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Peter Dalsgaard, Jy
Elevråder

Nogle gode, lærerige, spændende og anderledes
år kan man i hvert fald godt forvente at få her på
livets skole, p, vores skole.

Velkommen til ÅSG - Din skole!

Skoleåret er afbrudt af en række fællestimer som
politiske talere, musikalske musikeres musiske
udfoldelser. fortællende fysikere eller hjælpende
Operation Dagsværks hjælpere.

Skoleåret kan også forventes ar blive brudt op af
nrrungemcnter. der er lidt storre end som så. En
brandsjov idrætsdag, ri\ lider en forrygende musi
cal, el fabelagtigt Melodi Grand Prix og måske en
enkel! studietur !il Rom eller gruppearbejde i
dansk nu og da.

villigt billedkunst eller slappe af med skolens
filmklub. Mere aktive sjæle kan også give sig i
lag med idrætsgrene som fodbold, volley eller ba
sketball.

0

ASG...

Ogs;i ener skoletid kan man selv udfolde sin kre
ativitct. Der er rig mulighed for oprettelse af
bantl-; på skolen, man kan lave noget kt111s1 i fri-

I kom mcr 1il c11 skole, der (næsten) lige har rne1
ny! gu 1 v 'knirk' i iduu, en skole, der lige har f:\et
ny rektor pc, cl kontor, en skole, der har IM1 nyt
skcrna i timerne, og en skole, der har lået en ny.
g;1m1nc l gubelin i festsalen. Det er altså bare her.
del sker, p/1 vores skole - i\SG.

højre. rncns et lærerkollegium til venstre gør alt,
hvad de kan for al hjælpe dig til mere viden.

ÅSG er den skønne blanding af dejlige menne
sker. god viden og el. .. spændende miljø, der
,1m·kker sig fra Jorns modellerede frise i forhal
len 1il en arkiicktonixk skønhed ar en skole. der
helst skal ses en sommerdag med fortrappen fyldt
af suc iu!c, solstikkende elever i moderigtig be
khcdni ng.

Velkommen til
vores skole

------■-

Men du må ikke opfatte gymnasiet som el super
marked ar tilbud, hvor man blot vælger de færdi
ge varer på hylderne. Her skal du selv producere!
For al rå el godr resultat af din gymnasietid er det
nodvendigt. al du yder en indsats. Det gælder om
at engagere sig i fagene - være med i undervis
ningen og del skriftlige arbejde - og det gælder Sf1 er endnu et skoleår ved at starte for nogle,
om at tage del i del øvrige skoleliv. mens andre skal Lil at starte en helt ny og spænd-

ende periode af deres liv. Delle er stedet, hvor
Når du kommer til skolen den første dag efter man vi 1 linde nye sider af sig selv. man vil ffL
sommerferien. vil di! første indtryk være en grå, 1'eske1 en fem hundrede potentielle venner ind fra
stram og retlinet bygning og en masse fremmede
mennesker. Snart vil du imidlertid opleve, al "de
fremmede" bliver til en del af e1 skolefælleskab,
og du vil opdage, at der bag skolens gru mure ud
folder sig et liv i mange farver.

Keld Larsen

ogsi\ om ka111mcra1skab, fælles oplevelser, fes\er
og engagement i forskellige aktiv iteter uden for
skoletid: musik. billedkuns\, idræt, filmklub, re
vy. o~ hvad der ellers tages initiativ til i løbe! af
skoleåret.

VELKOMMEN
0

a Velkon1mel11l som e ev a
Århus Statsgymnasium

Du vil komme til a1 fordybe dig i fagene på man
ge forskellige måder: gennem klasseundervis
ning. øvelser. gruppearbejder og arbejde i labora
iorier, i IT-ce111cre1. i biblioteket. på ekskursioner
og på studietur, I de enkelte fag vil du opnå en
høj kompetence, der giver dig cl solid! fundament
for de videregående uddannelser. Men tilsammen
vil fagene også give dig en mere bred forståelse
af dig se lv og den verden, du lever i. Du vil med
andre ord tilegne dig det, man med et lidt gam
melagtigt ord kalder "almen dannelse".

Vi byder dig velkommen til en skole. der først og
fremmest skal være et godt sted at lære . Gennem
de kommende år vil du dels bygge videre p/1 din
viden og kunnen fra grundskolen. dels stifte be
kendtskab med en række nye fag og aroejdsme
toder,

Desuden vil du gennem arbejde! på skolen opøve
en række personlige kompetencer som f.eks.
samarbejdsevne, kreativitet, selvstændighed.
analytisk evne og ansvarlighed.



Farvel til Ole! ... og velkommen til Keld!
Stemningsbilleder fra en festlig mandag i august. ..

iiJ, , .•

"' .



SKOLEN OPLEVET

De ubehagelige fornemmelser forsvandt nu alli
gevel temmelig hurtigt. og startvanskeligheder

Ja - det vækker minder fra fortiden og ska
ber forhåbninger for fremtiden - hvor er

det dog rar t at være tilbage igen!

Skolen lever

Mads Jensen

Selve atmosfæren på stedet - latteren i kantinen,
diskussionerne i timen, snakken på gangene.
"duften" i kerniokaler og så videre. Tingene ænd
rer sig egentlig ikke så meget. bare fordi man
skifter status fra elev til lærer.

Men midt i infernoet har jeg dog en helt klar for
nemmelse af, at ASG til fulde lever op til de for
ventninger. jeg havde til stedet på forhånd. Det er
rigtig fedt at befinde sig i gymnasiet - igen! Jeg
kan mærke, al jeg faktisk har savnet det.

tion? Hvad er Pfc-rnede? Hvornår ringer det ud
og ind om tirsdagen? Hvad er det nu fransklære
ren. der hilser på mig hver morgen i garderoben.
hedder? Hvad med elevernes navne - lærer jeg
dem nogensinde" Og hvordan i alverden skal jeg
overskue den ny skemastruktur?

.r

, begyndelse er svær, som man siger, men hel
iJVis overvjndcs startusikkerheden ved at være
lærer p:'.'1 ASG hurtigt. Jeg lærer mine elever at

:nde. og de er jo virkelig søde at arbejde sam
med ! Lærerkollegie t v iser sig at være over
tligt hjælpsomt og imødekommende. Desu

ska l jeg pf1 in tro tur til Sverige, og Oron-
)n kommer minsandten også på besøg

masser af gode oplevelser!

1e udfordringer. opgaver og
·gsmEtl rejser sig dag for

1g. Hvordan kopierer
an tosidet pf1 maski
-nc? 1-1 vad er for-

skellen p,1 Rød
og BI,, Ad-

-lcr i J;;crcrrollcn. Asger Jorn-kunst på væggen
~1 virvar af elever og andre lærere møder mig.
mine wnkcr er vel meget de samme som ulba
i 1989-

fleste af ÅSG-eleverne virker faretruende
·vsikre og målbevidste. Og er det ikke, som om
•11c ko111mende kollegaer p1, lærerværelset kig

lidt mistroisk pll mig? ,,Jeg erda vist gåetfor
;/ i /Jyen "<Iornemmclscn rumsterer temmelig

1f1igt i 111 in mave.

Pr:eci, I I ar senere - i august 2000 oplever jeg
omtrent den samme situation en gang ti I I Jeg vak
lerievende ind i forhallen på et gymnasium. Den
ne gang er det Århus Statsgymnasium, og jeg op-

Og når jeg i dag ser tilbage ptt min gymnasiet id,
indeholder den rigtig mange af de absolut bedste
episoder i mit liv. Jeg fik masser af gode klavse
kammerater - venner for liver, lærerne var ikke ~5.
slemme endda, og gymnasiet var i det hele taget
fyldt med faglige udfordringer og spændende op
lcvclscr: Det var bare en skarn, :it det "kun" van>
de i 3 tir!

og nervøsitet blev snart afløst af venskabelige
smil og hyggeligt samvær med både elever og
lærere.

Skoien oplevet8

Rystende - med gele i knæene - trådte jeg forsig
tigt ind ad skolens hovedindgang - og konstatere
de lynhurtigt, at de andre elever virkede meget
mere frygtindgydende, seje og selvsikre end mig
selv, og lærerne sti meget sktrnselsløse og uven i
købet noget gamle ud.

I starten ar august 111,111cd I 989 begyndte jeg som
elev i I .g på et gymnasium i Aalborg. Jeg kan hu
ske min første skoledag ligeså tydeligt, som var
det i g!1r. Forventningerne til de kommende [tr var
tårnhøje, skoletasken splinterny, og håret sad '"
perfekt, som det nu kunne lade sig gøre tilbage i
I 980'erne1



Om at være ny rektor

Keld Larsen

Spøg Lil side - det hører med til jobbet - og hel
digvis er der jo også andre dage, hvor det hele
kører i et roligere gear, og hvor jeg har tid til at
glæde mig over alt det, der foregår på skolen uden
for administrationen. Og nårjeg så mærker lærer
nes og elevernes opbakning allerede fra den
første skoledag - under min første "officielle" ta
le ved gobelin-indvielsen i majestætens påhør -
og når jeg mærker lærernes engagement i under
visningen, oplever stemningen i k lasserne, i sprog
cafeen for tosprogede, i laboratorierne. på vej Lil
studietur - og når jeg målløs ser på 3.g'emes
splittergale og fantastiske revy i forbindelse med
skolefesten i marts - ja. så er det det hele værd. Så
flyver fuglen frit.

på kontoret for at tage fat på et nyt problem. Så
ledes buret inde nynner jeg nogle gange for mig
selv et par linjer fra en mere samtidig digter, Stef
fen Brandt: "Fri som fuglen i sit bur flakser jeg
omkring på stækkede vinger." - Men på et eller
andet tidspunkt sidst på eftermiddagen eller først
på aftenen, så går selv de mest sejlivede alligevel
hjem - og så tager jeg en runde på den helt stille
skole og nyder den orden og disciplin, der hersker
i de ramme lokaler!

Når det gt1r rigtig hektisk ror sig, er dertale om en
saml belejring ar rektorkontoret. Det ene møde
al'h>sc:r det andet, telefonen kimer, og i hullerne
imellem dukker elever. l.crcre eller sekretærer op
med problemer, som sk:t l løses. eller som jeg i det
mindste ska l orie nteres om. Pll sådun en dag gør
jeg l'le re gange udbrudsforsi,g fra kontoret - for
lige at kumme ud at se. hvad der foregår på sko
len dler hilse p/1 inde p~ l.ercrværelset - men ak,
belej ringen er for uet. Jeg slipper kun hen til glas
døren - eller i bedste fald ud midt i forhallen, in
den jeg er blevet opdaget og straks føres tilbage

lelt uforberedt p,1 arbejdsopgaverne var jeg jo
·,e. Jeg kendte skoleformen fra mine mange år
n dansk- og tysklærer. Og i adskillige år havde
været inspektor på Arntsgymmnasiet i Pade-

_) og her haft lejlighed til at kigge min da
.erende rektor. C. C. Vibjerg, over skuldrene.

dette var alligevel anderledes! Hvor Pader
_1 er et forholdsvis lille gymnasium, så hører

~\rims Statsgymnasium til de store , og hvor Pa
'"llP n.csien ligger på landet, s:'1 er der her ta le
m et sandt storbygymnasium.

stor de l afmin energi har været brugt på at tø
mig ind i livet på Århus Statsgymnasium.

«ordan plejer man at gøre - og hvorfor er det nu
at man gør det på præcis denne måde? Som

har det været vigtigt for mig at sæue mig ind i
1 forståelse. den kultur og det sprog, der bærer
olen. Det er kendskabet til skolen, der gør det

igt også at stille spørgsmålet: "Kunne vi ikke
det på en anden måde?"

store omvæltning var i virkeligheden mødet
de mange nye mennesker. Med el slag var

70 an salte og 620 elever - altså 690 nye med
'dcre at forholde sig til. Og oveni en lang

·~ke n f nye arbejdsopgaver. For mig var det,
om alt skulle gøres for første gang.

.l lhlje11 fvlrst kommet helt på plads her i for-
200 I , men undervisningen har køn hele u-

Den opbakning. jeg fornemmede allerede i 111aj.
blev bekræftet. da jeg startede det egentlige ar
bejde i august - ved den officielle reception og
ved min første optræden for eleverne. men så san
delig også i den hverdag. der fulgte efter,

Det var en lys og lun mujaftcn. Et dusin blågule
sommerfugle flaksede rundt i maven. da jeg sid
ste år ror første gang gik op ad de brede trapper
til Århus Statsgymnasium for at blive præsenteret
for lærerkollegiel. Ole Juhl - skolens rektor gen
nem de sidste 25 år - stod klar til at modtage mig.
da jeg kom indenfor. og det var planlagt således,
at jeg på et givet signal skulle træde ind i skolens
bibliotek. hvor alle lærerne var forsamlet til et
pædagogisk arrangement. Disse første skridt var
de sværeste - men jeg fik så varm en modtagelse
den aften, at jeg kunne køre hjem i sommerafte
nen med sikker forvisning 0111. at delle var det
helt rigtige sted for mig.

Og ganske rigtigt. Det ordnede sig. Ud af asken
steg nye undervisningsloka ler. Ganske visr er

} 0 Skolen oplevet

Det så ellers betænkeligt ud. da jeg efter som
merferien mødte op på skolen, en uges tid før
eleverne startede. Hele den nederste del af nord
Oøjen svævede i kaos. Murbrokker. værktøj, tril
lebøre, opbrudte gulve. våd cement, gamle og
nye møbler mellem hinanden og støv, støv, støv -
'·Du godeste' Hvordan skal der kunne undervises
her om en uge?" spurgte jeg spagt Ole Juhl, som
var på skolen for at sæue mig ind i tingene. "De1
er ikke noget problem. Det ordner sig," kom sva
ret prompte - og mens v i vadede hen over baljer
og stabler af fliser og plader kerte en stump fra
Tom Kristensens revolutionsdigt "Landet Atlan
tis" rundt i hovedet p:1 mig: "Skøn som en søn
derskudt Banegård.'! Når gamle Torn og når Ole
kunne, så måne jeg vel også kunne lære at se
skønheden i sammenbruddet.



Råb over bakketoppen?

Det har været de 36 , r værd 1

Jørge11 Sr>re11se11

Men lighederne er større: smukke og mindre
smukke. langhårede og korthårede. farvede og ik
ke-farvede, kloge og måske mindre kloge. venli
ge og (sjældent) uvenlige, nysgerrige og selvtil
strækkelige, ni1tige og dovne - hver ny klasse i
en helt speciel blanding. som nok gør. at netop
den klasse er la, 2x, 3y og ikke nogen anden -
men alligevel en for de Ile te fælles rivende ud
vikling gennem tre ~r fra at være ikke længere
barn til at være et voksent menneske .

"klasse-skole"
kunne være
hård, og hvor
kravet om soli
daritet med de
undertrykte i
den store ver
den og arbej
derklassen her- I
hjemme efter
hånden erstat
tede morgen
sang og kate
derforhøjning, til vore dages egentlig blide ven
lighed i omgangen mellem lærere og elever.

De1 har for mig vist sig bl.u, i den horisont, som
hver, om ikke , rgang, s, . rti havde som sin. Der
er langt fra de l'1Jrs1e spirer til ungdomsoproret,
hvor l lenrik Grønning (se, ham husker jeg bl.a.
derforl) som den forste sagde "du" til 111ig, over
den mere hårdtslående murxistiskc tid i ?O'ernes
midte, hvor kampen mod gymnasiet som en

Prøv at gt1 hen p~ nordgangen og se på bill ederne
i den årrække, jeg har været p/1 skolen, altså Ira
1965 til i dag (111cn ikke for ni se, hvordan jeg har
.cndrct mig!) Nogle vil kunne linde deres egne
for.cldre. 111cn alle kan, hvis de gider, se, at unge
til a ll e tider er ens, men også 1 at hver årgung ad
skiller sig en lille smule fra den forrige,

Nysgerrigheden grunder i. at nok er det på sæt og
vis det samme og det samme og det samme, men
dog er hver dag ny og anderledes. fordi kortene
hele tiden blandes pf1 en ny milde : hver ny årgang
elever er lidt anderledes end de forrige, hver klas
se er sammensat på en anden 111.\de end den forri
ge og derfor anderledes i samspillet mellem en
keltdelene, og derfor er de pædagogiske proble
mer også hele tiden skiftende, fordi udfordringer
ne hele liden forskubbes i forhold til hinanden.

Fundamentalt set tror jeg. at har man ikke selv
stadig denne nysgerrighed Iwer morgen, mere el
ler mindre udtalt og bevidst, så orker man ikke at
lage ind og se på de samme tekster (med forskel
lig variation). de samme unge mennesker mellem
15 og 20 (selv 0111 der stadig sker en løbende ud
sk iftning) med de samme grundlæggende pæda
gogiske problemer (selv om der også her kommer
nye).

sig som en kombination af nysgerrighed og usik
kerhed i forhold til den enorme verden, som det
bl.a. er skolens opgave at prøve at lukke nogle
dore op til. Og også forståelse for, at man kan
hente noget hos andre end ens egen generation.

