gror sti langt oji.:t r:rkkcr. og hver
k\'~1dr;Hl'l!ll li111ctcr er udnyttet pf1 tcrra~~crnc. der
nppt..:i'ra ..,cl ligner en :-.lm. pli:-. ...crct nc{krdd.

,\ lk:rL·dc cftL'r de forslc p:,r uger var hwrdagcn
tkrl1jc111111c ...oin lysar v,t.:k. ungerne spurglc ikke
l;t11bcn.:. l1\1m1:11' vi :-.kullc hjc111. men i11dre11cclc
..,jg p:i rcj..,L·livl'l og ~purgte i ~tcdcl efter nye lcge
plad..,cr. h;riL·r har ~ctvfolgdig og~a deres strC$S-
11111111L"Hll.:r og tr;L:l~i.: ..,iltlati1111cr: irritation og
...ha:mh.:riL"r pa hag, :edd, n:1r turene bkv ror lan
ge ug lor v:mnt:. l'.t11.:rwremk :-.10rbyt:r med laby-

rinti..,kc gader og uforstaeligc :-.kilte. For nu b:1rc
a1 1agc et par eksempeler. ~1Jen der er al!ig1.:vcl
mange små delaljcr, der gur ror,kellen. Eksem
pelvis. de sene. lange morgener i sindigt tempo.
hvor Sidsel tri:-.~cck rundt i natkjole 11g bar num
~c til hen p:'1 eftermiddagen. tid til :it ~ma~ludre og
hore Nicis fon,clk 0111 "Portuland" llg det. han
havde hprt i ,in "rockmand" (walkrn,11~). Eller en
soncbg i Buc;H;o-~k.ovL'n. anlagt i 500-tallct af
munke og helt c,·entyraglig med snorklede stier
og a:ldgarn\e træer. De1 fole~. son1 om helr Por
tugal Iwer ~onclug L'rpt1 udtlugt - og. vi havde for
nojdsL'n al blive invilcrct med. da en ~lorfamili~
kjll.:'de sondag og borncfoclsclsdag i Bu::ia~o.
Hi::lstL'gl pa11egri~. hjcnnni::bagte kager og cham-

Skolc1ire1 /999/2000

FAMILIEN f-lØGSGAARD OGANDERSENS

ORLOV I "PORTULAND"



pagnc llod i rigelige m.cngdcr, mens snakken gik.
og vi gl'n~idigt fik stillet vores nysgerrighed.

Og s;'i var der jo lige den blomstrende. frugt- og
farverige o Madeira. som vi floj til. og Porto
Samo, en lillepure (Nicis: "en lille prut-o") med
en vidunderlig 9 km l:111g. gylden sundsu.md,
hvor vi boede p;i luksushotel i vandkumcn. Men
sti havde vi også f:kt nok og ville gerne hjem.
Hjem til legekammerater og arbejde. Michael
sprudlede af energi (ingen havde hal'! s:"1 meget
som en snouuese i lobct af el halv! år med som
mer og sol) og kastede sig veltilfreds over arbcj
det ved skrivebordet og p,1 skolen. kg kunne
personligt gerne have undværet forberedelse og

DEMOKRATI
På ÅSG prøver vi at være meget demokratiske!
Alle skal næsten være med til at beslutte alt. Vi
prover at være med helt fremme. når det gælder
demokrati. sfi vi har været med i et demokrati
iorsog. hvor der blev oprettet et udvalg afen flok
lærere og elever. der sammen satte sig ned og så
på de demokratiske processer i gymnasiet.vi
fandt her ud af. at vi godt ville ud i verden O!! lære
af andres gerninger _....gore nogle opdagelse;og fa
nogle erfaringer.
Fors! fik vi kontakt til Slagelse Gymnasium. og
der blev hurtigt arrangeret cl mode med nogle fm
deres elevråd. sti mandag den 30. august kom der
fem Slagelsefolk p,1 besøg. Vi fortalte dem om
vores skole. lærte dem at kende og fik et par go
de tip.

Et par måneder efter var det ~;i vores tur til at be
søge vores sjællandske venner. Tolv ÅSG'cre.
blande! på tværs af klasser og ;irgange. tog vi ~1f
sted mod næsten ukendte mål. Vi blev godt mod
taget, og snakken gik hurtigt, mens der blev gri
net af accenter. Da vi var falde! til ro i de nye om
giveiser, fik vi snakket om forskelle og ligheder i
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rode kuglepenne en stuud endnu. Jeg har det nok
liucsum de fleste af 111i11c elever: jeg kunne leve
ct"lykkdigere liv uden tyske stile. Jeg ville gan
ske , i:-.t fryg1dig mldigl undvære mit gode. ud
fordrende job og livet p,i ÅSG. men det kom li
gcsom va.ltcnde p:I en gang! Det virkede som et
~:111cl1 luun bardcmcnt. og jeg skulle lige vænne
mig til at undvære lomcmmclsen af at tømmes
for tanker ved synet af et hypnmisrrende, bru
sende hav som en kirke. Men nu føler jen mis
igen hjemme i hverdagen og glæder mig til de~
n.cstc tur ud i den store verden.

Mariann» J-lijgsgaard

vores elevråd. og om hvilke problemer der var
begge steder. Det var rigtig sjovt at se. hvordan et
gymnasium også kunne være bygget op. hvordan
et clcvrad også kunne se ud. Vi blev vist lidt høje
i hatten og mente. at vi da var meget bedre. hvil
ket vi måske også er. men vi fandt ogsfi ud af. i
hvor hoj grad elevrådets struktur afspejler sko
lens struktur.Det ,ar en ,upertur vi ha\'dC. og vi
blev enige om at for,.,øgc at holde kontakten,
e\'l~ntuch med en ~rlig udrek, ling. hvor vi bn di
skutere mere demokrati og følge eventuelle æn
dringer.

Sl...1gcl,e h:..tr ikke \ a.·rd di.: l'.lli.:\ll'.. vi har ka,1e1 os
o,w i ur. Vi;.i ~n g}mna1.iieorg:111i,.,ution fik vi kon
takt 1il Gri.:na Gymna,ium. \Wll h~!f ry for at have
et mi.:gl'l ,elfungerl'.ndc clt:,·dc:mokra1i. Vi blev
enige om L'I bt1.ic1g, 1.i:..t en tir,dag eftl'.rmidd:1g en
g~ng i eftcr.irl'.i v:.ir vi l'.11 flok elt:,nxh.kr, da kør
te til Gre-11~1 for :.ti læn.: 0111 djur\J;rnd1.ik demokrati.

Vi ble\' meget godt modtaget og fik en rundvir;;,
ning 1x1 gyrnna,iet, hrnn:ftL'r \ i ~ath.: o, ned og
hprtc om. hvordan dcn.;1.i elevrnd arbejder. Her

honc vi 0111 en helt tredje mficlc at have et clcvrfid
pa. og vi fik stillet nogle spflrgsm;il til. hvordan
del hele fungerede. Vi blev måske en smule skuf
fede. d:i vi havde f:1ct opfoticlscn. at de var rnc~cl
hcngcre fremme med demokrati. end vi var, og" vi
egentlig ikke syntes. at det var tilfrclclet.

Igen fr,jhe vi os lidt bedre - men siden har begge
bescsg f;1ct os til at tænke meget over. hvordan vi
egentlig skal organisere vores elevrfid. Del har
give! anledning til diskussion bf1cle i dcvrådct
og ogst1 ude i klasserne. Hvad er det, vores elev
rt1d skal. og hvordan skal vi komme ud til alle
eleverne'!

I januar kom elevrådet fra Grenå sr1 p& besøg hos
os for at se vores skole. Vi fortalte om skolen og
elevrådet og skulle nu ••forsvare" vores milde at
gore tingene på. Under rundvisningen p,l skolen
gik vi i sm5 grupper, hvor vi llk lejlighed til at
snakke lidt friere om gymnasierne. Det vnr n!t fra
lokalesituation til rygepolitik. Det var en rigtig
god 111 I'1dc at gøre det p~i • det var også rart at ff1

andre til at kigge p:1 o~. sfidan at vi ikle bare gror
faM i vores egen tro p,i. hvor gode vi !)elv er. Og
så GrcnI'1 har vi planer om at holde kontakt med
fremover.

Ah i alt har vi hart nogle rigtig gode ture. som hnr
været yderst !ærerige og samtidig meget hyggeli
ge. Til n;.tste fir har vi fra demokratigruppens si
de planer om at udvide vores vennekreds med
yderligere et eller togymnasier med godt elevde
mokrati. Indtil videre har vi blandt andet Randers
Statsskole og Hasseris Gymnasium i Aalborg i

tankerne. Vi hf1bcr nu på, at det rent økonomisk
kan lade sig gøre at komme afsted. for del kunne
være med til at gøre demokratiet her på ÅSG end
nu bedre.

Perer Dalsgaard 1Welse11, 2y og
A1111e Munk Chrisria11se11, lw

ElerrMer
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meget bliver på denne made mere synligt end i la:ggc materiel og telefontid til. Det har derfor
den almindelige undervisning. været en dyr. men sjov og udbytterig periode.

l'vlaria1111e Sre1111i11gse11 og
Vivi Gammefgaard

Som lærer kan det være sv:crt at løsne grebet og
slippe eleverne ud pf, egen hånd. for lærer de nu
nok, og knn vi nfi pensum??? Men efter at have
oplevet. hvor stort et cngHgemcnt og hvor fin an
svarlighed langt de nes1e elever viser, er der vist
ingen grund til bekymring. Så der er en masse go
de erfaringer at bygge videre p;' i den fortsatte ud
vikling nr kemiundervisningen p:1 ÅSG.

Som led i forsøget har vi arbejdet med at integrere
IT i undervisningen. Information kan hentes fra
nettet. rapporter kan lægges ud på nettet. sr, andre
grupper kan downloade det. Kommunikation mel
lem kerer og elever har bl.a. foregået via en hjem
meside og e-post. Desværre giver skolen på nu
værende tidspunkt kun mulighed for il! arbejde på
skolens interne net fra en pc på skolen. Så hvis
kommunikationen skal ske fra eget hjem. hvor
langt den meste forberedelse foregår. rnf1 man selv

Hvor mange kan rn:m egentlig være i kemilokalet?

KEMI PÅ MELLEMNIVEAU
FORSØG MED PIWJEKTUNDER\IISNING SAMTBRUGAF IT

Overalt i den vestlige verden tales der om. al na
turvidenskaben er i krise.

Antallet af unge. der soger ind på naturvidenska
belicc uddannelser. er faldende. og dette skyldes
ikke... kun det lille rekru\lcrings-grundlag.

Herpå skolen har vi mærket det blandt andet ved.
at vi gennem flere år på grund af for rn ansøgnin
ger ikke har været i stand til at oprette hold pa
mellemniveau i kemi. Som kemilærere vil vi
imidlertid gerne være med til at vende den natur
videnskabelige nedtur, idet vi mener. al en natur
videnskabelig forståelse er en meget væsentlig
brik i den al~ncndmrnelse. som vi gerne vil bi
bringe vores elever.

Vi har i kemi på mellemniveau i .ir derfor valgt at

gå bort fra den traditionelle klasseundervisning.
en undervisningsfonn, dermåske har va-ret med
virkende til at fastholde mange elevers opfauclse
af faget som svært og: kedeligt.