Forfatteren Knud Sønderby filosoferer et sted
over forskellen på unge og ældre - et problem,
han stadigt og stædigt kredsede om - og siger her
om ungdommen: "Man ved selvfølgelig med tan
hen ogfon111fren, ar man ikke vil blive ved med ar
være 1111g , a1 nl/111 skal blive gammel og dø e11-
gang, men tror det ikke, er endnu i den langsonu
opadgående bue, er ikke nået til toppen, hvor
111011 ser det nedadgående på den anden side, ser
faldet foran sig, ser alderdommen, afsln111i11ge11
red b1111de11 af rutschebanen. Ungdo111111en og al
derdo111111e11 IJli hver sin side af bakketoppen ser
ikke hinanden. kan knap nok råbe hinanden op."

Der ligger selvfølgelig en eller anden sandhed i
det. han siger, og det er vigtigt for en lærer hele
tiden at holde fas! i den forskel, der vinerligt er:
det er latterligt at forsøge at være ung med de un
ge.

Men hold! hans synspunkt hundrede procent , var
der jo ingen mening i at være lærer, for så stod
man på den ene side af bakkekammen og råbte
op, uden al kunne se eller få kontakt med de un
ge på den anden side af bakken. Og mening med
al være lærer synes jeg der har været, og når jeg
nu holder op, er det ikke fordi jeg er træt af sko
le, elever, kolleger, fag, men fordi jeg eflerh, nd
en føler mig mæt. Og det kan forhåbentlig høres
som noget heil andel 1

Jeg har - også da jeg selv gik i skole og senere
som ung lærer-ment, at et møde med forskelli
ge aldre er c1 privilegium. Jeg synes, det ville ha
ve være! fattig; for unge, hvis de kun mødte lære
re, der havde stort set samme erfar ingshorisom
som dem selv. Og omvendt, at del, der hos mig
selv bl.a. har holdt krudtet tørt og lysten vedlige,
har været meder med stadigt unge mennesker p,
vej 1il al opdage mere og mere af verden. For de
flestes vedkommende har det-til trods m, ske for
en ydre blasen afstandtagen og sikkerhed - vi t

Se. det siger lidt 0111 forskellen på mekanisk ud
og psykologisk lid. For selv om jeg i dag selvfol
gelig nok synes, a1 del er noget siden. jeg ferste
gang gik ind ad døren på ÅSG og så Jorns kunst
og mine nye kolleger og kommende elever. så fo
ler jeg dog. al så længe siden er det nu heller ik
ke'

I unge, der måske læser delle her. vil sandsynlig
vis tænke: "Har manden ingen fantasi!" Da jeg
var til en årsafslutning på den skole. hvorjeg som
ganske ung var årsvikar, fortalte en kollcca, at
han nu havde søgt stilling el andel sted efte; ti år
på vores fælles skole. Og da var det mis, der
tænkte: 'TI 1'R1 Det erjo en evighed!" ~

Lad mig begynde med al fortælle. al jeg nu ved
min afsked har være! på 1'SG som lære, siden
1965 - altså 36 år:

12 -Skolrn opleve/

Men det er dog e1 faktum. 36 år - et halvt men
neskeliv - vægter trods alt noget. Fx har jeg ud
over at have rettet mellem 30.000 og 40.000
skriftlige opgaverogså mødt, lad os sige el par tu
sinde elever' Nogle er selvfølgelig glemt. andre
er husket, nogle er der stadig kontakt med. men
væsentligst er, at det næsten hver time med disse
altså stadig: hinanden afløsende elevgrupper har
været oplevet som vigtigt, - ja, jeg vover at sige
livs-vigtigt - at gå i clinch med digte, romaner. es
says osv.



var engang i det danske tor-forår , en afde tal-
tilsyneladende uendelige dage med regn og

.æst, en stiv kuling, som forlystede sig med at
ende regnsylc mod mit ansigt, at jeg efter en rne
e frisk end behagelig cykeltur tømte min post

-isse og slog op i gymnasie lærernes fagblad.
?ansk-og filosofilærer søges til Europaskolen,

j der. og hvorfor ikke? Hvorfor ikke erklære
midlertidig undtagelsestilstand i gyrnnasie

;crenilværelsen og prøve lykken mod syd?

halvt år senere var vi der. et stort, gammelt hus
• kanten ar den kloft, der omkranser Luxern

bourgs gamle bydel. Hvis vi strækker hals. kan vi
se den eventyragrige silhuet af domkirken og de
uuliggeude huse i pastelfarver og foran dem bro
erne , som med dristige buekonsuuktioner spæn
der over kløften og de lavereliggende kvarterer.
Vi guffede i os ulsynct og nød de sidste sommer
ferieduge, inden vi begyndte tre måneders spids
rod gennem de storfyrstcndommclige myndighe
dcrs veludviklede sans for absurd humor, også
kaldet burcuukr.ui. Oprcuclseu ar en telefon tog
den bedre del ar del lorste tjerdingf1r. Der skulle
inds1.:1uk:-. et unsegniugsskcma, som ikke var
komplet uden l'I kontonummer, hvad der igen
knever indsendelsen ar et unsogningsskcmu og -
det er rnLget vig1ig1 - oprcuelsc af en bankkonto,
som fur sin del n,1tur\igvis iudeb.crcr et nyt
:1ll"iPgni11gsskc1na med samt et brev l'ra urbejdsgi
VLrLn, dvs. skolen, der var bchugcligi lukket frem
til 6N . Alt dcue viste sig blot at være en lille hyg
gL0VL\st.:: inden den virkelige ilddr1b: omregisire
ring af bilen. Dertil krævedes personligt fremme
de pf1 :-,knlens admiuistr.uion, et centralt stempel
kontor, toldvæsenet og nummcrpladekomorer,
ug alle myndigheder skulle have unsegningsske
macr i mindst et par eksemplarer. Imidlertid var

også det lettere sagt end gjort, for inden vi kunne
gå på nummerpladekontoret. skulle vi registreres
i det lokale folkeregister, hvad der igen krævede
et stempel fra bureau de justice. som rimeligvis
skulle have en kopi ar mit ansøgningsskema om
udstedelse af et særligt id-kort for Ell-ansaue,
hvilket ikke foregik ubesværet, da ..

Europaskolen er nyopført, for nylig indviet af sel
veste storhertugen under overværelse af diverse
honoratiores og ingen elever. Arkitekturen er rå
brutalisme: store, grå betonflader og klinkegulve
i badeværelsesstil anno 1975, hvilket tilsammen
giver god resonansbund for en mangedobling af 3
- 4000 elevers bestræbelser på al støje så meget
som muligt.

Midi i bunkeren befinder lærerværelset sig, en
betonskuffe med laminatborde og diverse opbe
varingsmøbler. For den ukyndiges blik ikke noget
charmerende sted, for kultursociologen og den
alment nysgerrige et studium i forskellige euro
pæiske lærerkulturer. Der er bordet med dansker
ne i cowboybukser og beskidte sko. og der er de
italienske damer. som stod op klokken seks for al
lægge make up og klemme silikonen på plads.
Franskmændene ejer ikke en beklædningsgen
stand Lil under 2000 kr. (kun undtagelsesvis har
jeg dog lyst til at gore mig tanker om de mere in
time). mens lyskerne - i hvert fald den mandlige
del - har overskæg (på det område er grækerne
længere med ligestillingen). Religionsundervis
ningen er konfessionel, så der er også den enor
me græsk-ortodokse præst med en jungle ar et
ska~g og et sugende, mørkt blik . som stod man ni
lerede med det ene ben i Orienten. Et skægt sted
er det jo også deue lærerværelse . hvor man en-ro
tre får venner fra en halv verdensdel.

Skolen r evet

m fildragelser i
torfyrstendømmet Luxembourg

ni vor udsendte medarbejder



ke er "pæredanske". At alle ikke har samme hud
farve. er der jo ingen. der lægger mærke til mere.
Vi bemærker ikke, at Awate er mørkebrun. at An
na kun når Michael til navlen. at Haos øjne er
skæve, at Dondu bærer tørklæde, eller at Marie
rent faktisk har fregner' Klassen som sådan er p
nogle måder ikke mere anderledes end en fuld
stændig pæredansk klasse med individualister.
Vores meninger og holdninger er jo lige så ens -
og forskellige' - som i andre klasser. De få for
skelle. vi bemærker, er fx andre synspunkter i de
batter eller anderledes mad ti I vores spise-sam
men-aftner. Hvilket faktisk er et farverigt pust i
en til tider stresset gymnasiehverdag med projek
ter, fysikprøver eller forberedelse af oplæg. Hvis
man skulle tage fat i klassens absolune modsæt
ninger, er det hverken hudfarven eller baggrun
den, som gør forskellen.

en er vi s,1 forskellige. som navnene umiddel-
• lægger op ti]? Nogle steder ligger det kun

j efter- eller mellemnavnet, at nogle afos ik-

u tikulti i 1w

111011 Gebru. lo Maria Schønherr, Michael Sre
is. Anna Anusha Thybo, Hao Jiang. Katrine
,t. Lonnie Mikkelsen. Sabina Deleuran. Leck
.Eriksen, Rasmus Nielsen, Evelyn Bridgid
-111. Tho111as Sørensen, Awate Debessai, Maja
ik, Ditte Sø. Dondu Alici .
ivnenc ta ler deres tydelige sprog: Vi er et bro
. multicrnisk sammenrend her i I w - med rød
rundt omkring i verden, fx Eritrea. Tyrkiet,
l\and og Årslev. En er halvt polak. en anden

'vt engelsk, og både en hel og en halv kineser
it en kvart franskmand har vi også! Nogle er

i Langtbortistan, andre på Kommunehospua
Og Anna kom med fly fra Sri Lanka.

Oluf Lindberg-Nielsen
pi. orlov i Luxembourg

I danske ører lyder det alt sammen som noget fra
Ruder konges tid. men det fungerer, og bliver ele
verne ikke s,, skrappe til at samarbejde, kompen
serer den kulturelle åbenhed og sprogfærdighe
derne s:i rigeligt. Det er mere reglen end undta
gelsen. at en europaskolcelev i 6. klasse taler et
og i 3.g to eller tre fremmedsprog nydende og
stort set uden accent.

I dette Babel hersker trods alt en vis orden. ne111-
li!! cl fr:i Fr:111kri!! inspireret. for ikke al sige kul
k~rct. skolcsystc~1. Tests udgør en ikke uvrc scnt
lig de l af undcrvisnin!.!en pf1 Europaskolen. og en
sod del af min forberedelse gi\r ud pi\ at forutulc
;.c udspekulerede og ondsindede versioner af
slauscn. Skolefiret er inddelt i tre trimcstrc, og ror
hvert uimestcr ska l alle elever have to tests i hvert
fag. Pi\ den 111:'1de skal jeg udarbejde 36 provcr i
løbet af et skoleår, hvortil ko111111er arbejdet med
tcrminsprover og eksamener. For eleverne er be
lastningen naturligvis endnu siorre. men i det
mindste er prøve1i111crne forbercdelscslri. og det
kan der godt trænges til i et system. som lægger
vægten på lektier og hårdt arbejde.

Projektarbejde er i denne sammenhæng et pud
sigt indslag af dansk pædagogisk folklore. Den
h,~derkron;de klasseundervisning er stadig så
godt s0111 enerådende, endda med den for kercrne
behagelige tilfojclse. at eleverne skal komme til
lærerens klasse, ikke omvendt. Da skolen er så
umnnerlisr stor. kniber det ikke kun for astrnati
kere at ni" fra lokale E I 07 f.eks. til mig i 8304. to
trapper og tre gange væk. I løbet af de fc111 mi
nutter. pauserne varer. er der på gangene et ori
entalsk mylder af skolebørn i alderen fra 6.
klasse til 3.g. Det er nemlig en del af den
franske arv, at skellet går her og
ikke mellem 9./10. klasse og
gymnasie t.



Vi har 1i1 spændende diskussioner i historie og
andre fog: især diskussioner om religion har
være! interessante. Al få begrundet hvorfor et
tørk læde kan være vigtigt. at vide hvordan man
skrifter i en katolsk kirke og høre, al man rent
faktisk kan tro på en Gud er fascinerende. når
man er vant til almindelig leverpostej-ateisme,
hvor kirken kun er pynt og staffage til barnedåb
og overdådige bryllupper. Det er ikke altid. vi
helt og fuldstændigt forstår hinanden, men gør
det noget?

En fælles aften på skolen er som at sidde ved et
multietnisk middagsbord. En blandet duft af fri
kadeller, kinesisk risret. tyrkisk Karni Yarik be
slående af aubergine, laurbærblade og krydrede
kødstykker spreder sig i det festpymede lokale.
Et ret uimodståeligt syn' Sådan er det også - i lidt
mindre luksuriøs udgave - når vi sidder rundt om
kantinebordet.

Nogle af os er vokset op med andre normer end
de gennemsnitsdanske - hvis sådan nogle ellers
findes. Alligevel oplever vi, at der er langt mere,
der forener os - fester, småsnak. lektier, grin og
gas, diskussioner - end ting, der adskiller. Måske

Ma'rlcnc.Kjolby Jørgensen. 3b

hænger det sammen med, at de andre nonner ik
ke er så anderledes endda. Da Filmen fx skulle
fortælle om de normer, han er opdraget med, fik
tysklæreren el saligt blik i øjnene og begyndte at
ta le om de gode , gamle dage: I en nordafr ikansk
kultur er respekten for forældregenerationen
langt mere udtalt, og gæstfrihed er et 'must'.
"Min mor villeflippe helt ud, hvis jeg kom med
nogle afde uforskammede kommentarer; somjeg
so111111e tider hører danske børn sige til deresfor
ældre. Det er bare helt utænkeligt hjemme hos
os."

Er ah så rosenrødt rnuhikulti-saruvær? Nej, det er
jo ind imellem rimelig besværligt at være almin
delig gymnasieelev med kun 24 timer i døgnet,
hvor der skal være plads til både det sjove og til
det sure slid. For nogle af os er skriftlig dansk lidt
af en overvindelse at komme igennem, for andre
af os er det andre fag, der volder kvaler. Også her
ligner vi alle andre klasser. Men facit er, at vi ny
der at være lige præcis os - 27 dejlige . unge men
nesker (som vore bedstemødre kunne have for
muleret det), der har del godt sammen.

lw 2000/0/

Århus 5tatsgymnasium har med skoleåret
200. 12 O I søsat et ambiLiØst skoleudvikling _
proj k__ Umiddelbart er deTi'eiicNi!ailfg~n,jeld
rnes jnefaldende ved den ændrede skema
stru .n ·. Det faste ugeskema er afskaffet til for
~:I fo en. varierende mødeplan. Men det nye

e skema er ikke bloben,,s.trlll<J_ucel foran
dri g det er en nøgle til pædagogisk fornyelse.

Plads til nye og varierede arbejdsformer
Gymnasie kolen som sådan er en succe . Et ta
digt stigenae antal unge har gennem de sidste år
uer valgt netop det almene gymnasium som de
res ungdomsuddannelse. Men i en verden hvor
alt er I hurtig forandrino kan man nat 1• ' •• k
, . . · o · ur rgvts t ·-
ke tillade sig at læne sig iilbaoe oe hvile på I - •
bæ V • o o aur
' rrene. r ma også erk~nde, at gymnasiet på ►

SKOLEÅRET 2000/01
Ny skemastruktur



de: seneste har friet et lidt stevet image som en
noget konservativ skoleform dominerer ar tradi
tionel klasseundervisning og nogle meget stive
pi::nsumhav og eksamensformer. Både udefra og
indefra har der været markante onskcr om al mo
dernisere gymnasier.

Undervisningsformcrne omkring os har udvikle!
sig meget i de seneste fir. I grundskolen har man
f.eks. kunnet iagttage en vægtforskydning fra
den traditionelle. lærerstyrede klasseundervis
ning til mere selvstændige projektarbejdsformer.
Og del er del grundlag. vi skal bygge videre på i
gymnasie1. Endvidere stiller samfundet krav om.
at gymnasiel - ud over al fastholde det høje fag
lige niveau - også fremmer nogle mere personli
ge (og meget efterspurgte) kompetencer: samar
bejdsevne. selvstændighed. ornstillingsevne.
kreativitet m. v.

Men ønskerne om udvikling kommer også inde
fra. Her på skolen havde vi i starten af år 2000 en
debatdag. hvor elever og lærere Iwer for sig dis
kuterede og formulerede ønsker til skolens ud
vikling. og hvor der var lejlighed til at bcskæfti
ge sig med undervisningsformer og pædagogik.
Der fremkom ved den lejlighed markante ønsker
både fra elevside og fra lærerside om at tilrette
lægge arbejdet. så der var større udfoldelsesmu
ligheder i hverdagen. Hvad man ønskede sig. var
først og fremmest følgende:

• mere plads til fordybelse - mulighed for al

kunne arbejde en eller flere dage med e1 enkelt
fag

• mere plads til tværfagligt samarbejde. ~:'.i det
bliver tydeligt, at fogene hænger sammen

• mulighed for tolærerordninger

• mulighed for projekter, hvor flere lærere ar
bejder sammen med flere klasser i samme fag

-.oleåret

• bedre muligheder for al arrangere ekskursio
ner ud af huset

• bedre muligheder for at inddrage og udnytte
gæstelærere,

Skolen gik straks i gang med at analysere, hvor
dan del ville være muligt al realisere sådanne øn
sker. Indførelsen af årsnormen åbnede nye rnu
lisheder for tilrcuelæaaelse af undervisningen,
o; det viste sia. at ku;,-el radikalt brud med det
1r:1di1ionelle ugeskema med dets bindinger ville
kunne imodekomme en sådan modernisering af
skolen. Man valgte at gøre forsøget, og lærerne
sik i gang med at tænke deres undervisning ind i
;,ve r;m1;1er. Fpr sommerferien var der alene til
euerårsscmcsterer formuleret ønsker om 46
særlige undervisningsprojekter. Og hen over
sommerferien gik man så i gang med at udarbej
de det fleksible skema. som faktisk muliggjorde
realiseringen af langt de fleste afdisse undervis
ningsprojekter, I alt blev det muligt i hele skole
året 2000/2001 at gennemføre 80 undervisnings
projekter med særlig skematilrettelæggelse.

Hvad betyder det fleksible skema i praksis?
ÅSG har uger den fulde konsekvens af firsnor
men og afonskerne om al give plads til mere mo
derne arbejdsformer. De1 lyder lidt ube kedent,
men vi mener, at ÅSG dermed befinder ig i
forerfeltet blandt gymnasierne. Skoleudvikling
er på ÅSG ikke begrænset til enkelte uger. men
er noget, der toregar gennem hele skole ret.

Når der skal vare plads til s mange projekter og
aktiviteter, sa betyder det, at elever og lærere ik
ke kender deres skema for et helt rad gangen,
Ofte vil der ganske vist være et grundskema, der
går igen i et par m neder, men selv dette p vir
kes løbende af ændringer. Derfor bliver det nød
vendigt for både elever og lærere at holde ,ig
ajour med medeplanerne p skolens inrranet,
som man kan gå ind p fra computere p, skolen
eller hjemmefra. Mødeplanen er i princippet ble
vet elektronisk. men papiret er dog ikke helt af-

Tet endnu. Efter elevønske uclprinter og di
·ibuercr ac.lminis1ra1ionen de individuelle mø
,1tancr 1i I eleverne en gang om måneden (selv-
1 eleverne selv kan gøre det). Opslag i det sam-

skema (lærerskemaer, elevskemaer, ho\d\is
·. lokaleplaner etc.) kan kun foregå elektro

.sk. Vik.1rændringer. som er blevet mærkbart
.rrc med det fleksible skema, kan ligeledes ses
"t nettet, men også prt elevernes og lærernes op-

,bStavlcr.

.,ad er så omkostningerne?
og fremmest føler mange. al der er tale om

1 større arbejdsbelastning. Del er rigtigt - men
. skyldes ikke det fleksible skema. men del, at

: er gået over til firsnorm og kravet om at nå 100
af nonnen (mod tidligere praksis, der reelt kun

nåede ca 90% - og i enkelte tilfælde helt ned til
80%). Vi har meget omhyggelig m/1tte1 forklare
dette forhold for elever og forældre, for på et
tidspunkt bredte der sig myter om. at del fleksi
ble skema betød, at eleverne p,1 Arhus Statsgym
nasium fik flere timer og dermed større arbejds
belastning end prt andre gymnasier.

Flcksskernae1 be1yder derimod, al arbejdsbelas1-
ning kan V<l'rc mere ujævnt fordell.

Her skal nwn 1,cnkc på f11\gende. Når et fag eller
rterc !,cg.ger timer sammen til en eller 10 projekt
dage. sf, la:ggcs en stor del ar elevernes arbejde i
timerne - og ikke ,om hjemmearbejde ved de 1il
warendl.! 4-8 lektioner i cl ordin,i:rl skema. I-ler
~pa1\:r e ll!vcrnc alts1 noget ar arbejdsbelastnin
gcn ig...:n. Nogle uger vil være hr1rclc, men andre
vil va.:re lc11e - og nogle gange vil eleverne have
hele fridage. Pa den mnde kommer elevernes ar
bejde I i I .il ligne del arbejde, som ellers udføres i
samfundc1.

1:n andl.!11 v,cscnllig omkos1ning er, at del skrift
lige arhl.!jde bn blive meget belas1cntle, n/ir man
s:11111idig1 har en h~rd uge. Her må vi indrømme,
al del i kkc har v,erel muligt al planlægge de
skriftlige opgaver på anden mf1de end ved at for-

dele de skriftlige opgaver jævnt ud over re!.
Men vi har forbedret situationen ved at opfordre
lærerne til at udlevere opgaverne i god tid, såle
des at eleverne kan planlægge dette arbejde og
udnytte de "tynde" perioder bedre.

For nogle elever betyder det fleksible skema
endvidere, at de ikke kan planlægge eventuelt er
hvervsarbejde s/1 tidligt på dagen, som de ønsker.
Her må vi fastholde, al ÅSG er elevernes første
og vigtigste arbejde - og her er rammen 8-15
(dog 15.10 om tirsdagen). Erhvervsarbejdet skal
planlægges ud fra skolens arbejdsplan - ik.ke om
vendt.

Evaluering
Der er allerede i 2000 foretaget en forhåndseva
lueri ng af de1 neksible skema. som grund
læggende peger på, at vi skal fortsætte arbejdet,
men som naturligvis også opsamlermange uhen
sig1smæssigheder. Både elever og lærere vil i
foråret 200 I foretage en egentlig evaluering. Og
1i\ dette formul har vi indgået et samarbejde med
en ekstern evaluator. Peder Søndergaard. Han
delshøjskolen i Arhus. Denne evaluering vil
munde ud i en rappon i efteråret 2001. som sen
des til Århus Amt og 1il amtets gymnasier.

Keld Larsen



Samfundsfag har i skoleåret 2000/200 I søgt og
fået bevilget 1i111er fra a1111e1 til el pilotforseg i
2.g-sa111fundsfag for alle tre højniveauhold og
tetger det op med en ansøgning til ministeriet 0111
Iortsæuelse af forsøget i 3.g.

l11d/,o/d!for111/ra111111er:
Vi betragter hele årgangen af samfundsfaglige
som en helhed og planlægger de 10 års undervis
ning sammen. dvs. vi er tre lærere, der arbejder i
team. og vi planlægger sammen med eleverne,
hvilke emner/temaer/projekter der skal arbejdes
med på alle tre hold. Pointen er. at vi vil følges ad
gennem de to år. Det giver selvfølgelig nogle be
grænsninger i de enkelte holds valgmuligheder
fra projektperiode til projektperiode rn.h.t. de
mere overordnede emner. men til gengæld får
eleverne øgede valgmuligheder i forhold til lige
netop de problemstillinger, de i mindre grupper
ønsker at arbejde med i forbindelse med projekt
opgaven.

Vi deler det enkelte år op i 4-5 projektperioder.
hver med en overskrift, der passer til fagets for
skellige discipliner, men som går på tværs af
dem. Vi vælger altså en række temaer (fx EU og
den fælles valuta), som så dels skal belyses på
tværs afdisciplinerne økonomi, politik. sociologi
og international politik i en række lektioner, og
som dels skal danne baggrund for elevernes valg
af temaer/problernstillinger til et gruppeforløb,
der skal afsluues med en projektopgave. Disse
projektopgaver bliver så evalueret efter hver pro
jektperiode og indgår senere som en vigtig del af
den mundtlige eksamen.

Tilrettelæggelsen af arbejdet sker som sagt i et
lærerteam og på tværs af holdene. Ud over koor
dineringen af emner og projektopgaver arbejder
lærerne også sammen på andre leder. Det er pla-
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nen. at holdene ind imellem, når emnet passer til
del. undervises af en lærer i foredragsform. Her
ved spares op til, at vi flere gange i løbet af liret,
hvis et af holdene flyttes ud af valgblokkens pla
cering, kan undervise delle hold med tre lærere
på en gang som deleundervisning i særligt svært
stof. hvor vi så har mulighed for at differentiere.
Vi er som lærere ikke bundet til netop vores eget
hold, men kan undervise grupper af elever i det,
vi specialiserer os i, på tværs af holdene, efter
elevbehov.

Eksa111e11sfor111e11:
Vi onsker at lave den mundtlige eksamen som en
kombination af gruppeeksamen og individuel ek
samen. hvor eleverne gruppevis møder på el fast
sat tidspunkt og får udleveret et gruppespørgsmål
i relation til en projektopgave og et individuelt
spørgsmål i relation til andre dele af pensum.
Gruppen forbereder sig i fx I 1/2 time, fordelt med
en time til gruppespergsrnålet og 1/2 time til del
individuelle spørgsmål. Derefter ek amineres

gruppen i 1/2 time, hvorefter hver af de tre elever
eksamineres i 15 minutter, efterfulgt af en vote
ring på ca. 15 minutter. Der gives en individuel
karakter.

Den skriftlige eksamensform er mere uklar, da
den stadig skal fastlægges af ministeriet. Vi ar
bejder med følgende model: Den skriftlige eksa
men fordeles over 10 dage. To dage før eksamen
får eleverne udleveret en større materia lesamling
om et hovedtema. Eleverne er på forhånd sam
mensat i grupper. I grupperne skal man så finde
ud af, hvilke problemstillinger og spørgsmål det
kunne være central! at besvare ud fra materialet
og ud fra ens faglige viden fra undervisningen.
Det har man 3 lektioner til. På selve eksamensda
gen får man så udleveret el centralt stillet spørgs
mål, som alle skal besvare ud fra materialet eller
dele afdet. Derefter laves en besvarelse efter eget
valg ud fra de problemstillinger og spørgsmål,
som grupperne har fundet frem til 10 dage i for
vejen. Spørgsmålene skal opfylde nogle metodi
ske krav og ska l lægge op til brug af re levant fag
lig viden.

Motivationtfonnål/perspektiver:
Hvad vil vi egentlig opnå med alt dette?

Vi tror, at en sådan måde at gribe tingene an p
har nogle perspektiver for både eleverne og
lærerne. På elevsiden stilles krav om et større an
svar for egen læring og om ansvar for den fælles
læreproces for gruppen. Gruppen stilles i højere
grad til ansvar for de produkter, der kommer ud af
processen. Derfor de nye eksamensformer. Det
kræver ikke kun faglige kompetencer, men også
en række andre kompetencer, herunder evner til
samarbejde, sprogkompetencer, sociale og mere
personlige kompetencer og evner til at deltage i
en demokratisk proces. Vi tror, m studiekompe
tencen øge ved den øgede vægt på selv at skulle
formulere problemstillinger og undersøge virke
ligheden. Vi tror samtidig, at den mere selvstæn
dige arbejdsform giver en højere elevaktivitet.

På lærersiden tror vi, at samarbejdet giver flere
ressourcer, både til planlægning og udvikling af
den pædagogiske praksis. Vi kan måske gå mere
i dybden fagligt ved at kunne specialisere os i fa
get forskellige dele.

Vi tror i det hele taget, at et samarbejde i lærer
team giver mere fantasi, flere ideer fagligt og
pædagogisk. Vi kan i samfundsfag bedre realise
re de nye krav i bekendtgørelse og vejledning for
faget, der netop betoner den tematiserede under
visning i modsætning til den disciplinære. og
som stiller krav om en øget anvendelse af pro
jektarbejdsformen samt anvendelsen af IT. Vi tror
ikke, al dagligdagen bliver lavet meget om, hvis
ikke der sker afgørende ændringer i eksamens
formen. især den skriftlige. der i vores fag i hvert
fald har en meget stærk bakspejlseffekt p,, under
visningen.

Forsøget fansælter som sagt i 3.g og justeres ud
fra de erfaringer, vi høster i nr.

Birgitte Gram,
Jens Damgaard

og Michael Andersen.
lærere i samjimdsfag
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Forsøg i samfundsfag
- 2.g - højt niveau



Tværfaglige og projektorienterede
forløb i 2b

Rasmus Jacobsen, Katri ne Nielsen og
Jacob Klintrup , 2b

Til trods for alle anstrengelserne kan vi dog give
fem stjerner til et fecit og lærerigt projekt, som vi
håber, at kommende f SG'ere også kan få glæde
ar.

Gennem gruppearbejde har vi skullet arbejde
selvstændigt. Dette betød, at vi måtte vise re pekr
over for hinanden, tage ansvar i form af at lave
lektier. deltage i diskussioner m.m. Vi har elv
skullet finde frem til overordnede problemstillin
ger, og vi har egentlig aet stillet flere spørgsmål
af lærerne, end vi har fået svar. Delle har bevirket.
at lærernes rolle er blevet mindre autoritær og be
lærende, og de er i stedet blevet betragtet som
hjælpere. Men projektarbejd formen har og å på
andre tidspunkter været enormt Irusterende, og
den har kostet blod. sved og tårer.

Den viden, vi har tilegnet os i det ene fag, har vi
kunnet bruge som et redskab i diskussioner i an
dre fag og som faglig ballast til nuancering og
stillingtagen. Herved er det faglige niveau i kla -
sen blevet hævet, også fordi klassen har engage
ret sig mere i diskussioner. tekstlæsning og grup
pearbejde.

de samme emner i flere forskellige fag. Udbyttet
af dette har for os været, at vi har kunnet fordybe
os i et emne i en grad, der ellers ikke ville være
muligt. Vi har fx beskæftiget o med emnet "Den
kolde krig". Det gav os en generel historisk ind
sigt i den pågældende periode, som vi har brugt i
fx tyskundervisningen. Hermed har vi læn at
overføre viden fra et fag til et andet. Denne ar
bejdsform har været god. Sammenhængen mel
lem de forskellige fag har givet os en over kuelig
hverdag, fordi vi ikke har beskæftiget os med fle
re forskellige emner på samme tidspunkt, men
har kunnet koncentrere os 0111 el.

· ug 111ed elevojue
Gennem det første halvandet nr af vores gymna
sieud har vi som elever været sa heldige a1 være
forsøgsdyr i et s, kaldt tværfagligt samarbejde. og
det vi 1 sige, at vi over perioder har arbejdet med

Morioune Wl\rra . Tor/mi W11ljfog
A1111ette Rasmussen

; kan projektorienteret undervisning og
unsarnarbejde så betale sig? Vi ønskede at ar
;de i tværfagligt team. fordi vi havde en fore
Iling om, at hvis vi arbejdede tæt sammen om
plan I ægge forløb og projekter, hvor der var
ide.nde sammenhænge mellem vores fag. ja

~1 ville vores begejstring og arbejdsglæde nok
~sft srniue af på eleverne.

. parløb og på udvalgte tidspunkter både i be
idclsel1, i midten og sidst i forløbene haft hal
og hele projektdage, hvor vi har været flere
·cre ti I stede samtidigt, så vi kunne drage pa
eller mellem fagene eller hjælpe med fokuse
J· problemformulering osv. Eleverne har i
-per arbejdet selvstændigt med tværfaglige
· .,er. og produktet har været en skriftlig ane
,g el ler en mundtlig fremlæggelse. Det første
p,·ojekt lagde op til danskopgaven, i Kold

jos-forliibet blev der skrevet fiktionstekster ud
~Jiistorisk materiale, og Romantikforløbet skal
nær fremtid munde ud i kreative radioudsendel
. med inddragelse af både tyske og danske ro-
uiske digtere.

Selv har vi i hvert fald som lærere fået en større
sammenhæng og - da ah langt om længe var plan
lagt - en anden ro over vores arbejde. Da elever
ne generel! har udvist et stort engagement, og vi
kcrerc kender hinandens materiale og har et fæl
les I væ rtaglig. mål, opslår der meget ofte inspire
rende sporgsmr11 og nuancerede dialoger. der sæt
ter stoffet i c1 heil nyt lys. Og det er is.er disse
åbne samtaler, hvor grænserne mellem elev- og
kcrcrrollc opblødes, del som lærer er spændende
at opleve. Vi synes, vi har læn en masse!

•

At være et 1ea111 har for os lærere betydet, at vi i
tæl samarbejde har planlagt fælles forløb og pro
jekter. Vi har forsøgt at binde vores fag sammen
bl.a. med sigte p,1 at skabe en sammenhæng mel
le111 fagene i elevernes bevidsthed, al skabe tid li!
fordybelse og vigtigst af alt al rn eleverne til at ar
bejde aktivt, ansvarligt og selvstændigt.
I praksis har teamsamarbejdet betydet, at vi har
haf1 projektperioder. hvor to af fogene eller alle
tre arbejder sammen 0111 et emne og frem mod et
fælles slutprodukt. Vore emner har indtil nu været
"Ungdomskuhur i 9o·e111e'' (alle tre fag), "Even
tyrgenren" (tysk og dansk), "Den kolde krig"
(tysk og historie) og "Romantikken" (tysk og
dansk), I projektperioderne har vi lærere køn et

r,,ærfagligt projektarbejde
- set med lærerøjne
I nuværende 2b har der siden skolesianen i l .g
været fokus p/1 ieamsamurbejde. og fagene histo
rie, tysk og dansk har arbejdet 1værfaglig1 og 111ed
projekter. Da vi kastede os ud i at arbejde i 1ea111.
var det uden en reel forestilling 0111, hvad det kun
ne føre med sig af inspirerende og givende timer
- ej heller havde vi en forestilling om arbejds
byrden. Men nu. hvor de værste frustrationer er
overvundet, dukker der stadig flere glædelige
overraskelser op - so111 når det fx viser sig. al hi
storieopgaverne er rigtig gode. eller når eleverne
gang på gang drager viden fra fagene lysk og hi
storie ind i dansktimerne..