Gennem det sidste ar har vi derfor pa vores mel-

lernniveauhold valgt at variere teorilæsningen
med projektorienteret undervisning i perioder af
5-6 ugers varighed. Traditionelt kræver man på
mellemniveau i kemi. at der bliver skrevet 7 rap
porter i lobet af året. Disse rapporter har vi som
et forsog fået lov til at udskifte med 3 projektrap
porter.

I den forste projektperiode blev der arbejdet med
temaet vand. Der blev undersøgt bl.a. iltsvind i
Arhusbugtcn. rensning af spildevand. kvalitet af
hanevand og af forskellige mineralvand.

I en projektperiode er kemitimerne helt ander
ledes end den sædvanlige undervisning. Krave
ne til eleverne er. at de skal finde ud af, hvad
gruppen eksperimentelt vil undersøge, de skal
kunne planlægge et forlob, finde informationer
og arbejde sammen i en gruppe om at h.1i-.e en
opgave. Det er en periode med megen aktivilet,
men også tid og mulighed for fordybelse. Der
kan være dage med store frustrationer over
darlige maleresultater, over for dårlig gruppe
ansvarlighed eller over aflyste timer. Mangt og

Middelalderen og jomfru Maria før og nu. Er det
cl tema, der kan samle alle 3.gere. der ikke med
samfundsfag hejt niveau er pf1 studietur til Brux
L'llcs'?

Kan man sende 114 på ekskursion til Koldinghus
og henholdsvis Jelling og Horsens Kunstmuseum
den samme dag?

K,111 111~111 klare et lysbilledforcdrng om Maria
fromhed fra kl. S om morgenen med en universi
tct~la.'.rcr?

Hvordan mon det er at have 3 lektioner på en dag
i er af sine hojnivcaulag?

Dette var nogll! ar de sp11gs111til, vi stillede os, da
vi planlagde c11 underledes uge - uge 43 - for he
le l.g-argangcn. Med umhagclsc ar mandag og
fredag, hvor der blev afholdt almindelig hold- og
klav-cundcrvisning. var ugi.:n struk turere t pf1 en

Maria-billt'der. Altcrt~l\'le fr:1 Hyllt'n Kirkt'. Eckernfiirdc
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grupper. Diskussionerne drejede sig om under
visningens indhold og orguniscring: Sk~il den
være mere projek10rien1erc1. skal vi have mere tid
til det i skemaet osv.: En begræm,ning var dog sat
ar diver.'le lovkrav og af skolens eftcrh.1nden no
get utidssvarende fysiske rammer. Bortset fr~1 det
var der ikke sat begrænsninger for ··tindens hi111-
111elnugt"·. s0111 Ole Juhl ud1ryk1e det. I både
lrcrergruppcr og klasser førtes en livlig diskus
sion.

Skolens pædagogiske udvalg bearbejder nu mn
lerialet fra debatdagen. Elevernes inclnydclse er
mærkbar, idet klassesvarene danner rygraden i et
forslag til en ændrel skemastruktur med ogcdc
muligheder for projekter og tværragligt snmar
bejclc. Forslaget kommer til horing og afstemning
efler redaktionens slutning. Sidelobcnclc med den
fælles udriklingsproces arbejder de forskellige
fngla:-rere hele tiden på at ud, ilde deres undervis
ningsprnksis.

Mest bemærkelsesværdigt var det. at lærere og
elever. en enkelt detalje undtaget. har de samme
visioner for fremtidens skole. Det drejer sig om
mere tværfagligt samarbejde. mere tid til projek
ter. et nyt skema. hvor der indlægges særlige uger
med tid til fordybelse og. nok på lidt længere sigt.
forsøg med nye eksamens- og evalueringsformer.

Bc~lutningen om en ny skemastruktur med d..:
n~l'vnte indbyggede muligheder er for~tc fo::.e i en
ltl'ngere uclviklingsproce-.. Senere skal der lage::,
s1illing til. om - og i givet fold hvordan - vi som
skole kan arbejde med nye evaluerings- og cksn
mcnsfonncr. Efter pa!dagogisk udvalgs opraucl~
S!J h:cngcr det nojc s:unmc.n med arbejds former
ne. Med en .endre, ,kemas1ruk1ur er der skabt

Tir"Jag 18/ I rl.'.scrvcrl'dcs til 1.: 11 OVL' rnrd11c1 ck:bat ranuner for en udvikling p~ delle felt.
on1 (kt1L' ern1H!. Eflcr 1.:1 kort npl:cg .1rbcjdcdc ck-
\ crnc kta... ..,cvb, mens la!J'l.'.rlh! var ddt i mindre Ol11fli11dberg

Derfor var det ogs.i naturligt at høre eleverne, da
en ny gymnasiebekendlgØrclse, en ny overens
koi11st og folketingets sf1kald1c uclviklingspro
gram for ungdomsuddannclscrnc sa11e en ny
dagsorden for fremtidens gymnasium. Kort sagt,
og 111f1ske ogs.°1 en smule rorvm'nget. er tiden for
den gamle orden med klasseundervisning bag en
lukkel dnr ved at rinde ud. Men hvordan er den
Hy1.· onkn (eller uorckn) s!i'! ~1lc cl sikkerhed vides
tkt n:eppc af nogen: begrebet ''uclviklingspro
gra111 ·· d:t·kkL'.r n(·top over en proces, hvis ende•
111al for.;\ !-it;'tr kbrt med tiden. Skolen er elever•
nc~. <)g dt: Lr efter 0- IJ ;°irs skolegang jo eksper
ter i al 1nnch;1gc undervisning. /\1 hpre deres mc-
11i11g, ku1111c kun v:nc et aktiv i vores urbcjck· med
at udvikle ~kokn l)g tilpas~L'. o~ de ny tider.

En dag i for:'1rr1 ·99 blokcr"xlc clevernt' skolen og aOys1c
umkrvisni11!!c11 i solidctritct med lærerne. der havde for
kastet ckn.:....-ovcrcnskomst: ··2s i klassen? Sig os. /11-or
a11ladsl'II:'"

Arhus Slatsgymnasium er en demokratisk skole.
Eleverne har gennem deres repræsentanter i elev
rt1d og fa::llesudvalg en storgrad afmedind!lydel
sc p5 skolen og dens udvikling.

A1111e11wrie Kw,thn;;

Maria-billeder.
Andcr, Kirkegaard: Picta (1983-8➔)

Det forpligter lærerne. og det er heller ikke s,i
ringe endda

Om 20 ar vil noglt: elever må-ke huske uge 43 i

l 999 , der ligesom t:11 studietur gav underledes
form og farve pa nogle "kolcdage.

Set i I) se, af Udviklingsplanen. der i efterfiret 99
er udsendt fra llndervivningsministcriet. hvor der
opfordres til lang! mere tværfogligt emne- og
projektarbejde og eksperimenteren med nye ar
bejdsformer etc. var uge 43 t:I lille skridt pa ve
jen. Vi har rn1:14c1 at lære endnu. og1oa som kerer
gruppe i ...amurbejdetv kunst.

Efter en dag på Koldinghus Museum. hvor san
scrnc var blevet bombarderet med malerier.
skulpturer og altertavler af Jomfru Maria som
henholdsvis herrens tjenerinde. madonna med
Jesusbarnet. sorgmoder og himmeldronning og
Marin som kuhfigur, stod foredraget tirsdag ved
Hans Jorgcn Frederiksen på skolen ~tadig som
noget unikt - kompetent. -pændende og vedkom
mende pii trods ar emnet og nogle elevers for
ventninger til det. nogle kaldte et "sog: emne". Vi
lærere (billedkunst. religion. dansk. historie) hav
de gjort os vore overvejelser i retning af almen
dannelse mere end underholdning og naturviden
skab. Det vedkender vi os gerne. Nogle klasser
hørte og s,i historiens vingesus i Jelling ved grav
hojcnc, hvor historielærerne kunne berette. og
oplevelse og anderledes skoledage blev generelt
vurderet positivt af eleverne.

M vordan forløb det"!
Torsdag p;\ vej hjem i busserne kunne eleverne i

cl sporgcskcma give deres meninger til kende.

anden nuidc, end vi kender det i l-l-dagcs skema
et. I k1v-.iflL'II var ;11 afprovc et 1, ·a:rfag.ligt x.uuar
bcjdc mellem nogle af fogene i lg for at formid
le en sanuucnh.cng, al gin:: tilbagcv.rrcndc Jg'c
re et ekskursionstilbud i relation hertil sam t at gi
ve tid til arbejde med hojniveaufagem.'. selv om
holdene ikke var intakte. da en del rar i Bruxel
les.

To timer blev efter lysbilledforcdragct tirsdag
brugt til fordybelse i temaer fra middelalderen i
historie, dansk og billedkunst med tekst-læsning.
billedanalyser og praktisk bi lied-arbejde. I eleve
valueringen efterlyste nogle elever mere "acti

on", men var dog ikke i tvivl om, ~!l noget lignen
de burde gentages det næste år. Delle gælder og
så højniveaudagen, som blev planlagt af hvert
hold og faglærerne. Eleverne sfi her gerne mere
kreativitet og et mere utradiuonclt indhold.
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Fællesudvalget (FU) p,, ÅSG har til opgave at
være bindeled mellem eleverne. lærerne og tek
nisk administrativt personale. Udvalget består ar
fire elever. fire lærere. pedellen og rektor. To afde
fire elever vælges af alle elever. mens de to sidste
v.clgcs af elevrådet. En lærer kommer fra p.cda
gogisk råds ledelse og_ de tre andre er valgt af
pædagogisk råd. Fast formand for fællesudvalget
er rektor.

Udvalgets opgave er at samordne de mange for
skellige parters politik. fremme skolens demo
krati og fremme det kulturelle. FU står som ar
ranger afde fleste fællesarrangementer - fællesti
mer. Desuden fastlægger FU rammer for an101-
delse af cafeer og solder. FU beskæftiger sig bl.a.
også med ordcnsreglerne.

FU holder et ugentligt møde. i fir hver fredag i
spisefrikvarteret. På delle møde vælges en
ordstyrer (fon11::111cL lærere og elever på skift).
denne ordstyrer skal også være ordstyrer på tirs
dagsmodet ugen efter. På Fl.I's møder diskuteres
alle aktuelle spørgsmål med relevans for skolen
som helhed. Alle interesserede har mulighed for

På ÅSG er der som på de fleste andre skoler et
elevråd. En forsamling af indflydelses-interesse
rede elever. der varetager den samlede elevfloks
interesser. Elevrådet sorger gennem forskellige
udvalg for, at vi elever også bliver hørt.

Elevrådsåret starter lige sii snart. der er elever pii
skolen efter sommerferien. I alle klasser bliver
der valgt 2 repræsentanter. der resten af året skal
tale deres klasses sag i elevrådet. Selvom man ik-

Udralg- og arbejdsgrupper

foretræde for udvalget. hvis de har spørgsmål el
ler ideer til nye fællestimer.

r,dlc~udvalgcl orienterer om sit arbejde og her
under trufne beslutninger dels p,i tirsdagsmøder
ne. dels i elevrådet og dels i pædagogisk råd. Ud
valget har v:1lg ultimo januar.