Naturvidenskabsfestival

G1111hild Svendsen, lx

På selve dagen var Musikhusets store sal fyldt op
og ... hvilken oplevelse! At stå der i så mange
menneskers påsyn og fylde salen med sang og
musik var et brag af en oplevelse.

Symfoniorkester. Ugen op til blev ret hård med
mange timers øvning med Symfoniorkesterel. ny
dirigent og nye solister. Det er ikke overdrevet at
sige, at der blev øvet, til alle kunne teksterne
udenad!

, fem deltagende gymnasier. Risskov Amts
annasium. Viby Amtsgymnasium. Langkær
mnasiurn, Katedralskolen og Århus Statsgyrn-

asiurn. bidrog med hver sit kor og fik tilsammen
let et forrygende stort og dygtigt kor.

armina Burana

·c1tcn af september måned fik alle gymnasic
.cr p,°, Århus Statsgymnasium muligheden for
vfere med i el Carmina Burana-kor, Carmina

ia er et klassisk korværk fra 1937, kompo
·et af Carl Orff. Teksterne er skrevet på hen
'dsvis latin og middelaldertysk og handler om

·. vin og kærlighed. Værket er i sin helt egen
·1, med et fantastisk kor i hovedrollen, nogle
1cstående sange til solister og små satser sat af
symfoniorkesteret.

Senere. nemlig førs: i december. skulle vi opføre
værket i Musikhuset i Århus sammen med Århus

kr flere måneders hårdt slid skulle vi på skole
:! sidst i november. Med tre musikstuderende
solister og et skoleorkester blev værket op

føn p,°, al le fem gymnasier.

Viri Ga1111ne/~1wrd

Som afslu1ning på årets festival på ÅSG blev der
holdt et kemisk aftcnarraugemem. Optakten var
et foredrag af cand. scient. Yvonne Eskildsen
Helmand om lægemiddelkemi. Efter fællesspis
ning og oplæring i den kemiske sangskat stod ke
mikerne fra 3.g for aftenens underholdning.
2.2·erne fik nu selv tester deres kemiske paraivi
de,n i kemi-jeopardy og fantastiske, psykedelisk
oscillerende eksperimenter med passende under
læsninssmusik blev Iorst teoretisk forklaret ved
ta,~len ~g derefter oplevet på festsalens loft. Jo,
naturvidenskabsundervisning kan have mange
ansigter. og mange nye og spændende sider viser
sig. nar kreativiteten slippes los.

klassiske Iledebollespncngning sammen med an
dre forseg om tryk. mens en tredje klasse opleve
de lysf,cnomener både beskrevet med gamle teo
rier i latintimen og demonstreret med moderne
[ysikapparutur. I kemi udarbejdede 2.g-holdene
kemi-jeopardysporgsmå' og organiserede interne
konkurrencer i I .g-matcmatikerklnsserne. Un
dervejs blev der gennem demonstrationsforsøg
dog også plads til at vise nogle af kemiens my
sterier. såsom forvandling af rødvin til mælk.

Som en del af I .g-iutroduktionen til de naturvi
denskabelige fag havde eleverne med kemi eller
fysik på højt niveau fået til opgave at stå for nog
le små aktiviteter. Aktiviteterne skulle have et na
turvidenskabeligt indhold, men ogs;i gerne være
lidt sjove og anderledes. Hejniveaufysikholder
valgte nogle fysiske emner. som de forberedte og
præsenterede for I .g-klasser, En klasse skulle
selv bygge smclastikkanoner og beregne, hvor
langt de kunne skyde. En anden klasse så den

Skolens 2.g-årgang fik mulighed for at høre lek
tor Jørgen Peder Steffensen fortælle om iskerne
boringer på Grønland. Fysik. geografi og natur
fag arbejdede med emnet i tilknytning til foredra
get. som gav nogle gode perspektiver på bl.a, de
ballen om drivhuseffekten. Alle de matematiske
elever i 3.g hørte om matematik og arkitektur ved
Peder Gammel fra Arkitektskolen.

I slutningen af september afholdtes den lands
dækkende Dansk Naturvidenskabsfestival. På
Århus Statsgymnasium markerede vi festivalen
gennem nogle nauuvidcuskabelige foredrag.
men også ved at tilbyde nogle anderledes og
spændende aktiviteter for de nye I .g-klasser. Dis
se aktiviteter var ledet af eleverne fra skolens
valghold i kemi og fysik.

Skoleåret- 2006701



Melle M11/li•1; .i.r 11g 1/ikk<' I-/. So1n1se11, .i/,

ubestridte vinder m,, jo så annonceres som
y. der velfortjent løb med sejren, vandrepokalen
en overraskelse fra McDonalds.

,dcrne blev hurtigt gennemgået, da alle var
--,,dte pt1 at komme i gang og få fundet en vin
. for vi kan jo ikke komme udenom, at der er
smule prestige i at vinde denne turnering. Ba-

.rne blev kridtet op og spillet sat i gang med et
al af tabte og vundne kampe. Alle Olle klasser

; indbyrdes hinanden på banen, og del blev
mange ophidsede tilråb, men selvfølgelig var

1 ogsf1 en god tnening for lattermusk lerne .

ningcn var her lru morgenstunden en smule
;,d··, 11,en dog var eleverne i højt humør, hvilket
ren fornøjelse at sc. Trods de tidlige morgenti-

hvor søvnen stadig kunne spores i øjnene,
v. den f~Jrstc halvtimes tid brugt på en god,
nrncldags gang opvarmning: boldbanen rundt
•k irav'

nne dag fyldt med sejre. tab. brugbar viden og
urne muskler blev føn til ende med et brag afen
cst. der fyldte ASG med glade mennesker den
ulve nat. En perfekt afslutning, der fulgte op på

1 gode og op lortede stemning, der havde været
nncm denne dag, som varierede fra den norma

; unck:rvisning.

'.Il i all tungerede idr:etsdagen oprinuih med stor
hakning fra eleverne, der trods c11 brav kamp

mod di1rlig1 vejr lig måske tabte kampe l:111d1, det
var en udhy111.:rig dag. Dc1 lykkedes alle at linde
halam.:cn mellem hygg..: og kuukurrcnco, s:i del
var 111ulig1:1111prc1holdc intCll's~en og s;1n11idig f(1
opfyldt målene 11g ideen urn kreativt og sol'ialt
-.,arnva:r :indre :-ill:dL'r end inden for skolens lire
11111re. 1 'n vellykket dag. der forMberlllig vil blive
viden.:frn·t na.:..,IL'. :Ir.

--
,, .... -.

Qo,a ved I e'ernev 1ufthall-1urntring havde mel
le~111iveauh:lde1 en linger med i spiller. De fik to
og 10 tildel; en kla,1e, hvori lit vkulle fungere
som hcnholdwi-, mach og dommer for derved ; ·
godt som muligt at vejlede I .g'erne gennem den
ne dag og og~a pa denne made "it yrke den i<lC. al
det skulle forega inden for andre rammer.

Arrangererne af denne idrn:11,dag var, \0111 et for
sog. mellemniveauholdet i idræt, der fik til opga-
1 c forinden m fa fordelt eleverne pa de mange
idrætsgrene og derefter pa selve idrætvdagen at
fungere som cnachev, dommere og andet i snm
spil med prnfcvsionellc trænere ug Iærcrnc.

Den 15. september. hvor idrætsdagen blev holdt.
var en maske lidt uheldig dag al afprove deue
eksperiment med fælles udcndorsakriviteter. Det
stod ned i stænger. hvilket gav nogle små proble
mer i enkelte af idrætsgrenene. som der dog se
nere blev rådet bod på, da solen lang,01111 be
gyndte al 1i11e frem.

Idrætsdagen skulle være springbrættet til at ud
folde sig kreativt og samtidig skabe et anderledes
socialt samvær klasser og årgange imellem. hvor
der rar mulighed for at mode nye og ukendte an
sigter i andre omgivelser end det vante klasselo
kale.

')S ~o/erire1 2000/0/

For første gang i flere ,rr valgte ÅSG al holde en
idrætsdug for alle elever. hvor der var mulighed
for at prøve alt fra pctanque til sejlads. Dog var
l.aerne ikke en del af delle. da de skulle spille
softball-turnering. som det har været tradition
gennem et par år. Deres primære mål var at ska
be el bedre srundlas for klassens sammenhold
ved netop aiurbejde sammen under uvante for
hold og at rå bedre kendskab til hinanden.



Fællesudvalget blev af P,edagogisk R,id i scp- faldskurve. Hvem snuppede ror resten vores rne-

Projekt ren skole

På tosprog.rndralgets regne
Mona Reiclten

Det bør afslutningsvis tilfojes. at den kontame
baggrund for dette initiativ er. al amtel har givet
en s,l'rbevil\ing til de gymnasier, som har mange
tosprogede elever. Det er herfra , ressourcerne til
imlreming af lokale. indkpb af computere og
s:erlige sprogprogrammer og hcrcrlpn er hentet.
Vi tror. a1 samfundet fflr fuld valuta for denne ek
stra hfutdsrn:kning.

De implicerede lærere lagde forsigtigt ud med en
forsøgsordning mellem efter/1\'sferien og jul med
en tolærersbemanding. Men ele\'erne har taget så
positiv t imod ordningen. at vi regner med at
fortsælte hele foråret. Der er nu tre lærere i
(hårdt) arbejde hver gang. og efterh, nden er an
tallet af elever. der deltager - i kortere eller læn
gere tid - mellem 15 og 20. Vi har hele \'ejcn haft
elever med i planhegningen af caf~en - det. tror
vi. har haft betydning for, at vi tilsyneladende vir
kelig har raml et behov.

Ordet sprogcafe er mere end en falsk varebeteg
nelse. Undervejs bliver der drukket sodavand.
spist slik, snakket, læst lektier. skrevet opgaver,
arbejdet ved computer og drøftet sidste nyt på
skolen og udenfor - nogle koncentrerer sig. mens
andre hænger ud, og stojniveauet kan godt mcrme
sig normalt cafeniveau - alt i en munter og kon
struktiv atmosfære.

andre, hvad de formår. Det er delte skub, sprog
cafeen handler om.

Srn11 ~l-."ic 111plt.:l'll t.: - dt.:r er tagL·t fr a de sidste to L'a-

1~1.:r - vi\LT. dr~jer de l ~ig lHll . .it dt.:r bL:st:0tr 1.;11 har
ricrc, \(1111 de lo"iprogLde L'.lcvcr :-.kal over. De ska l
hav t.: c l li lit.: :.kub for al konunc i g,mg 111cd en fag
lig udvik ling og ra lt.:jliglll:d til .it vise sig selv og

Fnr hvonl.tn sk:d man kunne ovcrs:l'ttc udtrykket
"tyve ar pa bagt.:11'· til engelsk . 11fo· man ikke aner,
hvad det betyder p:1 d:111,k. fortolke Edvard
~1\u11chs ··M:ido1111:1". hvis 111:m kun forbinder 1i
tdordcl 111cd c11 :-.cXd :-.:1ngcrindc . se det humori
..,ti..,k t.: og irnni:-.kc i Henny Andersens digt "Smir' .
11:ir d1.:1 :.ka l udkdcs al' udtryk .-;um "jL'g ba.:rer
r11L·d :-.111il rnit :-.111il. .. /jeg er borger i smik ts land/
di.:t 1.:r ik l..t.: :-.por 111or....111111" clk r linde rundl i LL'ks.
11utid, datid 111.111. pt1 cllgt.:ls \.... hv is ens rnodcrsmril
ik l..c li:ir L'.ll til-.\art.:nde tidshnj11i11g?

jdet i cafeen er ikke traditionel lektiehjælp
·1 elever med faglige problemer. men fokuserer

1 den sproglige og kul ture lle baggrund. som i en
,i.:kkc !'-;11111111.:nh,l'ngc og fog er en forudsætning
ir al l':°1 et 1ilfreclsstillencle uclbylte ar unclervis-

1gcn i gymnasiet.

[vorfor kan man ikke sige "forholde sig inde".
Qtr man kan sige "forholde sig i ro.. ? Hvad er
-nnesty International? Hvad betyder ytringsfri-

! Hvordan kan man finde frem til Herman
~s holdning til sine personer. når "den står

11~m linjerne"? Spørgsmål som disse fylder
,kalet, n,11' skolens tosprogscafe holder åbent en
tenn iddu g om ugen, hvor tre lærere prøver :11
t'e svar og forklaringer på nogle af spørgsrnåle-

Pa f(l'//e~wfra/1,:et\ \'l'J.:lle

Line !'11r.,1 SClm11e11, .Id 11~ lnM,i·Mcier

rarere at være i!

Vi tror p,1. al hvis vi
allesammen gør os
umage. kan det lyk
kcs i del lange løb. og
i varnme åndedrag
~kal dLI nævnes. at
l·:tlle,udvalgd lige
har udsend: revidere-

de ordens- eller adfærd-regler, der er til diskus
sion blandt clc, er og lurere, inden Skolchestyrel
sen pra.-1.,i:ntcrl'\ for dem. De mi:gt.:t enkle regler
kan Iorhabcntlig gi,rc live: leucrc fur 01 allesarn
men - med en renere skole til folg1:, der og ... t1 er

ganullermancl'l'l
Opgaven er stadig stor! Nu hvor kampagnen er

forbi, gælder det om
at holde fast og for
håbentlig opretholde
de resultater, vi nåe
de. Vi er ikke i tvivl
0111, at vi til stadighed
skal minde hinanden
om orden og renhol
delse - fik vi nu kig
get over skulderen,
inden vi forlod klas
selokalet? Fik vi ryd
det af bordet. inden vi
gik til time? Fik vi
samlet skrællerne og
papiret op efter os?

Grønnegården
er lukket

indtil videre
pga.

manglende
oprydning!

Opgaven var stor! Vi forsøgte os med humoren
som våben, og det er vores opfuuelsc , at karnpag
nen gik "rent" ind. Som ugerne skred Irem. frem
stod lokaler og kantine lidt pænere dag for dag.
"nul lerm.cndcne" føg ikke længere sti lyste ligt
ned ad gangene, og pedellerne lik opsat flere af-

• at svineri avler mere svineri
• at mor ikke arbejder p,1 skolen
• og al vi har et fælle~ ansvar

Vore fokusom
råder var klas
seværelser, kan
tine, lærerværel
se. forhal. gan
ge, fortrappe og
cykelkælder. Vi
kaldte os "Møg
holdet" og ved
hjælp af diverse
indslag på seks
tirsdagsmøder
forsøgte vi al "komme rundt i krogene" og fa
gjon hinanden opm.crksornme p,r

iember måned p;"i\agl at serge for en bedre opryd
ning og orden på skolen - ikke noget li ll e pt'da.:g -
u.cnnesr el sisy-
fosarbejde. men
vi gik i gang
med krum hals.
for vi var som
mange andre
også grumme
iræue ar det
omsiggribende
roderi og svine
ri. som vi dag
ligt færdes i.

'I
I
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Efter al les lanciers sammen med studenterhuer
ne blev defineret som typiske symboler på bor
gerskabets kultur og dermed redskaber til under
trykkelse af arbejderklassen. blev de i klassekam
pens hellige navn sat på porten i forbindelse med
studerueroproret i 1968. Samme år begyndte jeg
på gymnasiet i det. der dengang hed I. real - en
ældre skoleform. der svarer til 8. klasse. Der var
kun en realklasse, og slap man gennem nåleøjet.
havde man den fornøjelse al tilbringe 5 år på
Århus Statsgymnasium. Vi var den næstsidste re
alklasse. og det bar vores undervisningsmateria
ler præg af. Latinsk/dansk ordbog var sat med go
tisk skrift, og vores engelske lærebøger stamme
de fra 3. mellem - en endnu ældre skoleform. Vi
sagde De til lærerne helt frem til 3.g. og der var i
det hele taget ikke mange fornyelser på undcrvis
ningsfronten.
Anderledes s,, det ud på testfronten. Væk var kjo
le og hvidt, balkjoler, lanciers og studentikose
skolekomedier. Mine første lire skolefester var
domineret af folk i cowboybukser, islandske
sweatere, militærjakker, afghanerpelse, indiske
gevandter1 bare maver og bcatlcsstevler, jesus
sandaler eller træsko. Det meste af festen gik med
at ryge tjald i cykelkælderen, men vi havde gode
orkestre som Shit og Chanel med Anne Linnei og
Lis Sørensen, Gnags, Gasolin og Delta Cross
Band.
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Alligevel følte vi i 3b et vist tomrum - man kun
ne kalde det en mangel på klassisk dannelse, men
det kaldte vi det selvfølgelig ikke. da vi i givet
fald omgående var blevet udråbt til klasseforræ
dere af værste skuffe. Vi slog i stedet på det mor
somme i a1 genoplive en af borgerskabets komi
ske skikke og insisterede på a1 danse lanciers. Til
vores egen overraskelse var begejstringen og til
slumingen stor, og stemningen frem 1il den store
dag antog sådanne højder. a1 selv lærerne blev re
vet med. Som en overraskelse på selve festafte
nen optene de et klassisk skuespil. som jeg ikke
længere husker, hvad handlede om. Jeg husker
derimod tydeligt den daværende rektor i toga og
Inger Meier som kærnesund, tysk Madel i dirndl
med frikadeller ved ørerne. Bagefter dansede vi
lanciers til den 110re guldmedalje. Det var dog
kun i vores kvadrille, al tre af herrerne havde i føn
sig kjole og hvidt. De Ilcstc var klædt i del sæd
vanlige flippene] 10 111 min kavaler, der ses længst
1il venstre pil billedet. Selv var jeg if"n en hel
lang, helulden kjole i de smukke halvljerd1erfar
ver: rød, olivengrøn og beige. Man satte ikke h r
dengang- til gengæld havde begge køn meget af
del. Efter les lanciers var der fed rock 1il alle i fro
koststuen, hvor pedellen solgte masser af bajere,
for som vi sagde: Cerevisiu rnelior ju brassicae
albae es11

tler ; uvere tid er del heldigvis ikke en synd ol
kilede sig ud og lege bol hos dro1111i11.ge11 for en
ellke/1 11jk11. Dresseede er store kjoler og smo
killg eller kjole og hvid, - passende beklædni11g
u! del 1radi1iunelle og fascinerende s1i/fulde pro
gra//1 med les lanciers og besøg på Casino Roy
al. Desværre vor det /;/ tider svær! at skjule, at
der var tale 0111 enflo]: lidtfor almindelige og stil
t,a11dicappede skoleelever bag delslive puds.

1tf!ene11 begyndte so111 plan/ag/ med den
sagno111.1p1111dne ug bragende geniale 3.g-revy,
som i vore dage ikke har plads li/ lærere, men er
el re111 elevprojekt. /-ler i del 21. århundrede er
der oven i købe! lede 0111 en decidere/ lærerparo
di over vores allesammens storebror Anton og
andre a1110ri1e,e1; der har markeret sig positivt el
ler negativt igennem de tre {/1: Revyen har været
el månedsprojekt jor de fleste af os sideløbende
//led den daglige skolegang. Delle medforte gene
rel stress og [arctrucudejmværsprocentei; nogle
10g konsekvensen og valgte m ovenuute i K!Ofor
111edfascinerende sejlivede tonnnennænd m gen-
11emføre den kommende skoledag. For de fleste
drejede revyprojektet sig i hf,j grad om [est på
tværs afklasserne - e11 fe.vi, der kulminerede //led
jcires1illi11gen ji-edag a/ie11.

Som de 10 andre lirfortsa11e oJienen med spisning
i k/a .,·serne. hvor del enesu1ende ,tSG-varmesy-

:lem som sædvan/igfuugerede op1imal!! Person-
1g1 oplevede jeg - sa111111en med 80 forældre,
lærere og medelever- 3 limer i el 45 grader varm!
geografilokalefra fordums 1id hvor lll(tx.-e/ev,a/
/e1 var 25 p,: klasse. Som en del afgal!akoncep
/el skulle de andre cirs 1radi1ion med swn
me11skudsfrikadel!er og hr,kerbajere erswues af
mad udefra, vin og elfes1/ig1 pyn1e1 lokale. Man
havde bare g!e1111 al informere 0111, a, service
skulle medbringes hjemmefra, hvilke! resu/1erede
i lære1were!se1s udljen/e 1es1el og vin i Ben/es
klassiske hvide plcJSlkrus. Efter denne Robi11-
so11opleve/se, der krævede samarbejdsevne og
slor 1å/modighed i kampen om Jøden i varmen,
skulle vi 1radi1ione11 /ro danse les lanciers iJes1-
sa/e11, endnu en oplevelse med mange - nu be•
rusede - mennesker på all for lid1, men mege1
varm, plads. Del var de,for ran, da vi modne og
voks11e 3.g 'ereforlodfes/en og overlod de111il de
små. konfirmandfulde og halvpuber/ære /. og
2.g 'ere,for- efter en 1imes ven1e1id på en w.w -
a, 1age på casino. Der blev gamble! og sa/se1 høj1
på b!ackJack og rou/e11en. 111e11senke/le måue er
kende deres drikkemcessige nederlag og gå kold
på 1oi/e11er. For som i gamle dage kan vi også
godr lide al drikke øl.

Tri11e Loc/11 Elkjær og
Marie Kirs1ine E!kjæ1: 3:



Skolefesten
••••

l{evy 2001

;\sG. vores tid den er slut. ÅSG, vores tid den er
11. Det er tre år. der er gf1ct. Der er meget. v i har
let. ÅSG. vores tid den er slut ... ÅSG, vores tid

1 er slut. ÅSG. vores tid den er slut. Tiden nøj
sted. Tiden tog os med. ÅSG, vores tid den er
'ut ..

mernc og stemmerne fylder det høje rum, og re
ens ophør og finale nærmer sig med hastige

·,ridt. Vi står alle samlet - en stor masse på sce
nen. Alle koncentrerede og intenst fokuserede på
at yde deres bedste og vise kampgejst. Alle øjne
er lunklende og observerende. og stoltheden og
glæden over at have gennemført og realiseret et
så stort fæl les projekt stråler ud af hver enkelt.
Energien og viljen strømmer gennem rummet, og
vi mærker alle hinandens varme og begejstring.

1 Dog har det hårde arbejde og det store slid gen
nem de sidste 3 måneder efterladt sine mærker og
aftryk hos os al le. De mørke rande omkring øjne
ne er begyndt at v ise sig. og de søvnløse nætter
pr.eger os. Men dette hindrer dog ikke vores sio
n: gla::dc og fryd. Vi nyder alle situationen inder
ligt - vi har alk være t en del ar delle fantastiske
projekt.

Netop i denne situ.uiou, omgivet ar disse. mcnnc
sker t.cnkcr jc.:g I il hage pt1 begyndelse» og grund
laget fur dc.:1111c revy. Den kolde. våde januar-
111a11cd blev xt.utcu p:°1 dette eventyr. Forluucr
gruppc11 nedskrev komiske situationer ng ideer.
11g alle ruller iil skue-pillerne blev fordelt. Arbej
de t med \L'C.:111..:11 og kostymerne hl!gyndte, og mu
vikker: lug lonu. Kreativiteten. skaberkraften og
det !\pr;1gkc.k: liv pra.:gcdc.: crtcrmiddagc11e og aft
nerne pa skolen. Der opsnnl en hel lejrskolestem-
11i11g Hcre aftr1t.:r 111cd :-.l<irc fa·llcsspisningcrog le
ge ror hele holdet b;1g revyen. Nye sider og
ukendte egcn,kahcr ved Iolk dukkede up, og gl.c
de . fryd og udvtrukt begejstring var alles umid
delbare ,tc.:mning. Skuli.:n blev vores levesled og

andet hjem under revyen - med yogarummet som
en uvurderlig støue for de træne sjæle. Sammen
holdet og fællesskabet blev udvidet. og den
næsten konstante fest var et uvurderligt element
under hele forløbet.

Mine tilbageskuende tanker afbrydes pludseligt
af et brag - fontænerne i scenens yderkanter er
startet. Finalen er i gang, og revyen 200 I lakker
mod enden.

Stine Lund Hansen, Jb
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x: o tur - retur

,sdag den I I. oktober kl. 23.00 drog I z sarn-
1 med deres tysklærer og fysiklærer mod
ak land. M,ilet var Hannover, nærmere bestemt
.densudstillingen Expo 2000.

;kursionen Lil verdensudstillingen var kulmi
ionen p,1 et tværfagligt forløb i fysik og tysk,

.or v i havde arbejdet med energi, vedvarende
1ergirormer. brintsamfundet m.m. Inspirationen
det tværfaglige forløb havde vi fundet på Expo

's hjemmeside, og det var også her, vi. ele
~r og lærere, fandt undervisningsmateria le t
'andt de spændende artikler og informationer.
n udsti \ lerne og arrangørerne havde lagt på de

.; hjemmeside om temaet energi. Så i ugerne op
'ekskursionen tyggede vi artikler om verdens-

illingernes historie, brintbiler. solenergi
1.111. p,1 tysk og arbejdede med at øge den fysiske
'ståclsc i fysiktimerne.

Vel uukommct til Hannover torsdag morgen ven
rede der en 15 timers oplevelse p,1 Expo 2ooo·s
område. Vi lagde ud med al besøge den tyske
pavillon. der med "Briicken in die Zukunft" hav-

de skabt en flot tredelt udstilling om Tyskland før
og især nu. Videre gik det til den danske pavillon
- en flot og kreativ bygning - der som et afsine te
maer havde vindenergi. Det obligatoriske pro
gram sluttede af i de to temahaller om energi og
mobilitet, hvor vi bl.a. så de brintbiler, som vi
havde læst om hjemmefra .

Men Expo 2000 var andet end energi. Området
var kæmpestort, og der var mulighed for at se de
andre temaudstillinger og besøge de mange nati
onale pavilloner. Så vi drog på denne dag i Han
nover til Korea, Sydamerika, Holland, Danmark.
Tyrkiet og Vatikanstaten .

Dagen sluttede med et lyd-, lys- og vand how
"Flambee", inden vi ved midnatslid steg ind i
bussen og vendte næsen mod Danmark - trætte,
med ømme fødder, men også en stor oplevelse ri
gere .

Jens Holbech og Helle Richard/



2a's udvekslingsstudierejse til
: Arcos de la Frontera og Sevilla
·i Spanien

--

Maiken E11ggam1/ Ras11111sse11 og Trine
Hjorth Sindberg, 2a

..En kommende m:undor?"

..... ,......

Det var med mange titrer, der blev vinket farvel.
mens bussen startede motoren. men også med
varme følelser, når man tænker tilbage på de
mange unikke oplevelser fm den lille by Arcos i
der aller sydligste af Spanien,

)1:t viste sig dog, al ulskedsdagen lagde cl tungt,
--..urgmodigt tæppe over festlighederne. Lige såvel
---,. 11111 den enkelte elev, afsked med hans eller hen-
Uc" nye, spanske ven/veninde var slem, var også
--.. 1emni11gcn generelt mere nedtrykt end forventet.
)et gjorde et stort indtryk pil os at vide, m vi hver

iii ,a:r pil I i dage havde skabt os en helt speciel
p lads i de ,mil spanske hjem.

_,.,

IIC..);i de 10 dage var ved :u v.erc omme, var vi alle
begyndt at se frem til opholdet i Sevilla, hvor 10-

al frihed. dyrkelse af danskhed, siorbyliv og
l-(la"i<it.:fa .:llcssk;1b var pil programmet.

LJorganiscrcdc mentalitet og pi1 den anden side
unge sig selv i en dyb l'orst:1else og respekt for

c.JL'rC!-, normer og værdier,

~~" I I C rn~1\l(M~I.L
=7'. t ·, t

' -

Selvom både kulturforskelle og kommunikations
vanskeligheder l· til grund for mange misfor
ståelser, gjorde familiernes overvældende gæv
frihed, at vi følte os godt hjemme,

Trods de enorme forskelligheder mellem os og de
spanske unge dukkede der med tiden liges man
ge ligheder op, og dermed opstod et usædvanligt
fællesskab, Det er svært at forklare, hvordan man
på den ene side kan være ved at g ud af sit gode
skind af irritation over deres uselvstændige o

Museumsbesøg. strandture, flamenco, tyrefægt
ning, andalusisk hesteshow, mauriske ruiner og
ikke mindst spansk natteliv og festlige arrange
menter var nogle af punkterne på vores travle
program. men stadig var der tid til afslapning og
hygge.

Vi var alle i klassen enige om, at turen var , måske
ikke skræmmende og farlig som først antaget,
men så i hvert fald omvæltende, uforglemmelig
og oplevelsesrig.

Noget af det helt specielle ved udvekslingen var
oplevelsen af det tætte sammenhold i landsbyen
og i familierne. den varme, der var imellem folk,
som vi også hurtigt blev en del af. Man kunne ty
deligt m;rke. at- lokalbefolkningen ikke så os
som en nok sultne turister. der udelukkende kom
for at fotografere de gamle. smukke monumenter
og for at i;dsnuse de; sydspanske sommerluft.

gange i TV, og efter vi havde været forsidestof på
den lokale avis, gik snakken om de fremmede
danskere med de lyse lokker og blå øjne - vi kun
ne næsten ikke gå i fred på gaden.

For første gang fik vi en smagsprøve på, hvordan
livet må være for en kendt. Lige siden den offici
elle modtagelse på rådhuset, der blev sendt tre

Omsider nåede vi frem til pladsen, hvor alle fa
milierne stod afventende med dannebrogsflag og
tilråb. På delle tidspunkt havde vi et eller andet
sted mest lyst til at opgive det ellers så velforbe
redte og- tilrettelagte projekt til fordel foren gan
ske normal og ukompliceret studietur, Ud af bus
sen kom vi dog, ud til den lille, smukke by Arcos
med de gamle, hvidkalkede husfacader, de små,
snævre og stejle gader, appelsirnræerne, den var
me sol og ikke mindst de mange spanske fans,

A\Jerede fra starten af l ,g, hvor vi blev præsente
ret for konceptet, blev det gjort klart for os, at der
var tale om flere tværfaglige projekter omhand
lende Spanien, og at en gensidig udveksling var
det bærende fundament, Så vi var forberedt, hvad
angik viden om Spanien, nu manglede vi bare
den "virkelige" indsigt - nemlig mødet med den
fremmede kultur,

Stemningen var løftet af vores ivrige og forvent
ningsfulde stemmer. der i samklang med guitar
spillet overdøvede de spanske flamencotoner fra
hejualeme i bussen. Mens vi langsomt nænnede
os den lille by Arcos de la Froniera. hvor de kom,
mende 10 dage skulle tilbringes, blev den ellers
så sprudlende jubel så småt afløst af en leuere
nervøsilet over gensynet med de spanske unge...

Den varme luft, den klare blå himmel og de man
ge høje palmetræer var det første indtryk. vi fik af
Spanien (nærmere bestemt Andalusien), da vi tog
afsied fra lufthavnen i Malaga.

-SkoTeJrer 2000101



Hvorjor rager en fransk/ærer på s111die111r
til \liet11am ?
I franskundervisningen i gymnasiet skal vi ind
drage tekster og emner fra fransktalende lande
uden for Frankrig, og valget falder naturligt på de
tidligere franske kolonier. Vi vælger i 3.g ofte Vi
etnam, dels fordi vi har nogle rigtig gode tekster
og en mængde dokumentarisk materiale i fonn
af film og video, dels fordi emnet nemt knytter an
til andre fag som historie og engelsk.

Vi var en gruppe af 17 norske og danske gymna
sielærere, der den 28. december 2000 drog til Vi
etnam på en 17-dages meget veltilreuelagi studie
rejse, der gav os en enestående mulighed for at få
indblik i Vietnams historie, kultur og situation i
dag og betræde andre stier end dem, turisten nor
malt finder. Det skyldtes bl.a., at vores leder hav
de mange personlige kontakter, som vi hele tiden
kunne trække på på den 2000 km lange rejse fra
Hanoi i nord til Saigon/Ha Chi Minh-byen i syd.

Hvad angår Vietnams historie, var vores interes
se naturligvis især rettet mod den franske kolo
nitid, der slunede med den første lndokinakrig
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(1945-54). (Den anden lndokinakrig, den, der i
Danmark normalt kendes som "Vietnamkrigen"
med den amerikanske medvirken, sluttede i 1975
med genforeningen af Nord- og Sydvietnam og
dannelsen af Den socialistiske Republik Viet
nam, som er landets officielle navn.)

Vietnams hovedstad Hanoi ( 1,4 mio.) er en smuk
by med parker, søer og gamle, franske kvarterer,
der, skønt nu ret forfaldne. vidner om tidligere ti
ders smukke byggestil. Karakteristisk for byen er
også, at den gennemskæres af lange, "grønne"
avenuer, hvor der i dag er en uoverskuelig trafik
af cykler og de karakteristiske cykel taxier, cyclo
er og især af evigt tudende og dyttende motor
cykler og taxier . men ingen privatbiler. Det er
noget af en sej kamp at komme over gaden som
fodgænger - uden lyskurve og fodgængerfelter!

Byen er landets politiske og kulturelle centrum,
og naturligvis omfattede vores besøg i byen ogs
de vigtigste seværdigheder, som I.eks. det ret
nye, imponerende Ilone Ho Chi Minh-museurn
og. mausoleum, hvor man i andægtig gåsegang
defilerede forbi det balsamerede lig af "onke

Ho", som betragtes - også af ikke-kommunister -
som det moderne Vietnams Fader. Flot var det,
men - ved nærmere eftertanke - måske ikke helt i
t råd med den store statsmands idealer og besked
ne livsførelse.