Af [ællcstimcr kan der nævnes del ungarske fol
klore. Mascaras, der var en dynamisk gruppe af
dansere. musikere og goglerc, Gruppen fremfør
te et spændende program. der var ukendt for de
fleste. Operation Dagsværk var igen i år ude at
Iona-lle om deres emne. som i år var Sydsudan,
Hergav rcpr.cscmantcme for OD en god viden til
de mange indsamlere. der skulle ud og gøre et
stykke arbejde for en god sag. Les Miserables.
stykket. der bygger på Victor Hugos berømte
bog. blev opfort som musical. I den forbindelse
blev der afholdt en temadag. hvor klassernes un
dervisning skulle relateres med fokus i denne
tidsperiode.

På FU's vegne
S1efa11 \li11d-Ke:u11oric, 2.r

ke bliver 1alg1 lhvi; der f.eks. skulle være 3. der
stillede op i en klasse) er der altid plad, til en i
elevrådet. Det ville være synd. lwi;;; nogle gode
mennesker gik tubt i cl valg. Det er heller ikke et
krav. at klavserne stiller med to repnesenuuucr,
men det ville da være bedst, hvis alle klawer blev
hort.

I ar har elevrådet bexuie: af omkring 25 - 30 tale
glade elevrødder. Det har hovedsageligt været

l.gerc. der er kommet til møderne. s;°, vi håber
I idl p:l, at det er et tegn på. at fremtiden bringer
flere indflydclseslysinc elever.

Hver tirsdag holder elevrådet møde i den 45 min.
lange spisepause. Her bliver alverdens ting di
skuteret. ting. der er kommet frem i ugens løb .

Dagsordenen til møderne laves ar Arbejdsgrup
pen. rem elevrødder, der også fungerer som for
mænd. altså skolens elevhoveder udadtil mod den
store verden. Disse fem bliver valgt i starten af
skoleåret og holder p.t. møde hver torsdag i et fri
kvarter.

Elcvr,,dct har indflydelse på næsten alt. hvad der
sker på skolen. Det sker ved, at der sidder elever
i alle de udvalg på skolen, hvor det er relevant
med clcvrcpnescntation.

Operation Dagsværk er en organisation, der be
står afgynmasie-, htx- og hf.elever. der har det til
rællcs. at de gerne vil hjælpe børn og unge i den
tredje verden med at !'åen uddannelse. Den 3. no
vember I 999 gik danske unge sr1 i aktion. !-Iver
Udtager skulle hc!s1 skrabe 250 kr. sammen enten
v~d at pudse vinduer. hja:lpe i en butik eller noget
lidt tredje, der dog max. m:°11te tage olie timer.

Det danskstottedc projekt er udarbejdet af i\i!el
lcrnfolkcligt S;unvirkc og genncml\ire~ i samar•
bcjdc med to lokale sydsudanske NGO'er: Det
nye Sudans Undervisningssamrnenslutning
I NSl.iA) og Umlcrvisni11gsprogr:.1111me1 for Su•
clansk..,; flygtninge og 1-ljcrnstavnsforclrcvnc (EP
Sl)RDPJ.

Delle projekt skal sørge for at sydsudanerne får
en udd:i11ncbc. men forst og fremmest til under-

1\llan kan helt selv bestemme. hvor meget mJ11 \-il
lave !-i0lll elevrod. Men det er gerne sådan. at jo
mere man laver. desto mere ind!-iigt for man i.
hvad der sker pf, skolen.

Fordi så meget elevrådsarbejd!..! sker i udvalg. kan
det nemt se ud. som om clcvrt!dct ikke l:.lvcr no
get. Det er ikke ofte. der kommer slore konkrete
ting frem, som elevr5clet alene har sørge! for.
Men i :ir er vi da ved at rn im.Jfr1rt mulighl:'.dcn for
skoleradio ved ops,welse af lydanlæg i kantinen.

Elcvnldcl er der alL"ift bag næsten alt. hvad der
sker pfi skolen. Nu prf1ver vi bare at blive elever
nes råd~

Perer DalsgaardNielsen. 2y

visningen får materialer og lokaler. der er mere
lig med den vestlige standard. Der blev samlet ca.
5 millioner kr. ind.

Næste års b.mpagne, som vil foregå onsdag den
8. november 2000, bliver et uddannelsesprojekt i
samarbejde med Folkekirkens Nodhjælp re11e1
mod sigøjnere i Makedonien.

Til sidst vil jeg gerne sige mange tusinde tak til
jer. der ··gad" hjælpe os. og hermed ogsa udiryk
ke en stor skuffelse til jer. ckr blev hjemme og la
vede absolut ingenting,

250 kr. er ikke den store formue for os, men en
ka:mpe hji.clp for cli.:.•m. som ingen har.

Line /Jar,\·t Spre11se11. 2d
O/J-gntf)J'f>II

Udvalg og arbejd.1-grnpper , J
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CAFE-EFTERMIDDAGE KRONBLADET

Ud1•alg og arbrjdsgrnpner ~

OlufLindberg

retshandlinger. handel. teater og sport. Agoraen
var centrum i de græske byer og for nogle af bor
gerne centrum i deres liv. Platan kom her. Sokra
tes kom her, ja. var næsten ikke til at drive hjem.
Her kunne han møde ligesindede og modstande
re, her kunne han diskutere filosofi og "fordærve
ungdommen". Agora er Krenbladets debatside.
og det var vores håb at gøre den til et lige så fro
dig! forum for udveksling af ideer som antikkens
Agora. De, er langt fra lykkedes. så herfra en op
fordring til nuværende og kommende elever. Or
det er frit. Der gælder kun to forbehold: Ind
læggene skal være lødige. og de 111:L ikke have ka
rakter af personsager. I hvert fald kan vi love. at
ingen kommer til at tomme et bæger skarntyde
saft blot på grund ar ord.l bladet findes en fast side kaldet Agora. Agora

betyder torv. Agoraen var en åben plads i antik
kcns græske byer, brugt til mødested, nids- og

Vi synes. a1 vi har fået et llot layout. Del kan vi
sige uden at prale. ror elevgrupper fra skolens de
signhold har arbejdet med ideer til udformning af
de enkelte sider og bladet som sådan. Deres for
slag danner grundlag for bladets layout.

Bladets artikler er hovedsageligt skre-
vet af elever, og de har haft lyst til at eksperimen
tere med andre journalistiske genrer end refera
tet. der stort set prægede ÅSGinformation. Gene
relt kan man sige. at tonen er blevet mere ufor
mel. end den var i f\SGinformation. Ellers er ind
holdet i princippet det samme, nemlig informati
oner om skolens liv. Dertil kommer en række me
re underholdende indslag.

Kronbladet er afløseren for det gamle
ÅSG-information. Navnet er dobbelt
tydigt og hentyder dels til den ærvær
dige og nu forældede titel af "Stats
gymnasium". dels til sommerfuglen i

skolens logo. En væsentlig nyskabelse
er, at elever indgår i bladets redaktion.
Det er en naturlig udvikling. skolens
overordnede demokratiske struktur ta
get i betragning . Eleverne har i forve
jen sæde i de fleste udvalg under
Pædagogisk R[1d. og p[1 skolen findes
en studiekreds om demokrati med del
tagelse af både lærere og elever.

Stine L1111dHanse n, 2b

er forbeholdt skolens elever og lærere. !Det er
sædvanligvis 2.g-klasseme, der på kift arrange
rer cafeerne. Disse har som regel et tema. Klas
sen. der arrangerer eftermiddagen. bes remmer
selv sit tema, udsmykker kantinen og tilrette
lægger selv ah omkring cale-eftenniddagen - bå
de praktisk og indholdsmæssigt · og sørger for
oprydning afkantinen og skolen efter cafeen. Illet
overskud. der fremkommer ved cafe-eftermidda
gene. gar til fællevudvalgct- kasse. Før 2.g·erne'i
studierejse optælles den samlede indtjening, og
hverenkelt klasse faret tilskud til et eller flere ar
rangementer under studieruren.

Cafe-eftermiddagene har igennem nogle ,ir været
tradition på ÅSG. Cafeerne foregår nogle udvalg
te fredag-eftermiddage (fra kl. 15.00 . 18.00) og

:'1l Ud1•0/g- og orhejdsgmpper

Jeg finder, hvad jeg søger, og bliver i stedet for
tilskuer - en del af mængden og helheden. Mu
sikken lyder, friheden forude ...

Fra min position på trappen
har jeg det fulde overblik over
mængden af mennesker. Hvil
ker liv... På en fredag - som i

dag - foles kantinen ekstra ko- ~--------_u c._ __,

gende. Legen og kreativiteten
giver glade og smilende mennesker. og frihe
den lyser i alles blikke. Weekenden står foran
os alle med åbne, varme arme og byder vel
kommen. Allerede nu er kantinebordene tæt
besat af snakkende. glade mennesker - noalc
endda udklædte. Alle er teet samlet, 1uc,~en
skulder ved skulder. Samlet - som en forsam
ling, hvor fællesskabet dyrkes og nydes.

... Frcd:1g clu-nuidd.rg. Dot\'11
abncs til ~an1i11e11. og jeg mo
<.k:~ af en bolgcndc varme. der
strommcr mod mig. Musikkens
rytme dunker allerede i krop
pen. selv om lyden fra de for
samlede n:.r:-.te11 overdøver alt -
som lyden fra en rn:l'gtig bi
sv.crm. der suser omkring ører
ne - livlig. hoj og vedvarende.
En lugt ar en blanding ,1f mad.
fulde askebægre og forskellige
parfumer rammer mig. Foran
anes en bevægende. mork ska
re. Her - i da!! - lever det lc1:2c11-
de og dansen....de. det social; liv.
Det bruser og syder i gryden
denne eftermiddag.