400 km vest for Hanoi. i bjergene tæt ved
grænsen til Laos, besøgte vi Dien Bien Phu, det
sted. hvor vietnameserne i 1954 besejrede fransk
mændene i det slag, der satte endeligt punktum
ror det franske koloniherredømme i Indokina. En
fantastisk chance for os var de l at være ledsaget
ar Monsieur Bang, en 72-11rig veteran fra denne
første lndokinakrig, der p/1 sin stærkt personlige
måde ledte os rundt og fortalte om sit årelange liv
i bjergene og skovene som viet-minh-partisan,
0111 kampene ved Dien Bien Phu og også om den
kontakt, det undertiden lykkedes at etablere med
de franske soldater, som f.eks. når viet-rninh'erne
forhandlede med dem om at rn del i de nedkaste
de forsyninger. ("Krige føres mellem generaler
og politikere. ikke mellem soldater.") Monsieur
Bang var en stor humanistisk personlighed, som
afklaret og uden nag - og pf1 det smukkeste
fransk - fortalte os om den lange kamp, som det
vietnamesiske folk vandt med udholdende tål
modighed og trop{t deres sags retfærdighed. Mø
det med ham var nok turens højdepunkt for de
fleste af' os. Monsieur Bang sluttede sin tale til
vores afskedsfest for ham med: "J'aime IH Fran
c\!" ( "Jeg elsker Frankrig" )t

I de nordlige, smukke bjergområder besøgte vi
nogle af Ul! meget fattige, etniske minoriteter
(der er 54 etniske grupper i Vietnam!) i deres
landsbyer. l.cks. M'hong'crnc, hvor vi delte med
bragte kuglepenne og hefter ud til de glade
skolebørn. Trods de meget primitive levevilkår
var befolkningen !,ben og venligt smilende i de
smukke ug farverige dragter, der var typiske for
deres gruppe, ug børnene, der rent ud sagt var
møgbeskidte, blev efter sigende, med deres snav
sede roj, sendt til vask ude i regnen, når lejlighed
bod ,ig. Det kniber med at rn vand så højt oppe i
bjergene!

Meget apropos: mens vi var i lardet, underskrev
den danske ambassadør en aftale om en dansk bi
stand på 350.000 dollars i årene 2001-2003 til at
videreudvikle regeringens programmer til tone
for de etniske minoriteters kvinder og børn.

Ellers gjaldt vores skolebesøg mest de tosproge
de klasser ("classes bi-lingues"), hvor man un
derviser elever fra 6-årsalderen i fran kog fra 11-
årsalderen desuden i fagene fysik. matematik og
biologi på fransk. Det var herligt at se og møde
disse meget ivrige børn, der var vilde efter at

kommunikere med os. Frankrig gør i disse år en
stor indsats for at styrke kendskabet til fransk
sprog og kultur, hvad vores meget interessarte
besøg på Den franske Ambassade i Hanoi over
beviste os om. Der er i dag 700 classes bi-lingues
i 18 byer, men engelsk er dog stadig I . frem
medsprog.

På rejsen fra nord til yd med fly og busser gen
nem det langstrnkte land så vi mange interessan
te og flotte kulturminder: templer, pagoder, rnau
solæer, og hele tiden gik vores tur gennem
spændende landskaber domineret af de mange
rismarker. Vietnam er verdens næststørste eks
portør af ris. I nord var man i gang med forar
bejdningen af jorden ved hjælp af bøfler som
trækdyr (ingen traktorer') og med tilsåningen.
men længere sydpå var markerne allerede smukt
grønne, og overalt så man kvinder med dere ka
rakteristiske kegleformede stråhane i færd med
at plante og rense i rismarkerne. Længst sydpå
var man i gang med første høst (af3 mulige). og
der så vi en enkelt høstmaskine!

Fra Saigon/Ha Chi Minh-byen. der er en moder
ne storby og landets førende forretningsby, tog vi
ud i Mekong-deltaet, d · r bredfeder ca. 3 mio.
mennesker. Vi blev sejlet rundt i små både ind i
de mindre flodarme. hvor vi tik Cl godt indtryk af
de små familiebrugs vilkår og samtidig i fulde
drag nød den frodige. tropiske natur, den herlige
mad og - for nogles vedkommende- slangebræn
devinen I I det område fulgte vi en dag i den Iran-
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YGNINGER OG KUNST
ygningsvedligeholdelse 2000-2001

Indretningen af nyt mødelokale i nr. 28 har bety
det, at skolens bibliotek kunne frigøres fra denne
rolle. Biblioteket tår nu med nye møbler og
nyindrettet med ny reolopstilling, med elevpc-ar-

Drengeidræt har fået lagt nyt gulv. pigeidræt kun
ne nøjes med en afslibning. Vi benyttede lejlighe
den til at få repareret fugtskader. at få malet og
nyindrettet, bl.a. således at drengeidrætssalen nu
er specialindrertet til boldspil. ordfløjen faglo
kaler. der fremstod som ved kelen start i I 958.
er blevet lovliggjort med stinkskabe. udsug, el
installationer, nødstop osv., men ogsr modem i e
rede med fjernelse af de gamle. faste opstillinger
og indretning med nye skabe, arbejd borde, gar
diner. gulvbelægninger osv. De 10 sm lokaler nr.
27 og 28 er blevet si, et summen til et tort under
visnings- og mødelokale (nu nr. 281. Lokale nr.
26 (tidl. 25) er indrettet fra bunden som nyt labo
ratorium for fagene kemi og naturfag.

Men hermed var den milde gaveregn fra amtet til
vedligeholdelse og fornyelser dog ikke udtømt: l
skoleåret 1999-2000 fik vi med amtslige midler
og energilån renoveret skolens ventilations- og
varmesystem. Arbejdet er fulgt op i deue skoleår
med fornyelser, og også justeringer og fejlfindin
ger, så anlægget efterhånden fungerer efter hen
sigten. Samtidig har vi arbejdet med nye, større
projekter: Renovering af gulvene i idræt og lov
liggørelse og modernisering af faglokalerne i
skolens nordfløj for fagene biologi. geografi , fy
sik, naturfag og kemi. Begge arbejder er finansi
eret af supplerende midler fra de amtslige kasser
(på hhv. 150.000 og 1,3 mio. kr.). men har truk
ket supplerende initiativer med sig, om skolen
selv har lagt driftsmidler i. Nu drømmer vi
næsten om et projektfrit år. hvor vi kan amle op
og tage fat på vores daglige prioriteringer.

Den amtslige bygningsejer reagerede dog
prompte og udmeldte de nødvendige midler til
reparation, og nu er kælderen sat til tørre med
henblik p~ nyinclretningafarkiver, lagerrum m.v,
I -umrnc ombæring blev der rundet midler til 0111-

la-gning af et større areal af flisebelægningen i
skolegården loran hovedbygningen.

lille notits på en upåagtet plads i lokalpressen
efteråret satte fokus pil en anden side af vores
jrkclighed: "Årlrns Statsgymnasiums bygninger

· i fore for at styne sammen". Det lød drama
·,. men var dog ikke vildt overdrevet: På grund
- de voldsomme regnvejr i ef teråret stod der
'ankt vand pr1 gulvet i kælderen i skolens nord
'de - de udvendige dræn var brudt sammen, og
.111dc1 n.estcn fossede ind i kælderen.

'utningen af sommerferien sidste år kunne vi
.;e . at der var overveje lser i gang om at indstil
Århus Statsgymnasium til fredning og bevarel
som et enestående eksempel på et stramt, funk
nalistisk bygningsværk fra S0'erne - en arki-

nisk perle af arkitekterne Gravers og
chter. Det vil i givet fald blive den yngste byg

. ng i Århus, som er blevet udset ti I denne hæder.
gen blev fulgt op i august, hvor Caspar Jer
isen fra Skov- og Naturstyrelsen besøgte sko
, og gennemgik bygningerne og bygningshi
orien. Siden har vi dog ikke hørt mere til pla-

.et fra den store bevågenhed fra pressens si
ved indvielsen af gobelinen "Den lange rejse",
er omtalt andetsteds, har Statsgymnasiets

~ninger to gange fået "presseomtale" i det for;,c skoleår. Og disse to eksempler viser meget
It spændvidden i problemerne med de "garn
bygninger:

Bodil Ellemp

Det bliver meget spændende at følge delle sym
patiske lands udvikling i de kommende år. Jeg
kan stærkt anbefale også unge mennesker at be
søge Vietnam.

fyldt af en ukuelig, tålmodig optimisme og vilje
til at åbne sig mod verdenssamfundet. Det er et
stolt folk, der har lagt fortidens traumatiske
hændelser bag sig. hvad bl.a. præsident Clintons
besøg k011 før jul 2000 vidner om. Det var for
mange vietnamesere en glædelig, folkelig begi
venhed. en åben dør til den moderne verden.

Man kunne forestille sig, at Vietnam var fuld
stændig smadret efter mere end 30 års krig og de
følgende mange års vanskelige og langsomme
genrejsning og isolation. saml problemer med at
komme på fode, men nej - det stadigt meget fatti
ge, men arbejdsomme folk er tilsyneladende op-

Jeg har her helt forbigået den sidste Vietnamkrig,
skønt vi naturligvis også mødte stærke vidnes
byrd og spor efter den krig.

ske lorfaucrinde Marguerite Duras fodspor. Hun
levede her i 20'crnc og har i en meget stor del af
sin liuerære produktion taget udgangspunkt i sin
vietnamesiske tid. bl.a, i romanen "Elskeren".
som også er kendt i Danmark - måske dog bedst
som lilm!



af verdens største
ra ikværker

J!r Jorns keramikrelief i Århus

I\ grundlag af forskellige skitser, bl.a. en kera
mikmodel. først i stønelsesforholdet I :_O, senere
I I 0, sku Ile arbejdet nu begynde.

Jorn havde Lidi igere ved siden af maleriei nok ar
bejdet med ler, men aldrig for i en sådan siørrel
sesorden. Erfarne keramikere har siden udtalt. at
et sådant arbejde har krævet enest, ende kunstne
risk overblik, for ikke m tale 0111 det rent manuel
le urbejde, som værket krævede. Egentlig kera
miker var Jorn ikke. han ønskede fx ikke at have
støne teknisk indsigt, da han mente, det kunne
hæmme den kunstneriske udfoldelse. å rent tek
nisk støttede han sig til de lokale hjælpere.

I et brev skriver Jorn, at selv om han "vil anse det
for ganske absurd at gå imod stilen i Århus ko
len", mener han sig dog i stand til at arbejde i den
stil: "Det er den jeg har læn hos Leger og Cor
busier", og fortsærter: "Jeg øn ker derfor en klar
redegørelse for hvor og hvordan jeg kal sætte
ind. Så skal jeg selv nok klare re ten, og jeg tror.
at det vil more mig at løse en sådan bunden op
gave" - med den (ironiske?) rilfojelse: "Jeg hører
jo til dem der ønsker at holde p5 fonneme··.

Men arkitekterne insi lerede. og stenet afcentralt
placerede personer blev alle mere eller mindre
uvillige, herunder Jorn selv, efterhånden overbe
vist om det rigtige i val gel.

taget afstand fra den kunstretning, som netop
Århus Statsgymnasium lagde sig i forlængelse
af: den internationale stil, med tydelig påvirkning
fra berømte arkitekter i udlandet som Mies van
der Rohe. Derfor mente han, at en maler som Ri
chard Mortensen ville være et mere passende
valg.

'· var I"' duv.crcudc 1idspunk1 langt fra indly-
11(k, at Jorn skul le have den store opgave . 13yg
-ndvulgct. der bl.a. bcs1od af lokale 111ed 1il
·1ytning ti I dl! komnumcr, der var imcresscrct i et
y1 gy111nasi11111, var 111ed Århusborgmesleren i
d\1.:11 la.:11gc mt..:gc1 afvisende, Statens Kunst

>llli, der skulle betale for udsmykningen, var
t.:lk r ikke :-.a :rlig varm ptl ideen og var utrolig

la:11g1.: 0 111 al bcxtcnun« :-.ig, ug Jorn se lv - ja, han
, illc ,elv\"11\gelig gerne have en udsmykningsop
gave fra del land, sum han mente hidtil bestemt
1hke havde set med venlige øjne p,1 hans kunstne
riske virke, men han havde i tale og skrift længe

lerklump p,1 12- \61011 var begyndelsen til ud
: de Isen ar et af de største keramiske arbejder

1ere tid. Det var. hvad den senere s,1 berømte,
'l dengang ikke særlig kendte danske maler
;er Jorn skulle i lag med i Albisola Mare i Nord-
en i 1959. da han havde J":ie1 en bestillingsop

·..: fra Statens Kunst fond: en 27 m lang og 3 m
,j v~l'g.uc.lsmykning til det nye Statsgymnasium
-hus .

A11ro11 vinderslev
Ledende inspektor

Skolens øs1gang fungerer som galleri for
kunstudstillinger og har bl.a, været brugt til ud
stillinger med værker af Gorm Eriksen og af Ul
rik Schmedes. tidligere ansat som bil\edkunst
lærer her. Imellem udstillingerne ophænges oply
sende bi liedplancher med Nobelpristagere i fysik
og kemi. Vi har \"ået tildelt en række værker fra
Statens Kunstfond. som Miljø- og bygningsud
valget arbejder på al finde en placering for. De
store son-11{,ide billeder af Ole Weiss er blevet
nyttet til modelokalet nr. 28 som udsmykning
der.

læreradfærd, og hvor skolens rektor bl.a, holdt en
uribcnde tale for skolens mest oversele individ:
~\faldsstativet. som ingen vil kendes ved eller
bruge.

Samtidig har vi - det vil i denne sammenhæng si
ge skolens Fællesudvalg med elev- og lærerre
præsentation - arbejde! på at højne den fælles op
rydningsmoral med en fantasifuld kampagne for
en "Ren skole" i november-december 2000. hvor
udvalget bl.a. uddelte ugens "nullermand" til
særligt belastende eksempler på svinende. men
også larmende (støj er også forurening) elev- og

På baggrund af ovennævnte større arbejder virker
de ovrige initiativer inde og ude beskedne:
Vi har dog fået nyanlag; (halvdelen al) grønne
gården med nye fliser og borde/bænke 1i\ elevop
hold. indreuet en rygerafdeling for eleverne i cy
kelkælderen (nymalet og -indreuct - og med ud
sug). fået nye gardiner i billedkunst og i lokaler
ne mod øst (nr. 15-19), nymalet el antal undervis
ningslokaler osv.

bejdspladser og gruppeborde saml avis- og tids
skriftsl.csckrog.
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Forst blev leret rullet ud. jævnt og uden luft
blærer, ikke i sin fulde længde. men delt op i 11
sektioner, en sektion om dagen. Jorn begyndte så.
med assistance fra de kyndige. lokale håndvær
kere i keramikbyen Albisola, fra morgenen tidligt
til siestatid, arbejdet med al forme delle vældige
materiale ud fra sit indre syn og med stene i for
arbejderne. og efterhånden dannedes af det brune
ler store fremspring og gruber, bredt formede be
vægelser, kontrastvirkninger og overgange.

Men det var kun begyndelsen, om end nok det
fysisk mest krævende. Så fulgte. i bestemte ryt
mer det, der ud af de vildt formede lermasser
skulle skabe det farveorgie, som til sidst kom ud
af ovnen. Til medarbejdernes blanding af irrita
tion og fascination viste Jorn intet mådehold i
brugen af de kostbare glasurer, farvede sten ind
sattes, ja sågar en tilstedeværende scooter blev
anvendt! Delle fik senere en lejlighedsdigter i
Århus til at sluue et lille digt herom med ordene:
" Dog stiger min beundring/ for gamle mestres
kraft,/ idet en mand som Rembrandt/ har ingen
cykel haft":

Rem praktisk var det ikke muligt al brænde de el
leve store opdelinger som en masse - yderligere
opdeling var nødvendig, og da det færdige relief
efter ca. fire måneders arbejde var klarti I al blive
pakket i en godsvogn med destination: Århus
Statsgymnasium, Danmark, drejede det sig om
1200 farvestrålende enkeltstykker:

Ind imellem kunne overblikket dog svigte.

Da materialet kom til Århus, viste det sig, al der
var 10 udgaver afen afde tre hovedsektioner, som
den meget tidligt fastlagte udformning af forhal
lens hovedvæg nødvendiggjorde. Der findes fle
re forklaringer på delte mysterium. En er, at man,
da man var i færd med al laste godsvognen, ikke
vidste, om denne sektion var kommet med eller
ej, og derfor i en hast måne lave en ny. En anden,
mere sandsynlig er, at under de mange processer,
herunder flere brændinger, havde Jorn alligevel
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tabt overblikket, og en afdeling var "forsvundet 11.
Da "dublelien" - som i øvrigt Jorn lig bestemt ik
ke var en kopi, men en nyskabelse, dukkede op,
var Jorn straks pt1 det rene med, hvad den skulle
bruges til: "Den skal Damgaard købe!" (Aage
Damgaard var den kendte Angli-fabrikant og
kunstmæcen. hvis fabrik senere blev Herning
Kunstmuseum.)