Udrnlg og ar/Jejdsgm1>11er

lk:-.tyrcl , i.:n fnr et gymnasium udg or ifølge gym- de. idel det forældede varrncxystcm er blevet ud-
naviclovcn sanuncn med rektor skolen, ledelse, skiftet. Indeklimaet i en række af skolen, lokaler
Det er som bekendt rektor. der- varnmcn med in- er dermed blevet væsentligt forbedret. Et andel

SKOLEBESTYRELSEo/

I det kommende [ir , ·il skolen~ hverdag - og der
med ogs.°1 emnerne for bc,;tyrebcn, droftcl-.cr -
givet vi:- bli\'e præget af udmomningcn af de nye
la::rerov..::renskomstcr. ud, ·ikling~programmet ror
1111gdom:-ucldannclscrnc. clc \'dc1nokrati. mabæt
ninger og kvali1c1,;11d\'ikli11g. Samtidig vil :-.om
hidtil di:-11 milstr:ekkclige okonorni~kL· rc:-sourcc-
1ildcling til st;Hlighccl v:rrc til :,,\ede ,om en be
gr:L•n,;;cndc faktor. Den :-.k:11 i1nidlcrtid ikke a11)ol-

projekt vcdrorcndc de fysiske rammer. som be
styrelsen har bcska:ftigc1 ~ig med. a11gt1r en
påkrævet udvidelse af anta lle t ar elevarbejdsplad
ser. Her har man imidlertid ikke kunnet opnå til
slutning fra amtets side til et forslag 0111 en ud
bygning af skolen. Projektet er herefter Iorclobig
stillet i bero. men vil givetvis tncngc sig på igen.
Og~å de okonorniske vilkår for deltagelse i eks
kursioner ru, v. har været pft dagsordenen. Der er
her lagt op til begrænsninger. som i givet fold vil
gore det særdeles vanskeligt at opretholde det nu
værende rejseprogram for eleverne gennem gyrn
nasieforlobet. Bestyrelsen tillægger ekskursioner
og studierejser stor værdi og vil arbejde for. at
rejserne kan bibeholdes på det eksisterende ni
veau. Endelig skal det n.cvne-; at fremmed-

rnlgihL'r til lønninger og lokaler m.v, er afs:tt . sprogsproblematikken også har været gensrand
for drøftelser i bestyrelsen. Det har i den Iorbin-

Bcstyrcl-.cns betydning for skolen ligger derfor dclsc være! glædeligt at konstatere den store in-
nok mere pf1 et andet plan. Skolebestyrelsen er reresse for foredraget med Naser Khader i 110-
,alcdcs 111cd sin brede sununcns.cmiug af elever, vembcr, som bestyrcl,;;en , ·ar med til at arrangere.
l;l'fL'ri.:: Pg ;indre a11sa11e samt rora:ldrc. lokalpoli-
1ike1\: og pcr:-.oncr med tilknyrning til omradct et
rnegl..'I \'deg11L'I forum for drnftclscr af og th::hat
h.:r n111 1llL'l'C m enmlnl'de fnrlmld, sasnm rnal
-.:1.: tningcr. k\':tlitctsudYikling og elcvde111okra1i.
Set 111cd for;L·ldrcojnc er det ikke mindst dis,;e
di-.ku-.-.iD11er. dL·r glir det sp;L"ndc11dc at delt:,gc i

hL·-.tyrel-.e, ;trhcjdl't. snm samtidig gi, l:l' et gmlt
i11dl1lik i dl'I dagligl' li, 1 og arh1.:jde p:1 :-ktik-11.
I .L·jliglll'ilcll her ,bl di.:,rfnr hc11y1te:-. til at opfur-
d1L' :die r,ir:L"ldrc. ,t11n har i111ere:-...;L· llcrl'or. til :li de bcstyrcl~cn fra at gore , it 1il. at ÅSG fasthol-
111lhk lrL·111. 11;ir der til :1ugu:-t/scp1c111hcr hli,e1 derogstyrkersi11po:-. itionsoi11c1att raklivtogud-
i11dk;dd1 til \':dg :1f de hi rilr:tld1\·repr:L":-c111a111er ftirdrL'nLk· udda1111cl :-.c:-stecl
1d he, 1yrcl-.e11.

Bjame l1iomskm· Je11se11
I lk·t l(>rl~ihne ;1r 1.:r dl'r 11p11act l' l 111;L"rkban rL·,ul- fon11t111dJ;1r ht1styrel.ff11
lal :i l 111:111gl'. :u-. k, tr:L'11eber fra hestyrebL'lh :-.i-

xpcktorcrnc - har den daglige administrative og
pa.:dagugi:-.kc ledelse. men, bestyrelsen fast
l;L"ggcr budgetter. som ju udgor det økonomiske
gru11dl:1g ror skolens virksomhed Bestyrelsen
har herudover en række selvstiendige bcfojclscr,
Den medvirker således ved storrc byggeopgaver i

Iorbindclsc med skolen og lasts.cucr endvidere
fogudbml og ferieplaner 111.v. Det horerendelig til
bestyrelsens opgaver at formidle samarbejdet
mellem skole og hjem. Skolebestyrelsens indlly
dclsc p;''t skolens dagligdag beror dog ikke sf1 me
get pt1 den formelle kompetence. De okonomiskc
r.uumcr. amtet udstikker. efterlader salcdcs Cl

meget beskedent - og helt utils tr.ekkcligt - beløb
til fordeling til undervisningsmidler, viderend
dannelse ror lærerne osv., når i forvejen fostlagtc



BLADE FRA KALENDEREN
SKOLEflRET 1999/2000

ELEVER PÅ

ÅRHUS STATSGYMNASIUM
AUGUST:

Skolcst.m
..t-6 Biologiekskursion ror 3gl311il Samso
l I Fællestime om sollormorkclsc
25-27 lrnrotur til Sverige ror la. Id. l x, ly
30 Elevrådet har bcsog fra S lagelse Gymnasium

SEPTEMBER:
F:L·!!estime med tcstugcdans

2-3 Studievejlederne har bcsog ;1f kollegerne fra
Slagelse Gymnasium

15-17 lmrot urti l Sverige for lb. le. l w, lz
2--1-26 Faggruppetur til Rom i idræ:
24-3/9U!Jndsfonden udstiller i festsalen
27-l/9K!assens "dau" for alle ! .s'crnc
28 Aben! Hus ro~- ! .g og fam~ie
29-1/91 d har gæster fra Berlin og Jerusalem

OKTOBER:
12 Elevrådet besøger Grenå Gymnasium
16-24 Efterårsferie
25-29 S:crligt "Uge --13 - skema· for 2. og 3.g
26-29 3.g·erc p.'i ekskursion

NOVEMBER:
l-30 Evaluering ,1f l .g

Operation Dagsværk
ÅSG"s Venner: Gl. elevfest
Naser Khader om iosprogedcs integration i

gymnasiet
11 Elevråde t besøger Slagelse Gymnasium
16 Fæiicslekrion for 3.g om 3Jrsopgaven
18 Uddannelseskaravanen ror 3.g

DECEMBER:
7-8 Studievejlederne besøger Slagelse Gymna

sium
14-21 3. årsopgaveuge for 3.g
22 Juleafslutning

JANUAR:
Skolen begynder igen efterjuleferien

I 0-31 Valgfagsorientering

56 Udvalg- og-orbejdsgmpper

I l-19 Konsulration for l.g
27 Tc111;1cl;1g om Miserables
27-28 Opiorclsc af musical Miserables

FEBRUAR:
Skrivcdag til historieopgaven for 2.g
Oricmcringsnuxlc for kommende I .g'cre
Aftenmode 0111 valgfagsorie111cring

12-20 Vinterferie
1 I Sidste lrist for valg af fr,g I og 2.g

MARTS:
2-1 Skolefest
28-29 Tcrminsprover for 2.g

APRIL:
2-15 1c udveksling South Hamptort
-1--!5 2d udveksling til Louisiana. USA
8-15 2.g studieture til Barcelona (2.:i. 2x), Avignon

(2b). London (2e. 2y). Berlin (2w). Rom (2z)
I 0-1-1- Terminsprover for 3.g
15-2-1 Påskeferie
25 Eksamensorientering 3.g

MAJ:
Fællestime om OJ

22 2:-:. skr. studentereksamen i engelsk
Sidste undervisningsdag for 3.g
Eksamensplan offcmliggorcs for 3.g

4 Skr. stud.ex. begynder for .l.g
IO Eksamensplan offentliggøre~ ror I. og 2.g
12 Sidste undcrvisningsdag for I .g
15-22 Danskopgave for l.g
17 2m skr. studentereksamen i ma1c111:11ik
18 Sidste undcrvivningsdag fur 2.g
~2 Mundtlig eksamen begynder fur 3.g
23-25 Skr. år-provcr for I. og 2.g
29 Mundtlig eksamen begynder for I og 2.g

JUNI:
I 0-12 Pinseferie
1-1 Sidste eksamensdag
15 Opmgclsesprover fra kl. 13
16 Dimission kl. I 0
17-6/SSornrncrferic

la
0 I Sara Marie Alvad
02 Shir Mohammnd Ayoubi
03 Pia Beheft
04 Anne Sofie Bisg/1rd
05 Jonas Bousumaki
06 Tabitha Irene Christophersen
07 Lo!li Eggers-Krag
08 Funda Glines
09 Eskil Hougaard Jefsen
IO L~crkc Blomgrcn Jensen
11 Mira Goul Kellcrmann
12 Snorre Brandt Kærgaard
14 Ane Bredahl Lavsen
15 Anne Sofie Meltvedt
16 .lcppe Rask Moustsen
17 Marc Nicholas Bech Nielsen
18 ivlikka Nielsen
19 Linda Holst Nielsen-1Vfan
20 Jon Evald Noe-Nygaard
21 Janus Novak Olesen
22 rvlaikcn Enggaard Rasmussen
21 Dine Lund Simonsen
24 Trine Hjorth Sindberg
25 Lise Sundbøll
26 M:1i Therkildscn
27 Anna Hanbcrg Thomsen

Ib
02 Jannic Bay Andersen
0.1 Tiilin Cal111an
(l-i TIH1111as Briaml Clausen
OS t\1111L' Snlic Danielsen
O(i J::vL'lyni.; Durhuu:-.
07 Kirstine Thalu11cl Eriksen
08 I .ine Glavind
09 Jannt.: 13..tch Hansen
10 Charlotte Hnsted
11 l<;1...,1nu:-. Bumle fal'ohscn
l 2 Cl;H1di:i Jancckuva
11 i\striu IJjpmskov Jcn,cn

14 Anne-Mette Stidscn Johansen
15 Sine Elisabeth Pallisganrd Juhl
16 Cecilie Justesen
17 Stine Rarnsgnard Jørgensen
18 Jacob Klintrup
19 Anne Mene Fisker Langkjer
20 Anne Ansbjørn Lorenzen
21 Tina Lund
22 Kristina Kjær Milthers
23 Thomas Fogh Mogenscn
24 Katrine Nielsen
25 Kristian Bøj lund Olesen
27 Nimet Simsek
28 Anna Sørensen

le
Ol Bodil Pugholm Andersen
02 David Michael Bamwell
03 Laura Sofie Groth Bruun
04 Anne Ranum Dausell
05 Benjamin Deleuran
06 Rodaina EI-Dirawi
07 Thit Fredens
08 Cilia Adel Lindemark Hansen
09 Jonas Linderoth Hansen
10 Emma Fink lsakscn
I I Sarah Johannsen
12 Sanne Kjcllow
l 3 Johannes Bierring Lange
14 Mads V,ernholt Madsen
15 Maj Berger Madsen
16 Charlone Sabroe Meyer
17 Louise t•k1ria tvHinzbcrgcr
18 Maja Munelt Nielsen
19 J\llaria11ne Lyngn1ose Nielsen
20 Mathias Nordvig
21 Trine Nørgaarcl
22 Asger Daugberg Rasmussen
23 Thomas Rousing-Schmidt
24 Jannie Bach Schrivcr
25 Anne Sidenius
26 Mette Bøgholm Swrne