Men også om delle køb er kilderne modstridende
- Jorn var tilsyneladende en mand, som der let
skabtes myter omkring! En variant går på, at
Damgård kom i privatfly til Århus, og længe
prangede de ID vestjyder om prisen. uden at no
sen af dem ville sive sig. Endelig satte Damgård
;i2 ind i taxaen. der begyndte al rulle, men Jorn
fik stukket foden i kle,;me i døren, lige før den
blev lukket endelist. Så kunne handelen fortsæt
te, men Jorn målt; til sidst give sig og bandende
nøjes med en lidt lavere betaling, fordi han skul
le af sted til middag hos daværende professor, se
nere riasantikvar P. V. Glob, som da boede i
Århus, ..,og som var en af initiativtagerne til, at
Jorn overhovedet fik overdraget den store ud
srnykningsopgave. Men under opsætningen skul
le Damgaard så love at stille en flaske snaps og en
kasse cigarer til rådighed 1

Men nu lå så de 1200 enkeltstykker p gulvet i
Statsgymnasiets store forhal! Jorn havde ikke
megen tihro til, hvad danske "klamphuggere"
kunne gøre ved opsætningen, s han havde fra
Italien medbragt tre eksperter, hvoraf den ene
sagdes a1 kunne hæfte keramik på en sky! Da det
via Århus Stifisudende spredtes og kom tilbage
til hovedpersonen, blev hans ulykkelig, at hans
arbejdskammerater ikke kunne finde ham, fordi
han havde gemt sig i kælderen for at græde i fred,
"for det passer slet ikke". I øvrigt troede de tre
hjælpere nærmest, al der gik isbjørne p· gaden i
Århus og i hvert fald, at der ikke fandtes spaghei
ti, s de medbragte et kæmpelager til de efter si
gende endda særdeles fremragende rener, de
frembragte i skolens lille kælderkøkken. Jorn lo
vede den kendte århusianske kulturjourna

VictorAndresen, at han ville bliveslået ihjel, hvis
hun ikke syntes om maden'

Jorns både intense og afslappede holdning til en
sådan kunstnerisk udsmykning fik et prægnant
ucl1ryk. da det under opsætningen viste sig, at ke
ra,nikken var for høj i forhold til det smukke loft,
som arkitekterne havde udarbejdet. Arkitekterne
blev hv ide om næsen, men Jorn sagde bare:
··Hent en vinkelsliber". og roligt savede han nog
le centimeter af reliefters øverste kant' Det afsa
vede gemtes i mange år som relikvier i skolens
kælder:

Nok kunne Jorn under den urimeligt lange be
slutningsproces vise tænder. og nok havde han
langt flere ønsker om deludsmykningcr af den
nye skole. end både pengene og bygherrernes to
lerance rakte til, men ingen af dem, der i forbin
delse med opsætningen havde kontakt med ham,
husker ham som andet end venlig og fremkom
rnelig. munter, - et festmenneske . Men også en
rullesten - sjældent var han længe et enkelt sted!

Det havde taget lang tid for de involverede parter
at nå frem til. at Jorn skulle lave denne kæmpe
udsmykning - han var som sagt, da processen
startede, ikke særlig kend 1. Modtagelsen var også
særdeles blandet, måske ikke hos kritikerne, men
i lokalbefolkningen og blandt en del af eleverne.
Andre fik dog varige påvirkninger af dette vilde
værk, der står i voldsom kontrast til den i øvrigt
smukke skolebygnings internationale stils kølig
hed.

I dag kan man finde mange danske.ja sågar loka
le, som ivrigt besøger alverdens udenlandske mu
seer, men aldrig har besøgt Århus Statsgymnasi
um, selv 0111 det rummer to af nyere kunsts ho
vedværker' To,ja, for i forbindelse med udsrnyk
ningsopgaven ønskede Jorn - for den i dag latter
ligt lille sum: 150.000 kr. for begge dele- sa1111i
dig at indfri en livslang drøm, hvad der blev til en
kæmpe-gobelin, udarbejdet af Jorn og hans ven
fru ungdommen, den franske maler og væver
Pierre Wernaere.

Men det er en anden historie.

Jørgen Sorensen

Bygninger ;:;Il ki111st



gc farvenuancer og genskabe bevægelsen i kom
positionen? Og ville vi genfinde alle den oprin
delige gobelins fabeldyr. foruroligende masker
og finurlige figurer?

Faktisk havde vi nær aldrig fundet atelieret! Ud
styret med et detaljeret kort over det relevante ar
rendissement i Paris havde vi lokaliseret den lil
le. blinde gade. lmpassc Charles Petit. p;i kortet.
og nu stod vi ved nummer 7 med blomster og. ga
ver. I opgangen finder vi etter nogen søgning et
u:111seli~t skilt med de to væveres navne. men in
gen an;ivelst: ar hvilken :tf trapperne eller korri
dorcrn~. der kan fore os til Atelier 3. og yderlige
re skiltning i opgangene lindes ikke. Vi ringer
forsot!.S\'i.s p:i et par steder. og ved venlige men
ncsk,~-s hjælp linder vi omsider frem til en trap
pe. hvor deroverstoppe er en lille. anonym dor.
Her hanker vi pt1 gentagne g,111gc. kalder ·allo.
·alJo!. ru'.'-kcr prpvcnd~ i dorcn og er slukørede pli
vej n~d igen, da vi horer hurtige 1rin inck:nfor. og
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Den nye Gobelin

Vi var de Iorstc danskere. der ville r:i den fa'.rdigc
~i.:nv~cvning ar Den lange rejsr at se! Ja. vist nok
de for:-.tc overhovedet uden for kunstnernes aller
n.cnncstc familie. Vi havde ffict lov til at komme
pa hc..... \\g i 1\tel it'r 3, Paris. en time inden den or
ticicl!c af:,,lpring ,1r gohdincn. og som udsendte
fra ArlHI\ Stat:,.gy11111;1siu1n gl:L'ckdc vi o:-. til at
011,kt.: dl.' 111 vævere. Frl:d~rique Bachcllcria og
PL'tcr Scl 1i)11wald , 1il lykke med deres ll)'L' udg ;~
\L' :ir A ....gcr Jorn og ["licrrl.'. \Vl·111a~n::-. -10 ilt" uam
lL'. vark. Nu lih vi lcjlighL"d til :111age re'.'oult:t;et af
, :nl'fll l'' 1-.t 111a11L·tkr, intruvc arbejde i ojcsyn.
og\ i 11:iwk: v.cvcmc fm o, selv..,a vi kunne hore
dc111 l!lrt:clle 0111 :irhcjdL'I og 0111 d!...' v:tl!.!. de hav
de trullc1 u11dcrv1.:j, j v;cwpmL'e'.'-'.'-l'll... Sp.uuhc
\;ir ,i naturligvi, og,a. Og lidt :-.hcpli'.'-ke m,I vi til
-.,1:1, for ville d...:11 nyl' gobelin ~la rnal rned den
l:!;nnh.:'! l lavdc det været muligt Ior Fre'd~rique
ll"chcl lcriu og l'et er Schiinw"ld - 111eJ Pierre
\Vt.:mai.:1\ :\ hj:tlp - at finde nerven i /Je11 langt' rej
H'.' Var dl!t lykkcdcv dL·111 at ranune de oprindcli-

Det
uffic·
ryg

. .. i forbindelse med
den officielle afsløring

af Asger Jorn og
Pierre Wemaeres

genvævede gobelin
··Den lange rejse",
fredag I. 9. 2000.

Hendes Majestæt
Dronningen

i samtale med
Troels Andersen,

Silkeborg
Kunstmuseum

verdenspresse
(TV2 Østjylland)

holdes hen.



Ved afsløringen holdt Pierre Wcmaere en morsom
og bevægende tale til gæsterne log til Asger Jorn).

Fra atelieret i Paris.
Jorn og Wernasres originale oliemaleri,

Den nye
lange rejse...

~-"'_-:,

Herunder, fra venstre:
Freclerique Bachelleria, lnge Bjørn,
Pierre Wemaere, Peter Schonwald samt
hiroen Sørensen og Janne Yde, hvis bog
om

0
Jorn og wemaeres udsmykninger på

Århus Statsgymnasium igangsaue hele
genvævn i ngsprocessen.

Historien om Den /a11ie rejse sluucdc foreløbig
den I. september 2000 med indvielsen af den nye
gobelin. Glæden pu gymnasiet var stor, den rode
løber blev rullet ud for Dronning Margrethe 11,
Pierre wemuere talte 0111 samarbejdet med Jorn i
gamle dage og om den ,ene '-.te væveproces sum
men med Bachelleriu og Schunwald. Og de
fabelagtige <lyr og masker fortvæuer livet i ur
landskabet - både i <len gamle gobelin på Silke
borg Kunsunuseum og i den nye p~ Århus Stats
gyrnnavium.

I 38 ,,r har den Iorste udgave af Den /a11ge rejse
hæng: i Århus Statsgymnasiums festsal, hvor bå
de skolens daglige brugere og gæster har kunnet
girede sig over den. Nu hænger en ny på dens
plads. og den gamle er, som aviserne udtrykte
det. ko111111c1 i beskyllet bolig på Silkeborg
Kunstmuseum.
Sammenligner man den gamle og den nye gobe
lin. er det nok forskellen i farvestyrken. der sprin
ger Iorst i ojnene. Det er slående, hvor fremskre
det falmningen er i den gamle gobelin. Men nok
så spændende er det at opdage andre forskel le - i
detaljer (se f.eks. slangehovedet) og i farvehold
ning. Det er forskelle. som skyldes nuancer i for
tolkningen af forlægget. Her ser man resultatet af
de to væveholds bevidste og ubevidste valg i
væveprocessen. I disse forskelligheder bliver det
tydeligt. at de to udgaver af Den lange rejse er
gendigtninger. ikke kopier• af det samme olie
maleri. skabt ved den frie vævemetode. som Jorn
og wernaere opfandt sammen.

vævning har. i modsætning til den gamle. Jo, den
nye gobelin kan godt måle sig med den gamle!

De to vævere fonæller om processen. som be
gyndte med et besøg på Århus Statsgymnasium
i februar 1999, hvor de gennemfotograferede go
belinen og tog farveprøver fra gobelinens ufal
mede bagside. De viser os Jorn og wemaeres fæl
les oliemaleri. som de - ligesom det første hold
vævere i 1959-60 - har haft hængende i atelieret
under vævningen. og der står den gamle væv.
som også den nye gobelin er vævet på. Også en
enkelt eller to af de oprindeligt spundne garner.
som Wemaerc mfl have gemt i alle årene. har
væverne anvendt i den nye gobelin. Men i øvrigt
er det moderne, falmningsresisreme gamkvalitc
ter, der er brugt. fortæller de. Tilfredse viser de
os, at der nogle steder er vævet en ganske tynd
guldtråd med. stl lyset kastes ti ibage. og der ska
bes mere liv i farverne. En professionels stolthed
lyser ligeledes ud af Frederique Bachclleria, da
hun viser os den fuldstændigt lige kam. denne
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en smilende Peter Schonwnld kommer li\ syne og
vinker os ind i et stort. lidt dystert atelier. der er
tæt pakket med væve og garnreo\er. Pf1 væueenc
hænger tæpper vævet e1•1;r malerier af bl..~.cCo
bra-kunstnere. Men De11 lange rejse er ingen stc
der at se. 1 bunden af atelieret bliver vi listet ind
bag et tykt tæppe. og der er den s,1 - i hele det lil
le. lyse rum' Vævningen fylder fuidsucndigt tre
vægge i rummet. den fjerde væg er vinduer. som
lyset strømmer ind ad. Farveindtrykket af stærke
gule. grønne og rode nuancer er overvældende.
de sorte linjer virker voldsomme . det lager sim
pelthen pusten fra os1 Mållose står vi midt i ru111-
met, bogstavelig talt omsluttet af Den lange rej.
se1 Det er ikke en umiddelbar begejstring. der
griber os. Følelsen er mere chokpræget. Vi har
den gammelkendte gobelins falmede. efterhånd
en blødt afstemte farver på nethinden. og i krop
pen sidder Iornemmelsen af De11 tange rejse i
festsalens store ru111. Først lidt efter lidt er vi i
stand til at udtrykke den glæde og begejstring. der
efterhånden fylder os.



;vråclet på ÅSG er mere end blot en forsamling
;ver. der prøver at råbe nogle "voksne" op. Det
et af de steder. man faktisk kan få indflydelse,
:s det er noget, man ønsker.

Udve r c

Ek,•clJc:1s arbejdsgruppe 2000/0I

Peter Dalsgaard. Jy
Elevrådet

Elevrådet arbejder for al kommunikere det meste
af, hvad der sker på skolen ud til eleverne. Elev
rådet prøver på at være så oplyst som muligt, så
der i hver klasse er en, man kan komme til, hvis
man har spørgsmål ti I, hvad der lige sker på sko
len. Også derfor ville det være skønt med elev
rådsrepræsentation i alle klasser!

Del meste af elevrådsarbejdet foregår i skolens
mange udvalg, hvor eleverne er repræsenteret de
steder, det er fundet relevant. På elevrådsmøder
ne snak.ker vi så om, hvad der rører sig på skolen,
og tager stilling til forskellige spørgsmål fra sko
lens udvalg. Hver gang, der skal ske noget større,
går det gennem elevrådet, og vi bliver hørt.

i gang, og det er også den, der gerne skulle kun
ne svare på al verdens spørgsmål om forskellige
forhold på skolen. En af arbejdsgruppens fem
medlemmer fungerer og å som elevrådsformand.

0 0evrådet ASG.J

:t er elevrådets arbejdsgruppe. der står for. at
r bliver indkaldt til møderne. at der er en dags
ucn. og at der kommer et referat ud til alle e lev
.1d,rcpr:escn1antcrnc. Arbejdsgruppen består af
rem elevre dder. der sorger ror at holde elevrå det

c\cvrftde l stiler v i efter. al v i er repræsenteret i
~klasser.Vi vil ikke tvinge folk til at komme til
oderne og vil samtidig ikke afvise nogen. Der-
er alle velkomne til elevrådsmøderne. der p.t.
, holdt om onsdagen i spisefrikvarteret og

crs i en 4. lektion (fra 13.30 - 15) ca. en gang
n 111,111eden. I starten af året holdes der valg i al
klasser til elevrådet. s/1 hver klasse forhåbent-

~ ft,r valgt to rcpr.cscntunter. Men bliver man ik
valgt. skal man ikke miste modet.
1 til møderne, hv is du føler dig engageret!

, 1\SG har vi som de fleste andre steder el elev
Elevernes råd. Det er her. vi elever kan sarn

-0s 0111 diverse forslag til skolen, vi kan sikre os,
alt g,,r, som det skal. og vi kan lære noget om

;.1rbcjdc . organisering og referatskrivning.

Pa FU ·., 1•eg11e
frederikke Bollerup-leusen, 2d

Til slut skal det nævnes, at der til næste skole r
igen skal va:lgc1 to repræ-emaruer til FU. F er
et spændende udvalg, som klan kan anbefales. et
relevant sted for elever, som ønsker medind0y
delsc.

Allerede I. skole dag i august var der fællcstime. hvor
Rut Bjerregaard argumenterede for et ja til euroen.

lkkc au cr rcne plig tcr for cn ny rektor!

Af fællesarrangementer kan bl.a. nævne, de 10
politiske oplæg, vi havde op til Euroafstemnin
gen. foredrag om iskerneboringer for 2.g samt
idræ11dagen, hvor alle havde mulighed for at af
preve alternative idrætsgrene lige fra ridning til
golf.

hed for at soge om tilskud til et fællesarrange
rnem, og vores job er så al diskutere dem og der
ved bevillige penge til de arrangementer, vi fin
der gavnlige for skolen som helhed.

Vi beskæftiger os bl.a. med ordensregler, Ire
dagscafeer. Operation Dagsværk og iirsdagsmo
derne. hvor vi orienterer om vores arbejde. fx
med diverse Iællesarrangernemer. Alle har mulig-

52 Udvalg i arbt

Men vi har også andre funktioner her på skolen.
Hver fredag i spisefrikvarteret samles fire lærere,
fire elever (to valgt i elevrådet og de sidste 10 på
tirsdagsmødet), en pedel samt rektor for at disku
tere sociale og kulturelle begivenheder p/1 skulen.
FU udgør auså et bindeled mellem elever, lærere
samt skolens ledelse og har som m,11 at tilgodc,c
de forskellige parters ønsker og synspunkter.

Hvad er Fællesudvalget. nærmere kendt som FU
i grunden? Hvem sidder i udvalget, og hvad er
dets funktion på ÅSG? Mange husker nok den
uforglemmelige "støvsugerbande". som påtog
sig den svære og yderst krævende opgave at gøre
ÅSG til et renere sted. Igennem længere tid gjor
de vi os synlige på tirsdagsmøderne, hvor vi med
småskørc indslag fik offentliggjort ugens
"rengøringssyndere" samt uddelt ugens nuller
mand.

·,1



Bestyrelsen for Århus Statsgymnasium består af
i ah 11 medlemmer, hvoraf 5 repræsenterer dem.
der som lærere. elever og teknisk-administrativt
personale har deres daglige virke pil skolen. mens
de 6 øvrige medlemmer - valgt af henholdsvis
forældrekredsen, amt og kommune saml udpeget
som særlige repræsentamer for lokalområdet -
kommer "udefra". Bestyrelsen udgør ifølge loven
skolens overordnede ledelse og har som sådan
naturligvis til opgave al fastlægge skolens bud
get. Herudover hører del under bestyrelsens kom
petence al fastsæue fagudbud og ferieplaner sw111
formidle samarbejde! mellem skole og hjem mv.
Endelig skal bestyrelsen medvirke i forbindelse
med større byggeopgaver på skolen.