Ko/e11derblode



27 Marie Thcrkildscn
28 Lise Hocg Østergaard

Id
0 l Pernille Falbc Funderskov Andersen
02 Anne Andersson
0.1 Lcthc Bj;Jrg Bertelsen
04 Frederikke Bollcrup-Jcnscn
05 Nadja Hansen
06 Mikkel Bonde Jacobsen
07 Asger Stourup Jensen
OS Cumill« worsoc Jespersen
10 Rikke Jo Kjolbyc
I I Andreas Juul Kost akis
12 Fie Kruse
13 Anne Mette Vestskov Larsen
14 Line Ra Kroer Madsen
16 Kathrine Møller Nielsen
17 Cecilie Ejerskov Pedersen
19 Troels Broberg Poulsen
20 Tine Holm Riis
22 Sabina Elisabeth Zoega Seest
23 Bonnie Maj Sørensen
24 Pia Fleres venegas Sørensen
25 Ragnhild Guldhammer Vahle
27 Kajsa \lala R. Zachariae
28 Marie Luise Zielinski

Iw
0 I Christina Boye Andersen
02 Maria Andersen
03 Christian Brisson Bjerre
04 Anne Kirstine Munk Christiansen
05 Jens Vester Chrisriansson
06 Janet Sinkamba Damkjær
07 Anders Ravn Grum
08 M,~ Hansen
09 Rikke Kjæp I-lansen
10 Tri Hicn Viet Huynh
11 Signe Knudsen Krusell
12 Astrid Klarskov Larsen
13 Jacob Linde
14 Rebecca Mackel
15 Jesper Madsen
16 Kristoffer Haubart Madsen
18 Malene Nielsen

"8 Elever

19 Danni Mirza Pedersen
20 Marie Andkj.er Pedersen
21 Rune Saug111a1111 Pedersen
22 K:1rc11 Moc Rasmussen
2> Stine Simonsen
24 Henrik Sørensen
25 Morren Gorm Ulsted
26 Ole Bonde vcndclboe
27 Michael Vester
28 Kasper Yde

/.r
0 I Philip Adamsen
02 Bodil Dalgaard Arnbak
03 Marie Ry Bendixcn
04 Neil Sienb.ck Bloe111
05 Anja Bollcrup-Jcnsen
06 Stine Skov Christiansen
07 Karina Hansen
OS Lærke Junggreen Have
09 Daniel Dietrich Holm
11 Kirsten Kristensen
12 Ebbe Gjelsuup Kristiansen
13 Johan Grann Kristiansen
14 Ida Hojbjerg Krogh
15 Thorkild Kasimir K. Kusnitzoff
16 Simon Karlskov Larsen
17 Jonas Bartholdy Neergaard
18 Brian wcn Pedersen
19 Elahch Peyman Tabar
20 Gregers Gjerlev Poulsen
21 Margrethe Quach
22 Marie Quach
23 Sofia Rasmussen
24 Morten Rundager
25 Katrine Hornsberg S. Ihomscn
26 Lisa Bettina Aguayo Thomsen
27 Nicholas Bay Uldbjcrg
28 l.inh Vy True

ly
0 I Peter Olav Ahrensbach
02 Esben Bønlokke Andersen
03 Nadia Diane Andersen
04 Søren Lancier Nørdam Andersen
05 Sune Astrup Christiansen

06 Vicky Bogb Hcnncbcrg
08 Birgiuc Jeppesen
09 Morten Kcblovszki
IO Lisbeth Stigaard Kjeldsen
I I Freja Ovcrguard Larsen
12 Lotte Lind
13 Chi Ma
14 Jacob Eler Magnusscn
IS Milosz Malinowski
16 Diuc Skovgaard March
17 Johanne Marie Nielsen
18 Jonas Richtcr Nielsen
19 Emil Kahr Nilsson
20 Line Kciding Petersen
21 Ida Ingeborg Schuliz
22 Erik S111ith
23 Lasse Staffcnsen
24 Anders Bolding Sven11u111
25 A11nc Foged Søndergaard
26 Marlene Dahlwad Thornassen
~S Christina Byc Wincling
30 Anne Margrethe Maurbjerg

l;
0 l Bri~,n Wihrcnfcldt Andersen
01 Mariu Goul Bjerrum Andersen
OJ Daniel rvlorgan Bahnsen
04 Lau Guldbrandt Dalgaard
05 L,erkc \lede[ Drews
06 Johanne Aanrp I-lansen
07 Eslx:n l-10l111 Hcnningscn
OS Helene Spnnikscn Hvid-Jensen
IO K:1SJK'r Korga.ird
I l Agnete Rosburg Kristensen
12 Ina Gn·inkja.::r L1ugl!sc11
l l David Mi,1lg.1:m.l Lautrup
1-1 Emil 1-h:ihcrg Lyhnc
15 1.aun.:ncl'. ML'.L'.US
16 Su:-.a1111e Jung MolIzc11
17 /\nja Stenderup Nielsen
I X 1\11111.! Sulk Korsholm Nielsen
J(J Ja11ni S1erH.k:rup Nicben
20 Stine BjcrrL'.g.iard Nielsen
21 Kfr"ti:111 Petersen Nørga:1rd
22 Ole l:jg S1J11derby Petersen

23 Jonas Bergstrøm Rasmussen
24 Merete Bech Rasmussen
25 Mathias Tarp
26 Thuy Ticn Tran
27 Signe Villumsen
28 Mette Vittinghus

2a
0 I Arzo Mahmoud Chkour Ahmad
02 Sandie Bundgaard Kiehl Blom
03 Melle Breuer
05 Joey Elliot Eriksen
06 Asbjørn Auring Grin,m
12 Kristoffer Alexander L Kvarning
15 Anita Karina Romby Nielsen
16 Thomas Dalsgaard Nielsen
17 Marianne Pedersen
IS Maiken llsfle Pedersen
21 Anne Cederlund Rytter
22 Ellen Marie Stcffensen
25 Tine Thomsen
26 Dariusz Aleksander Tuczynski
28 Christian Villumsen
29 Simon Harbjerg Nielsen
30 Deniz Usiidur
31 Carl Johannes Borris

2b
02 David Weibel Beck
03 Marie Bækgaard
0-l David Bøgballe
06 Agnete Vibeke Elisabeth Ehlers
08 Fauna Giiltekin
09 Stine Lund Hansen
IO Louise Holst
12 Sot,c Høstrup
13 ~1\arie Jai.:obsen
14 Pernille EckhofrJensen
15 Louise Dyrvig Johannesen
16 Diue Slotsdal
17 Esben Bornemann rvlogcnscn
I 8 Louise Ulff-M~ller Nielsen
19 rvlcttc Kie l Nielsen
22 Christina Rclsted
24 Jnlie l-101111 Svendsen



~5 Rikke Hobcrg Sorcnscn
:!6 Anne Ebbcnsgaard Tors1c11:-.c11
27 Svend Olaf Vestcrgnard
29 Jakob Bangsga:ird Øhlcuschl.cgcr
:i I Marlene Kjolby Jorgcuscn

2c
0 I Kr.en Ahrcnsbach
02 Marie Groth Andersen
03 Sharni Brcinholt
0-l Anne Charloue Dornonvillc de la Cour
05 Eva Eistrup
06Anelle Ha lager
07 Kristian Hocck
OS Anita Jensen
09 Torben Bolcmarm Jensen
11 Jesper Hoi Kunne
12 Jakob Birgcns Kristensen
13 Katrine Kristensen
14 Martin Lausisen
16 Solmaz Malekzadch V. Scfudcrani
17 Marie Mehlscn
18 Camilla Dalegaard Mikkelsen
19 Marie Haugsred Mors
20 Lykke Cecilie Mose
22 Karen Skovgaard Pedersen
23 Anne Carina Fjord Rahbck
24 Marianne Rasmussen
25 Sarah Skov
28 Agnes Ziobrowska
40Anne Cathrine Spencer (gæsteelev)

2d
Ol Morten Hammerhall Christensen
02 Marie Louise Fuglsang Edelhelt
03 Jonas Lindrup Fusagcr
07 Jeppe Naur Jensen
08 Rasmus Bjørnskov Jensen
09 Cecilia Blom Jonassen
10 Maria Tanja Dupont Jørgensen
11 Vibe Høhcr Kiil Jørgensen
12 Majken Kalhave
13 Tri Minh Khong
15 Tina Edstoft Kristensen
16Ashley Alexander Beck Larsen
17 Sofie Østergaard Larsen

o- Elever

18 Anne Martensen
19 Nana Katrine Muychrzak
20 Briun Widcn Mehlsen
21 Maj-Briu Østergaard Mocskjær
23 Louise Bang Olesen
24 Anne Mette Schmidt
25 Louise Buch Starup
26 Line Parst Sørensen
27 Dilck Tiirksal
28 Stig Asbjørn Vestcrgaard
29 Iben Berg Hougaard
30 Rasmus Peter Vagn Jakobsen

2w
Ol Dana Ahmad Abdollah
02 Simon Skou Andersen
03 Soren Fruergaard Andersen
04 Sune With Christensen
05 Mads Fink Eriksen
06 Rune Fiskaali Ernst
07 Andreas Skylle Hagen
09 Helle Schouborg Jensen
10 Theis Andie Bodker Jensen
11 Saloumch Kaviani Cherati
12 Manen Feilberg Klein
13 Christian Gjodvad Klinge
14 Agnete Knudsen Krusell
15 Dille Birch Larsen
16 Rasmus Winther Lauritscn
18 Zakarias Bak Wasike Mululu
19 Henriette /loller Nielsen
20 Kim Rosenkilde 'ielscn
21 Anders Oe,t
11Thoma, Bisgaard Olsen
23 Marie Mors Scbastin
24 Ali Soophezadeh
25 Steffen Søndergaard
16 Helena Tinggaard
27 Anne Vangkilde-Koldste
28 Jannie Vium
29 Mirsad Cviko
40 Daniel Brycc Surnrnertnn (gæsteelev)

2x
Ol Pernille Sapangaruq Alstrup
02 Eskil Busck Andersen

0.1 Stinne Bjerg
04 Mauias Skau Bjerreskov
06 Jane Skamris Bygholm
08 Thomas Sfmdcrvang Christensen
09 Laura Dixen
10 Rune Dyrholm
11 Marie Louise Hald Esmann
12 Markus Winther Frost
13 Pimr Fryzc
14 Rasmus GrouleffGrauba\le
15 Trine Haugsted
16 I-lien Viet Huynh
17 Magnus Roed Lauridsen
18 Kristian l-lallundbæk Mikkelsen
20 Mette M1Jller
22 Rasmus Gitz~Johanscn Nielsen
23 Waldemar Jaroslaw Piekarski
24 Maria Seerup
25 Daniel Overgaard Sønderbek
26 Thomas Thyge Thomsen
27 Stefan Vind-Kezunovie
28 Dille Lund Zachariassen
31 Manin Hammershøj Olesen
32 Annc-Sol,e Bjerre Frey

2y
0 I Thomas Guldsø Alsted
02 Tejs Binderup
03 Helle Man(1c Bjerregaard
05 Anton Christiansen
06 Vinh Quang Dang
07 Gahrid Dzicslaw
IO Lisa Mene l-lrijfeldl
I I Marie Bilde Jensen
12 Tomas Byg J,.;rgcnscn
I> Søren Hauge Krabbe
14 N,111na Dahl Kristiansen
I 5 K :i:-.pcr Hpjga:ml Langer
16 Andre,, ..., L111gs1cd
17 S:ir:ih En111a Lini
18 Jeppe llansholrn Lnndorf
19 Ka111illa Rovt-iing Kragh Madsen
2(J Majid Mnh:t111mad
21 l\ .:tcr Dal,g:1;trd Nielsen
22 Jakoh l(lodc Pedersen

23 Kasper Roseeuw Poulsen
25 Mitzi Sandegaard
26 Simon Seebach
28 Jane Skovbo Sørensen
30 Mclle Bach Edluncl
40 Roben Benjamin Flemming (gæsteelev)

2z
0 I Else Andersen
02 Jonas Bech Andersen
03 Malle Provstgaard Andersen
04 Dan Bellofl
07 Marie Kirstine Elkjær
08 Manin Kampmann Frederiksen
09 Johannes Daniel Trærup Ghebrelul
10 Ida Emilie Bach Graversen
11 Anders Gårdhus
13 Mads Beck Iversen
14 Christian Robdrup Johansen
15 Pouriya Kiaei
I 6 Line Koppel
17 Simon Krachl
18 Esben Kjær Unmack Larsen
19 Johan Meilholm Mikkelsen
20 Kasper Bremer Orloff
21 Tue Asger Kruse Rasmussen
22 Roben Emil Damgård Stevens
24 Melle Thomsen
26 Homa Waziri
27 Daniel Andersen Woo Shing Hai
28 Erik Mygind du Plessis
41 Elias Laniado Laearra

Ja
02 Jane Lori Gron Børgc:,;en
0-+ Magnus Birk Clausen
05 Mads Willum Hansen
06 Sine Sandahl 1-ian,cn
08 Marie Louise Rohini Jakobsen
09 Christina Rahbck Jensen
IO Karen Nordcmann Jensen
I I Pia Noddcbo Jensen
I~ S1i11L' Ivalo Lumbye Jensen
I J Pernille Mørup Jørge11scn
15 Anne Krogh

Elel'er



17 Johan I lcibcrg l.yhne
I 8 Mark Mclchiorscn
19 Troels Sune Monsicd
20 Pamela Veronique Ngoic-Lukunku
~ I Mette Olsen
22 Thang Thanh Kia Ph:11n
23 Sofie Thordal
25 Martin Kenneth Wollcrup
26 Simon Hocg Østergaard
28 Maj Brill Kjolbyc Duneker
29 Sandra Gonon
31 Maj Wad Knudsen

Jb
0 I Nagham Husscin Abdul Al
02 Louise Linnet Albrekt
03 Dille Bomholt Beck
0-l Jakob Worm Bisfort
05 Sara Maria Christensen
06 Rasmus Faurholi
07 Anne Gram
09 Henriette Kirketerp I-lansen
IO Steen Bach Hansen
11 Dennis Herndortf
12 Peter Holm
14 Tina Jørgensen
15 Mille Villholih Lutzcn
16 Camilla Folsach Madsen
17 Mie Tingsager Nielsen
19 Gitte Lymann Pedersen
20 Ditte Dam Krickau Petersen
21 Lasse Winther Petersen
22 Mathias Dall Rasmussen
23 Helle Sa111s1J
25 Kristina Zenia Rossing Sindberg
27 Johan Thorsted-Christensen
2SASlrid Øye
31 Lorund-Leveme Palfi

Jc
Ol Mads Nyeland Aacs
02 Ali Mohummed Moussu A1aya
03 Jeaneu Blaser
04 Julie Kjær Broggcr
05 Andreas Bonnerup

Elever

06 Nina Gram
07 Signe Kærup Hjort
08 Stine Skov Jespersen
09 Maria Louise Koch
10 Rasmus Dalgaard Lausisen
11 Simon wcstcrganrd Lex
12 Dianna Bjornkjrr l.oft
13 Ea ~ ladscn
1-l Kim Hclms Madsen
15 Anh Thi Van Nguyen
16 Michael Horndrup Olsen
17 Julie Scherlund Petersen
18 Lea Petersen
2 I Maj Sofie Rasmussen
21 Randi Schougaard
13 Jesper Bach Schrivcr
1--l Uffe Hoy Svcnningsen
16Annette Sovso
29 Signe Bi~gaard Rasmussen

3d
03 Nanna Hehborg Budde
0-l Kamma \Volff Christensen
05 ;>;ina ~ladelung Dennild
07 Line Ekander
IO Pernille Holm Hansen
12 Thilde Maj Holgersen
1-l Majbritt Pia Lyckhage
15 Sara Moller-Kristcnsen
16 Tine Moller Pedersen
17 Anne Helten Pind
18 Signe Resbo
I 9 Simon Steen Sejer-en
20 Dille Marie Størner
21 Sigrid Skjoldsdaner Bach Sorcnscn
22 Michael Dahlwad Thcmawen
27 Isabella Due Vroldby
28 Kasper A1bjprn Ø11crgaard
30 Thi1 Rahbek
32 Me11e Laue1cn
33 Signe St}rcn-,cn

Jw
02 Signe Le1chl) llleg1ad
O:l Nikolaj llorchor,1

05 Ru1h Anna BrilZ
06 Juliane Marie Ø.V. Chrisiianscn
07 Jakob Esberg
08 Chris1ian Hald
09 K~1SpL!r Bruun l-lovg:1ard
IO Jacob Bonde Jensen
I I Mia Brix Jensen
12 Per M a1h ias Kaaslrup-Olsen
I .1 Anders Rosendal Korshøj
15 Vibeke Hørgaard Lauridscn
I 6 Vik1or Karlovich Lund
17 Louise Fclclborg Lyckhagc
! X Troels L:cgaard Nielsen
19 Pa1ryk Nowakowski
20 Tim Jong Olesen
2~ Tina Holm Røgen
24 Manin Sokol
25 Christian Sørensen
26 Rikke Wes1erg!1J"d

3.r
0 I Lasse Hyldgaard Andersen
02 Rasmus Rung Andersen
03 Nur Mohammad Ayoubi
04 Rune Bagge
06 Sclcen Escn
07 Pc1er Joakim Hald Es111ann
08 Aslrid Volds1edluncl Hpy
1 I ivlaria Liv Marin
I 2 Lene Juul-ivladsen
l 5 Jan Sd11\Jdcr Kristensen
I (1 Maja Lykke Kris1cnsen
17 Bo lbnum 13orn.! L.1rscn
19 f\11drc<.1s Østergaard Poulsen
'21 Maria Kjellerup Schiønning
2) 11.iria l3olvig Thomsen
'2-1 l'L'·dcr Diget Thon,:..cn
2:\ Ida 'IJcll
27 Li111.: Eggert L;rngaga
2H Sara l-loln1elund Andersen
29 Sem Ulver D11por11 IJirkler
:\() :v1aril'-Loui:-.c 1:cddcrn

.ly
li I S1>rcn IJcrn1,cn

02 Søren Besenbacher
06 Astrid Lauge Hansen
07 Anders Agri Hclslrand
08 Sujecv,1 Kamnahara
09 Ka1hrinc Krabbe
IO Anne Biensirup Larsen
12 Hanne Laursen
13 Anne Kirs1inc Madsen
14 Nicolai Bundgaard Magnussen
15 Martin Mortensen
19 Line Kirkegaard Rasmussen
21 Troels Schepeler
22 Karen Søndergaard
23 Johanne Tof1
26 Nikolaj Øm1of1
29 Lise Stenholi
30 Helle Rye Pe1ersen
31 Johan Erik Sigsgaard

Jz
01 Torben Ankjærø
02 Marie Vejen ChriS1iansen
03 Morten Fink Eriksen
0-l Mikkel Weide Fischer
05 Aviaja Borup Hansen
06 Boris Mølgaard Hansen
07 Toke Pe1er Krogager Hansen
08 Kris1offer Friis Hecque1
09 Joan Okkers1røm Holm
IO Kasper Eggert Jensen
11 iVlelle Jensen
12 Michael Meyer Jensen
I .l Anne Kodahl
1..i Andreas Rosborg Kristrnscn
15 Trine Lauri-en
17 Michael Hollenbach Luplau
I 8 Meue Louise Hallager Man1cl
19 Kaspar Hogd.ill [\llolgaard
20 Daniel Angren Nielsen
D Thilde Noe Sorcn,en
2-J. Trint.: Scchcr S0rensen
25 Nann:i Tron hjem
26 Pt.:tL'I" \ViirlL

Elever



Ansatte ved

ÅRHUS STATSGYMNASIUM
Anton vinderslev (/\V)
lektor bi-ao nc . s.unfundsfug
ledL·ntk inspektor
Ka1w!1an:n57
K2-IO Ri:-,kov
til. :S6 21 .1.7 ()(l
Anton. Vi ndc rslcvcrskolckom.dk

Birginc 13org(l3B)
adjunkt biologi
Subrc Skovvej 19
8-rn Sabro
tlf. 869491 62

Birgit Dcngso (OD)
lekto r musik.engelsk
Yrsnvcj l
8230Åbyhoj
tlf.86152157
e-post: Birgit.Dcng"oc@skolekom.dk

Anne Merete Frederiksen (AFJ
lektortysk.dansk
in-pckror
.\1o llcg:rngcn5
82 -W Risskov
t!L S6213525
e-post: Annc.Frcdcrik~cn@~kokkom.dk

Anne-Lise Lykke-Andersen (AL)
lektor geografi. psykologi
arkivar
Lnbvrimcn 17 . 8220/lr.ihr:ind
cif. 86 26 09 50
e-post: Annc-Li ~c.Lykkr
Andm cn@~kokkom .dk

64 Elever

Marictjc B. Hasuu p tAl-lj
adjunkt spansk
Awdrup\'cj27
A 'ccdrup. 8300 Odder
11f.8655SO I J

Anelle Sondcrg:iard ~latf..cn 1,-\MJ
overas-isrcm
Porvvcj-l
8220 Brabrand
1Jr. 8626 18 9-l
c-pcsc anc11\l@fonm1.dk

Annemarie Kastbcrg (AK)
lcktor tyvk. bilkdkunst
Prccsrcbalken ?
821(JArhu~ V
tlf.8615 23 13
e-post: K:1~1Di.'rg.Lillcmo~@gc12net.dk

Annrm.-J<:i~mu\'M:11 fARJ
adjUU~ll)\l,,daml,
\tll.dx,rgh'J ~ . 4J
!s0 1'Jl Arhu~ C
tlf.86209550

BirL'1ll,: Gram (BG)
kkiur ,:imfund:-.fo::, historie
lbl.iL'lT\'..:j 17 ~
:-{26()\'ih) J
tlf. 86 1-1 7J l)2

c-po-t: Gi11l·.Gr.1m(!!1skolån111.dk

B111lil· l-uul l(,1\11H1\\<:Ullll{)
kh.t"1 111.1t~·m.11ih.. ty,1\... d.n:do~i
""lx·h.1,11
ll,l'U,,:l11111l"''J•III\
H::!lUl(h,h.m
tll X(, 17 51126
l" p11,t: h111hl.'lr/." i1h:t.un12.1!k

Bente Kofoed (BK)
:1dj1111kl musik. religion
Nyring..:1128. st.th
8240 Risskov
tlf.8621 31 28
e-post: Bcntc.Kofocd@!sko !ckom.dk

Clui-rian ucch S1iren,..:11{RS1
lcktorIvsik. nutcmntik. umurfae
bib\imc.k:ir ~
G:1111111dgf1n.bl'L'j Ih
S2JOAhyh()j
1lf.S6 !55-1-17
t·pu,t: Cl1n,1ian.lkd 1.Su ..:rcn~l'll<i!',ko
k \..0 111.t!k

Hanne Boel 1BN1
lektor fr:in~k. russisk
Stavangergade 2
8100ArhtlS N
tlf. 86 16 1065

C11Ncn Holm {(']l)
pcdchncdbjwtpcr
Gunnar Cln uwnwcj Hl-I
SJ60Vih, J
tlf. 80 29 -0 1 74



C.irl ll.mlmg Scrvn-cn tCS)
k\..torhi,11,riL·
l-kli;1·,g.1d,· I.\
S26ll\litn
tlf. t-:6 11 -1-1 .12

D11rthc:\nh•nsrn(l),\ J
kl1nrd:m,J...i.!r,l'l
,111di1'\1'jil'ikr
S:1r.11\,t1\ll1: 21
8no1t11jhj,·rg
tlf. 86 27 «s .~i
c-po-i.donhcanron-cn {[l po,1mJn.dJ..

Dorthe \\'end1 ([)W1
adjunkt d;in,k. film ug TV
wakm 122
63-12 P,\ Wakm. I ln!land
111.lMUI -1.1-15931198
pt.orlm

Hrmc (i\hn
K.11111no.:IL'1kr
ln :.:a,\1·1 (it)

S'.!21 J l\1~1hr:111d
tll.X(,:'.'522.N

Frit1. Hardcrv (HAJ
lcktorhieoric.billcdkun«
Nordor 1dc 5
fØlOArlrn~N
tlf. 86 10)069

Merete Hcjl-Niclscn {HEJ
lektor dans k. historie
studievejleder
vcsborgvc] 14
82-10 R1~skov
tlf . 8621 14-15

Bodil Ellcmp (EL)
lcktormucik. fran sk
Pcn11cl11I,·,,·j 5
82-10 Rh,lO\
1lf. 862l -llJ59
c-po«: Bodil.Ellcruprs -kolckom.dk

.\1:Jd,E1rnJ..,1,11DlJ
kl1or1dra:1.cn!:1·l,I.
,\faJ,rnJrJ..cn(i
8520 Lvvrup
tlf. 86226599
c-pc-,t: ;\lad\.l:'.lmt,1~1(a -kolekom.dk

Finn Eland <FE!
pedel
Fcnnvvcj .11
h210Arhu, \'
t!f.86151(-59

llunnc l lcnu- tflll)

l!:t'-k\,lll.:! "-\l,j .'5
S211l ,\rl1u, V
111. Kf, !5-1(1 96
c-po-t: htwr111,(n forum.dk

lkllc Richardt (HR)
lektortysk
Gammcldnb\cj 16
8230Ab;lmj
tlf. 86 15 5-1-17
e-po st: Hcllc.Rtchardua'skolckorn.dk

~larianne Hog\gaanl tl-lO)
lektor ty~J... mu~1k
i\l.lj~m:i.r l,.i:n 70
8520L},1rup
ili.86225782
e-post: ~l.irianm:.l-loeg,g11JrdC!! ,1,.o lt:•
\..om.dl,.

J,:n, D}b \..jier l!olhcd1(JII)
:idjunl..t f),iJ... l..l·m1, n.uurfag
1btm,11L·da
!\br,rl1,horf; J\lk)2, -1.
S000 Arhu, C
tlf. 86 19509 1
e-piht: kn,.l lolbcch@,\..olchom.d)..

Slll!,kppN'll(Ji=.)
:11ljun\..1 fr~111,l,.,i.:ngd,I,.
TomlhlJ\CJ IOti
8~611\lihyJ
111. 8'1:?8 :., 86
l"-p 1. 1-. 1: S1i~.Jq1pc~c11(!:1 -kolekom.dk

l\,111h-11w111IJ1
I I 1t1r ·TH/'t.•li. 1111,rl
()k lh1111c"~"lk'J
IO) \ilm~t·

rn >-,I, !'J 'i(I X7
I , , I h .m I hh,..·, l·1 1 kn,cnl" ,J..ok·

f, ,111 dl.

Jkru~·l.ll.1.1:r(jro.11111(jl{J
kl,11,rJo.111,J,,,•necl·J..
l<u-.cnh,11u·12'i
l'tdholl,:, X-IIIJ l<vmk
1lfMi.Hl'i'.!t1
ijcnte (i1..1rnlJ ,l.old,orn JJ..

I_\
Gert ~!at.hl.:11 iG~li
!cktnrcn!!,·l,k.nMt\l.
Tmn,mJ;J..gl.,l.uk
H111,h:1l,,cJ I!
988113imbk,
111. 989J 89~8
e-post. clrnor@ mnl.dk

Luffr El:1nd
.,kokhund
FcnrM ..:jJI
8210Arhu, V
ur. 80 15SJ59

(l A11sa11e l'ed ;\SC Amarte ved ASC



k11,\):11m:a:m.l(JJ)
lektor J,an~!umh,fa~. gcog.r.ifi.
crhvcrvsokonouri
BJag..:m:J 169
s:,:,o Beder
tlf. l-6\J:S 75 5-1
l'·l)(h!:jrn,dam(n JXhl.ll'k.JI,.

Jcn-, Winth..:r/JP)
lcktor matcmatik.jdrm
Bjnrkcvvcj ?
8230 ,\hyhnj
ur. 86 15 98 7-1
e-post: Jcns.Wirnbcr.Pctcrscnra skole
kom.dk

KirstenHolm (KH)
lektor oldtidskund-knb. latin. tpk
Hoffrnannwcj 20. l .th
8220 Brabrand
tlf. 862659 JO

Bro- .cncct )7
S25() Eg-.1
1IL S6 22 7-125
c-po-t: J1J1.-r11.L1ur-,i.:u@ -kolckom.dk

Karl Peter Juhl cJL;1
lektor dansk
Firl,.lm.:rn :J26
82-+0 Ri,,ko,
tlf. 8617 50-IS
e-post: Karl.Pctcr.Juhle skolckom.dl.

Katrine Knud\i.:n IKK!
adjunkt marcmaul., d:11alog1
Klokkcrfnldct 17
8211lÅrlrn~V
tlf. 86 l565U5

1l·!1c,\kldg.iardM:irlm(J/\•I)
adjunkt film og TV. musik
Sj.cllund-padc 79
SOllO Arl111~ C
tlf. 861.17009

J:r.nncYdr(JYJ
lckto r dansk.billcdkun-t.dcsian
Hojagcnc16D ~
82-10 Ri!.~ko,
ilf.861768 39
l'·fXJ,1:JJnnc.Ydc@~1.okkom.dk

Kaare l\·!t:r'>l.'rl!KP)
!cl.lu muvr l• . rn ..ik'm..iuh
llhpd.1.01
lkrml,lltrtt\i.:JlS
82\UAh>hllJ
til. 86 25 41 (H
c.pocr Kaare l'cll·r.i.:11(11 \l,t,lchom dl,.

I 1111i.: l:11i.:,nld,i.:11 (1..E)
k ·l,.1o r l'n _;;L'l,k. idrnt
lk:,_!11i.:h,1l..l,.l'.!1-ll
;o-,;.2.1!1 .-\hJ liPJ
ill. ~(1 !:i .jlJ 9--l
i.: pl1,1: l.onc.Encvold-cnoa-kolckom.dk

Lar-, Ra1111l111lt !LI~)
.nljuukt hivnmc, id1~ l"l
hirk\L 'J'>I
.'\~-IO R1,..,l,_ll\
nr. X(i 17 X--t IX

I ·!1,u l"ll!--'d,l,.,,p.11i-l,.
1111 , ·1 1 1 , 11 1 1111 , 1 1 h 1111 rd 111-1 l\ )I

IL.1:·nwJli\
l\l!lklkl

til ;-.1, 'J\ i,O<i2
I"' I 1h 1 1 11:1l•r(u p,,,l.\.tl·k,dl,.

Lisbeth Hansen (LI-!)
adjunkl biologi. matematik
Icrp Skovvej 107
8270 Hojbjcrg
11r. 86 14 99 13
e-post: Lisbcth.Hanscnå'skolckom.dk

Michael Andersen (/\IA)
tcktcr samfundsfag. historie
studievejleder
1\bj~m:1rk(·n 70. 8520 Lysuup
11r. S622 57 S~
e-post·
1\ ! id1:11.!I .Audcrscn I @skokkom.dk

r
1'.1ugrn~ !!vid (1--11-1)
kl,.turl1iol(1g1
Sdr. l(inggalk- 2S
XUOO Arh11, l'
1 1( 86 76 165-1
,·-po"1: h.111.h\id(!!:1111:1ill.,1ofortct.dl,.

OlufLinclbcrg-Niclsen (LN!
adjunkt dansk. filosofi
inspckior
K~Sl!rncbou!cw1rdcn 19. I.tv
8000 Århlls C
tlf.S61317 14
c-poq:Qluf.Lindbcrg@skolckom.dk

Marianne Chri~ti.:nxn (~IC)
adjunktdansk. musik. idm·1
F:r.lstcr-gadc -11 b. :.t.th.
SOOO Arhui. C
tlf. 861331 53

M~'1h.' Rii~ 1/vlR)
adjunktidrll't,Ur:mmtil,.
iw-rnc1!nrhcjdcr
Drosi.C'!r~·j 5
S.162 l!orning
tlf. 869! 25 8~

6 J\11St11/e FedX:sd Ansane ved 1-\sc -



Mariunm- Svcuniuc-cn 1~\Sl
lektor kemi. f~,ik .•n:llurfoi;
St. Blid 1a~1rjS7
S210 Arhu, V
ur.se :'.'.5 77 7X
ql0,t:m:1!nu"l'0jll'-!7tl'll·lll

Ole lfo111:iu 11·tOBJ
lektor luvtonc. dansk
Skrænten -l
S~-10 lfo~J..o \'
1lf.S6 J77:,07

Pia lktin~i:r(PB}
lcktorcni'chk. frarhl
Roscnkramzvcj J
85-13 Hcmclct
ur 86996-lUJ

70 A11sa11e ved ASG

~bn:mnL·ll1L11ll,,'n\~1T 1
;1.!Jl!llk l l'tl):'.L'l,k.j:1pan,J..
011P Rud,~:llk 21 1.1,
s~oo l'lrh1;,N
tlf.X(l 168662

Oll'Juhl!OJ1
rrkror m.ucmatik
Arn:i.h a.·ngc9
8271J!-!,1jhJcr<,;
tlf. h6 2i rs 98
e-post: Olc.Juhl(a ,1..ukkom.Jf.

Jyuc Pctcr-cntl'E!
:idjun l-.1rnu,1k.1far\\k
Ro-cnvcj 28
8240 Ri~,1-.ov
ur. So 17 79 10

Marianne Wam·r(~l\V)
udjrmkt tyck. i.:ngd~k
wcbmnvcr
P:i\li,,l·J67
8220 Brabrand
tlf.S625JIJ7l)
,·-pibl: m11h~(n po-re.tclc.dk

Ole Krogh{OK)
lcktcr hrclogt. rener
'vauhajvcj 35
X-ll!!Rondc
!Jf 86 '>7 29 -15
c-p ov.Olc Kro~hl@,J,olc:l,om.dk

l\:Jo Kmd1 !/'Kl
Id.thi l),ih, kemi,
J\JlurfJg,m;itrnJ.Ju l.
M.:iJ,\.t:ngetl/i
IS:WOMJ!lrng
11f. lS693 1987
1:.pu~I Pt:Jt·r.Kinrh(a ~lolel.om dk

l' ,1r, 11 P;1,l11u.1ni1:1d,:h (PPI
1 r.-.,up 1)(u ·1t.:r

\li1n.1 Rcrchcu (Rl:l
lcktordarr-k

~-~~~I~~::~:~:~; 1l
X2.>! I .-\h~ 111,j
tit M175 .:!1.•IIJ

",\iu l'it1rlk
!.m l11 11:.1, , 1--k 1 1t

Il 111 1 1-. lk11H,·J<,I, IJ I 1111'
' \li \h~ !i ,11

Per Sorcnwn /PS)
adjunkt musik . religion
Ny i\foc~gaarJv.:j 21
8270 Hojbjcrg
ilf.:%270672

Ji.:, R..:tbl1ll(RT)
icktor Iyvik. matematik.
ki.:1m.n:11urf:ig
Kukcplnd-cn c
8.5--ll Skedetrup
ur, 869 1) l 1 09

Jwg1·11S111\·n,..:n\S(l)
ldtnrd:in,k
-.,1ud11·l..:kt11r
1m\q21
K'.!bOVib\ J
111. HU 1-1-0()67
l'•lkhl:Jocri;..:11.S111.:n.:1hl'll20,kok•J..0111.d\...

Ruth BT:iuncr(RB)
lektor fransk. latin. cldud skuudskub
Violvcj 20
82-W Ris~kov
tlf. 86 17 3895
c-po~t: Ru1h.Brnuncr@~kolckom.dk

Knud Ryg.ird (RYJ
adjunkt cngi:h l-.. l'l!lign.m. olcltid~kund•
~k:ib
Gl. Krovcj3
SJ-10~1.illing
1lf. 8693 11 •0
c-po,t: Knu(I.Ryg:iard(nl~kokko111.dk

l\;111 T:1rti.:hcrg Cl' t\)
\cktor111:ttc1nJti\..
St. 131id 1rr~\Cj 20
8'130 t b)huj
1lf. 86 :!5 78➔5
t·-po,l: l1an.Taf1chcrgC!! ~holc\..om.Jk



T11\l' Roil-j:l'r\TRI
lektorsamfundsfag. idm-t
l'rh\-crv:-nl-onomi
Bjnrkcsvcj 7
S2J0 ,\byhc~
tlf. S6 15 9S 7-t
c-po-t: Tovc.Rocikjncrrs .,kok l-11111.dk

Vivi Ga111111dg:1:ml (VGJ
lektor kemi. oldtidskundskab
Boechavcn :-r
S370 Hadsten
ur. 8691 52 69
e-post: Vi, i.Gammetgaardrs gct:!n i:t.d l-

Vibeke Spanrnng (\I S)
Ickror dansk. cncclsk
Sjrcllandsgadc 1j4_ ~u,.
SOOOÅrhusC
llf.S61227~1

T~ - A11sa11e -;,ed ;Ise

Torben W11l1l 1TW1
lcktorbotoric.ty-k
:-1udien-jll'lk1
Hcjrcdalcvcj I JO
82:'.'0 Brabrand
ilf.1.'i6 25 5-1 :'i6
l'-p.,-.1:Torbc11.\\ulff0 ,l,,ul,:konu.ll-

VI\J Guldberg l\'IJ
O\ crassrvcm
Dcccmbcrvcj J-1
82!0 Arhu,V
11r. 86 15 10 2s
e-post: Vhiguld(a forum.dk

B'-'nt \Volmar f\\lOJ
lektor f):.il. km1. n:uurfag. a!>Lronoml
Klokkcrfaldrt 26
82JU Århu:. V
tlf.86154649
..:-po~1: Dcnt.\\'olrnarCo ,kolekom.dt

Ulla Bonnerup {UBJ
lektor l.'1!!_!d<.h..1y~l
llojkolvcj "!,7
S:'.'IO,\r!m-. \I
tlf. 86 15 74 1-t
C"·JX"I: Ulfa.Bocnncrupw-kclckom.dk

Vibeke Hutfeldt .\liilkr(\1/\·IJ
lektor spansk. cngcl-k
Hojnger73
8530 Hjorrshoj
t[f_ 86 :'.'2 62 69
e-post: \/1t11Ca pcstHrtelc.dk

l.ærerkandidater
PI I)
[\\til 1:,tlk Dyg
Kcn u. I~ vi],
\k,·Lt~ L't"\l'j 2tN
s~ll!J Arhu-, :,.J
11\. :\h )(JlJ(i }-1
\11,;1t: \1.1r-.l·li,h1irg Gy111na:.iulll

[Jl-l(i

D11!L' Br;1111h Ca,kgaard
1·r.111-.!-.,pa11-.k
.'-.t,1d11,11Alk:fl. -.1. t\.
:-iOOO .·\ilw-.C
111. ~(l 11) <J(i()_';

-vn-:u: vcc Arhu-,

R.\11·:
R.111d1 .\ki11!

JST
Jcu-, S!l"lhlmj Tn·-.hnl
'i:1111llllltl-.t"a:;. hi,!uri(·
\\,11-.:-",l<k 12. -.i.t,
~IM}(l Arhu-, C
tlf. ("16 l.' 6(l 16
\1h.11.VlCArl\ll-.

I \.C
l.,w '':-';1;rrd ("hl'i-..11.·H,cn
[ll.1l1."lll:1!1l. l\"h.
H11.·11d,1111p,1.·J :il. :-uh
'1.2011.-\rlw,~
111 \(1 ]!I_.;_; .1•)

llh..l
J\;·1k l\11ll,:-J,1q_:,·11":11
111\h !l. 1,·l1g1,,11
(J .1,lc- f\ ,"J Ilts
•~(! \J. 11,l..·1

tit ...,. "}.7 12 (,7

Orlov

Marianne Hogsgaard ( ! .8. 3 I. I0.99J
lektor ty-k. 11111,ik

Michael Andersen ( 1.8.. 31.10.99)
lektor samfundsfag. historie... tudicvcjlc
der

Jorn Laur- cn (-1.8 . - 15.J0.99)
lektor fysik. r11atema11k.<l:1t:1logi

Annett..: Rasmu,si:11118.10.99- 16.1.00)
adj11nk1 ty~k. dansk

Perso11alia 1998/99:
Preben ;\ndcr~en er glkt pJ pen~ion pr.
.\J.7.99

Grete Godskcsen er gJc1 pr1 rcn~ion pr.
"!>J.7.99

Perso11a/ia /999/2000:
;\111011 Vinckrslc.v i:rpr. 1.8.99 nn\Jl ,om
lcdo:ndc inspL·k tor

Gert /1.ladscn er pr. 30.! I .99 rr:11r:\d1 som
hibliotcbr

Christian Bech Sorcn,en pr. 1.12.99 ::m
~:it ~0 111 bibliolck:1r

Pi:1 lktinfcr h:tr pr. 13.1.2000 undrr\'iSt i
gymnn\iCt i 2.-i :1r

Birth,: R:h1rn1:,sc11 h:1rpr. !.2.2(K){)un
\kn i~\ i cym11:,~iL'I i '.!5 ih

Am,rn Vindcr:,k\' h:ir pr. 1.2.20(HJ undcr
vi,11 gymn:1-.i..:1 i 25 :'tr

! l:11mc ll,1l"I NiL·l,,·n gar pfi pc11:-io11 p1
.'\1.7.20(11.)

( )I,· Juhl ~.ir p :\ pc1hin11 pr. J 1.7.:!llOO

,\\n hm:um l'r i pnimko l.l:'.'.99-
:'.'~.2.\Jllrnhm :-,nu mili1:l·rnn·gtcr1il \/ll"l'·
1:1fO:hl" afd:1~ligccdh-fu11k1i1u1c1

Moncn Mich;icl~l.'n er fr::ttrJdc :,0111 ctlb-
1110:dhj:clpcr pr. 16.9.99

Su:.anncChri~tcns..:n er fratr5dt som bib
lioteksmctlhj:clpcr pr. J. Il .99

Jimmy Rasrnus~cn er i p..:riodcn I.J. •
30.6.2000 ;rnsat som kamincmcdhjælpcr

Parviz Pashu1J11iz:rdch er pr. 8.3.2000
:rnsa1 om supponer ti! skolen~ IT-&y~ttm

A11.,·c111e Fed ÅSG



STUEPLAN KÆLDERPLAN
lllSPEKTORER

FI- K36MUSIK MUSIK dep

37 36 K!!ntine FILM

~
K35

FORHAL
HISTORIE VIDEO

35

K34a Reno
BLÅELEVADM. BIBLIOTEK T~1~etQ K34b Ft -redaoeue sercercearo
Madsen

34 CykelkælderVrviGuldberg K33a
Tunnel

JYSK FESTSAL K2 K33b
A!talds1um

2 HISTORIE VARME
33 KJ Bog depot 5

FRAHSK Kantinedepol K32
3

BIOLOGI DEPOT
32 K4

værksteo

K5 K31
BIOLOGI

31 Lærer-

GROllflEGÅRDl
arb.rum

STUOIEVEJLEONltl K6 K30Michael Andersen BIO LOGI Lærer-
ncrme æucnsen arb.rum
MereteHeJl-tlielsen 30
Torb~nWu!tf K7

Læse- !pæ1dagog
;;; K28

20 22b GEOGRAFI KB

SAflf 21 23 29
FAG FYSIK 22a FYSIK K9 K27

Ele- tor DE T
ns:-: Elevråd Arkrv

wc 28 K10
Drama- OSTGANG K26

10 OSTGAtlG
F't'Sir' depo1 recencntcr

K16 K17 K1B K19 FmnEland
27 CarstenHolmmllK11 Bogd note Fys ik Bogdepot K25

11 15 16 17 18 19 rfS!K- 2 3 ' Peueivæoeteo~Ol
26

12
K12

25 ncno,mno

'"' Kl3
Garage

GROI/IIEGÅRD2 24d Oepo1
KEMI

14a 14b 24c K14
EDB EDB prep Depot

7 Grundplan Gr1111dpla11



RINGETIDER

8.00- 9.35
9.55 - J1.30
12.00-13.35

JJ
JJ1

TJRSD;.IG:

8.00- 9.35
10.05 - 11.40
12.25 - 14.00

MANDAG. ONSD1IG,
TORSDAG OG FREDAG:

13.50 - 15.25 li'

7~ Ri11ge1ic/er

Skemaet er et rougers skema.
Alle fag skemalægges med dobbelttimer, dvs. at
3- og 5- timers 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 ovenstående ringetider.

Om tirsdagen er der indlagt langt frikvarter mel
lem I. og 11. lektion pga. informationsmøde.

Ringetiderne for skoleåret 2000/200 I er pga. den
uafklarede overenskomstsituation ikke fastsat
ved redaktionens slutning ,

Skolens rektor planter årtuvindegen loran
Årlw~ Sutsgymnasium