De rammer, som Århus A1111, der jo driver gym
nasieskolerne i amtet. generel! fastsæuer, navnlig
på det økonomiske og budgeunæssige område,
levner imidlenid ikke meget spillerum for besty
relsen på den enkelte skole. Bestyrelsens mulig
heder for - i samarbejde med rektor og skolens
forskellige udvalg- Hl foretage en egentlig øko
nomisk planlægning er derfor ret begrænsede. De
1ildehe midler rækker da heller ikke til, al skolen

kan skabe de rammer, som må anses for nødven
dige for en tidssvarende og fremtidsorienteret un
dervisning. Delle gælder navnlig med hensyn til
undervisningsmidler, IT-udvikling og de rent fy
siske rammer. herunder til projektorienteret un
dervisning og andre forsøg med nye undervis
ningsformer. Bestyrelsen lægger stor vægt p5, al
cl klan ønske i lærerkollegiet om - helt i tråd med
det vedtagne udviklingsprogram for ungdoms
uddannelserne - a1 forsøge med alternative un
dervisnings- og indlæringsformer ikke skalstran
de på, al de fornødne rammer ikke er til stede. Be
styrelsen vil derfor p enhver m de stene skolen
i bestræbekerne på al forbedre forholdene.

De1 forlebne skoleår har budt på flere væsentlige
begivenheder. Mest skelsænende var del, at de
nye elever ikke blev budt velkommen af skolens
markante og afhokhe rektor gennem en menne
skealder, Ole Juhl, som vi - heil i Ole Juhls nd •
10g afsked med ved en b de festlig og munter re
ception lige før sommerferien. Den bekymring,
som nogle nærede for, at der med lederskiftet vil
le blive en stille periode omkring skolen, blev
hurtigt gjort til skamme. Årer, der erg e1 unde,

ledelse af den nye rektor, Keld Larsen, har såle-
været præget af en omfauende aktivitet og

forsøgsvirkso111hed; mest markant og mærkbart
for alle, der J,ar berøring med skolen, er uden
Lviv I forsr1ge1 med "Del fleksible skema". Jeg vil
gerne benyue lejligheden her til at kippe med fla
get for, al der - med baggrund I el stærkt eleven
ske- hos ledelse og lærere har været mod og vil
je til al kaste sig ud p/1 del dybe vand. Det kan vist
trods naturlige betænkeligheder og startproble
mer allerede nu konstateres. al der er s/1 store for
dele knyttet til fleksibilitet i skemastrukturen, at
man næppe nogensinde vender tilbage til del
gamle, faste skema. Med de planer, der foreligger
på nuværende tidspunkt, er der endvidere god
grund til al tro, al del nye skoleår i endnu højere
grad vil blive præger af forsøg og eksperimenter
;,1ed nye undervisningsformer. Del er således en
ganske spændende tid, der venter ikke mindst de
elever, som begynder på skolen i år.

0

ASG's.v~nn~r

Hensigten med ASG's Venner er at etablere en
~witcforcning for ÅSG af tidligere og nuværende
ror.eldrc og elever og alle, der vil s1011e ÅSG.
Foreningens form/il er dels at knytte en levende
forbindelse mellem skolen og lokalsamfundet,
dels at sl;lllc, sådunne lormål. som ikke naturlig!
h1scs inden for skolens 1-1kono111iske rammer. Det
le formål søges opfyldt bl.a. ved

• srøuc til kulturelte/sportsligc arrangementer
• fester for gamle elever
• sieuc til iruerruuionalc initiativer
• srøue til økoncmisk vanskeligt stillede elever

En anden begivenhed, som saue sil præg p, året.
der er gået, var indvielsen - som Dronningen ved
sin deltagelse kastede særlig glans over - af gen
vævningen af Asger Jorns og Pierre Wernaeres
smukke og storslåede gobelin i skolens festsal.
Hermed er der komme! friske farver på gobeli
nen, der stadig som følge af Wemaeres medvir
ken kan anses for original samtidig med, at den
oprindelige gobelin ved placeringen på Silkeborg
Kunstmuseum er bevaret for eftertiden. En mær
kedag i skolens historie for alle, som værdsætter
de enestående - omend utilstrækkelige- rammer,
som skolens bygninger og kunstværker på nogle
områder danner om dagliglivet på ÅSG.

Bjarne Bjørnskov Je11se11
formandfor skolebestyrelsen

• El lysbilledforedrag af idehistorikeren Lars
MoreU 0111 Jorns gobelin i forhallen.
E1 lysbilledforcdrag (af tidligere lektor ved
skolen Knud Schou-Jørgensen) om en ekspedi
tion gennem Namibia.
Den årligt tilbagevendende fest for gamle ele
ver.

Derudover har foreningen givet økonomisk srøue
1il forskellige aktiviteter s/isom elevudveksling,
den store rejsedag, e1 korarrangemenl med delta
gelse af forskellige gymnasier samt endelig til re
ceptionen i anledning af rektor Ole Juhls afgang.

C11r/ Sørensen og Melie Riis

Den 6. november 1992 afholdtes der stiftende ge- I skoleåret 2000/01 har foreningen således haft
ncralforsamling i 1\rl1t1s Stutsgymnasiums Ven- tre arrangementer:
ncr.



. Gi' en hånd til Afrika " 0Cafe ASG. . . . . . .

Cafe11d"alge1
Frederikke /Jol/emp-Je11se11, 2d og

Kræn Alirensbach, Jc

Cafeen ligger efter I V. lektion og slutter kl. 18.00,
og del er op ti! hver enkelt klasse a1 planlægge og
ritrcnclæggc cafeerne. De eneste krav er, m det
kun er skolens elever, som deltager, at der senest
1 irsdagen rør cafeen fremlægges el budget, sa1111
at kantinen lørdag morgen er ryddet og klnr til
brug - men ah delle s1fir i cafereglerne, som alle
nye 2.g'cre vil rn udleveret. Vi håber, m folk også
fremover vil værdsætte, al vi f&r lov til al afholde
disse cafeer. De1 er ikke en selvfølge, og del
kræves, al de simple og meget overskuelige reg
ler bliver overholdt.

Mulighederne er mange, og også i år har kreali 
viteten og fantasien været i højsædet, Vi er i årets
løb blevet underhold! på tirsdagsmøderne med
diverse cafereklamer. Hvem husker ikke, da stak
kels Jane blev bortført afjungleaberne for heldig
vis til sidst at blive redde! af modige Tarzan, eller
da selveste Toby Gold og hans uundværlige
cowgirls havde rundet vej til ÅSG? Ja, kun farua
sien sætter grænser, og kantinen har været pyntet
op til ah fra Tarzans vilde jungle, polterabend,
Harlev, Toby Gold til Heavy-Rock, Trucker, Un
der vandel saml Svenskercafe.

Også i år har fredag eftermiddag pt! ÅSG stået i
cafeernes tegn. Del er en fas! tradition her på
ÅSG, at hver 2.g-klasse v.h.a. en fredagscafe har
mulighed for al tjene ekstra penge til deres studie
tur, og da I .g og 3.g traditionen tro også har mu
lighed for al afholde cafe, har dette resulteret i 1i
vellykkede fredagscafeer. Vinduer mørklægges,
stearinlysene tændes, musikken sendes ud over
højtalerne, og med et forvandles den ellers hekti
ske kantine til et særdeles hyggelig! og stem
ningsfyldt lokale.

Maja Bundsgaard, 3d

ration Dagsværk: at man gen
arbejdet på en dag viser, at man
e accepterer denne tilfældige op
. g af mennesker.

Og vel også fordi det ikke kan være
rigtigt, al bare fordi man tilfældig
vis er født uden for det rigeVesten,

I år 2000 valgte mere end 200 elever pil rhu,
Statsgymnasium al støtte rets indsamling, og de
tjente tilsammen mere end 50.000 kr. Et not re
suhat, der, hvis ah går vel, bliver endnu bedre til
næste år . Men det kan kun eleverne bestemme.

Denne tro på noget, nogle vil kalde "det umuli
ge", er ve l det, der får så mange unge mennesker
til denne ene dag 0111 året at bruge kræfter på nog
le mennesker, de slet ikke kender

Del kan virke som en dråbe, men det er nu en
gang nok til ar lokke en spire frem, og hvem ved,
måske får andre mennesker mod på at sende fle
re dråber af sted. Dem har vi faktisk mange af
herhjemme.

Derudover er Operation
Dagsværk og å en mulighed
for a1 lære nye mennesker

--"-'---..-.;:...:::::;» at kende, dels på kelen,
dels på de andre gymna ier

i Århus og i resten af landet. Det er kun elever.
der arbejder i Operation Dagsværk, og p hvert
gymnasium er der en gruppe af elever, der Myrer
hvert års indsamling og oplysning omkring den.

I 1999 brugte omkring 20.000 gymnasieelever en
dag i november til m arbejde for et uddannelses
projekt i Sydsudan. De fejede blade hos naboen,
arbejdede på deres normale friiidsjob eller noget
helt tredje. Alle pengene, god! 4 millioner kroner,
gik til at genopbygge skolerne i Sydsudan, der
næsten er fuldstændigt
ødelagte efter 18 års bor
gerkrig.

havde været fotograf - kunne have
givet mig prisen for årets pressefoto:
En lille dreng i en hullet t-shirt, sik
kert hans eneste, sad på toppen afen
efterladt, rusten kampvogn'

Jeg har set det hele før på tv og i aviserne: Børn
med udspilede maver pga. fejlernæring, soldater,
der ikke er ældre end drenge, der lige har forladt
folkeskolen, kvinder med børn på ryggen bæren
de vand i dunke på hovedet hjem fra den nænne
ste brønd eller vandhul.

I midten af januar måned pakkede jeg skole
bøgerne væk for i stedet al finde solbriller og
shorts frem. Jeg forlod del grå Danmark og rejste
10 uger til Sydsudan i det mørke Afrika. På en stu
dietur med Operation Dagsværk; vi skulle ned og
se et afde lande, som vi har stenet. så de unge der
kunne få en uddannelse.

Hvor kan det virke uoverskueligt og problemerne
uløselige. Men jeg sti, at det faktisk nytter noget.
De penge, danske gymnasieelever arbejdede sig
til den gang i november '99, har vokset sig til no
gel større og smukkere end de kolde tal i regn
skabet. Unge mennesker i Sydsudan brugte de
biblioteker, bøger og læ esale, som vi har støttet.

Udl'a



Skolebladet
eller om dengang s'etforelskede sig, og de/fik

BLADE FRA KALENDEREN
SKOLEÅRET 2000/01

DECEMBER: Eksamensorientering for
2z afholder cafe 1.g

12-19 3.lirsopgaveuge for ekspc- Skr. eksamen begynder
rimcntelle fag 10 Sidste undervisningsdag

14-21 3.årsopgaveuge for 3.g
22 Juleafslutning Explan offentliggores for

JANUAR:
3.g

14-18 Danskopgaveuge for I .g
3 Skolen begynder igen ef- 28 Forste mundtlige eksa-

ter juleferien mensdag for 3.g
5 le afholder cafe 29/5-
8/1-7/2 Vnlgfagsoricntcring 1/6 Skr. årsprovcr for I. og
9-17 Konsultation for I .g 2.g

FE/1//U,tR: JUNI:
I Tilmelding til omprøve I Sidste undervi ningsdag

ved sommereksamen for2.g
2001 faplan oflentlig gores for
Skrivedag til historieop- I. og 2.g
gaven for 2.g 2--l Pinseferie
Orienteringsmode for 8 Sidste undervisningsdag
kommende I .g'erc og de- for l.g
res familier li Første mundtlige cksa-

10-18 Vinterferie rnensdag for 2.g
2] Karakterer for J.:\rsopgn- 18 Forste munddige eksn-

ver offcntliggorcs mcnsdng for I .g
20 Sidste cksnmen!idng

MARTS: 21 Optagclsesprpver

Skolefe,1 22 Dimission

13-1,1 Tcrminsprovcr for 2.g 23/6-618 Sommerferie

18-23 Termi nsprnver for 3.g
Rejscuge for 2.g

30 Sold for skolens elever

Operation Dagsværk om Al'Rll:
zigøjnere i Makedonien 7-16 Påskeferie
Pædagogisk dag for 17 Eksamensorientering for
lærerne 3.g
Stormode for 2. og 3.g'er- 18 Eksamensorientering for
ne v. studievejlederne 2.g
2x afholder cafe 20 Forårskoncert
Fælleslime: Carrnina 26-28 Lærerrejse ril
Burana Lubeck/Hamburg
ÅSG Melodi Grand Prix

MAJ:
24

16

17
20

NIJVJ:MIIIDI:
1-10 Evalu..:ringafl.g
1 Gammel-elev-fest

12-1 :i Rejsedage for 3.g's toåri
ge I IN-fag

14-:!2 ~ftl'l'i rsfcric
25-27 I w har bi.:spg af elever fra

Berlin og Jerusalem

01-:TO//El/:

Vcnncforcningen holder
fl'rni~l'ring v. Ulrik
Scluncdcs og koncert
med Ceciliekoret

I U Valg af fag 1il l årsopga-

SEl'TEMBER:

I Fællestime med dronnin
gcbesøg: Indvielse ar ny
gobelin
Orientering om 3. årsop
gaven

11 Fællestime med Ole Krn
rupom euroen

15 ldrætsdag
20-22 lntrotur til Sverige for In,

lb. ly, lz
25 "Klassens dag" for I x
26 Fællestime om Operatio n

Dagsværk
Åbcm Hus for alle I .g'crc
og deres familier

AUGUST:

7 Skolestart. lærere
8 Skolestart. elever

F:.c llestirnc med Riu Bjer
regaard om euroen

11 Fællesspisning for alle
l.g'e re

30/8- 1 /9 lntrotur til Sverige for le,
Id. lw. l x

Anne Munk, 2w

kunne skrive om, og jeg synes, der var mange
ting på mil gymnasium, som min kriblende skrib
len gerne ville have fat i.

Derfor var del, at jeg fandt sammen med nogle
andre mennesker. som også havde Lidt kriblen her
og lidt skriblen der og måske en Lilie smule krudt
i røven (den med krudtet var noget om Ruth og et
k. der var faldet af en stær, som derefter var ble
vet meget slap - men del er en heil anden histo
rie). Vi blandede del hele lidt sammen, og en dag
var der født et lille, nyt elevskoleblad på ÅSG.

Det er stadig meget spædt, det lille skoleblad;
men vi synes faktisk, det er rart, al det er der.
Sådan al vi kan ra vore natte øvn, jovi t. men
også for at kunne kommentere og berette om livet
på skolen. For at underholde bare en enkelt lille
skoletræt elev en gang imellem, for al være lidt
skægge og fjollede og kreative, og fordi der en
gang imellem er nogle elever, der har noget væ
sentligt al sige, som godt kan siges gennem et
skoleblad.

Så hvis man. ikke kan sove om nauen, må man
gerne komme til os. Det 111 man sådan set ogsa,
selvom man godt kan sove og gør del meget. Vi
kan anbefale at skrive skoleblad. Og har man ik
ke lyst til det, så må man sådan set gerne bare
nøjes med al læse det.

Men så var det, al den løb heil løbsk. min storetå.
Den kastede sig ud i samba, rumba og foxtrot
hver eneste aften, og jeg fik faktisk blå mærker
over store dele afmin krop. fordi tåen var så vild.
Det var ikke ret ran, og jeg opsøgte fodmassører
og healere og fysioterapeuter og kinesiologer i
forsøget på at få ro til mig og min storetå Del
hjalp ikke det fjerneste.

Det startede med en stille. men alligevel sprælsk
kriblen i min højre storetå. Den kom 0111 aftenen.
lige for jeg skulle til al falde i søvn. og i starten
kunne jeg godt holde den ivrige højre storetå ne
de med den mere rolige og afslappede venstre,
men der gik ikke lang tid, før det ikke var nok. s:i
krøb jeg heil sammen, i fosterstilling, inden jeg
skulle sove, og holdt med begge mine hænder om
sioreråen; del sikrede min nattesøvn i en uge.

Hvordan del nu ellers heil gik til, så var s'et og
kriblen blevet forelsket i hinanden - så meget, at
de blev Lil en skriblen, som nu var i min højre
hånd - og nu holdt den mig vågen om natten.
Først havde jeg bare lidt besvær med al falde i
søvn, men det blev værre og værre og værre ind
til den dag, jeg tog en blyant i hånden; så be
gyndte den straks al skrive. Og den startede med
at skrive lidt, men skrev så mere og mere og me
re, og til sidst var der all for meget til bare mig
selv. Jeg begyndte al tænke på alle de ting, man

Så var der en aften, næh, det var en hel nat, hvor
jeg lå søvnløs, al det begyndte at boble lidt i min
højre hånd. Faktisk var del, som om al den krib
len, jeg havde haft i min stakkels højre storetå,
var ved al flytte til min højre hånd, hvor der i net
op de dage boede et meget ensomt s (del var vist
nok kommet der, da jeg havde slået min hånd
mod en søjle; væk løb en lille, forskræmt øgle,
som ikke havde det fjerneste mod ikke længere at
være en søjle).

arb,
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HL'llc.Rkhanh@skokkom.dk

h•.111 Jensen (IJ)
lektor geografi, itlra:t
Ok Rcuncrsgadc 9
8UUO t rhus C
tlf. So 19 50 87
lvan.Ebbc:.en.Jcm,cn@sl..olckom.dk

Merete Hcjl-Nielscn (HE)
lektor dansk. historie
studievejleder
Vcsborgvcj 16'
8240 Risskov
tlf.86211445
Mcrete.Hcjl-Nielscn@skolekom.dk

Marianne Hogsgaard (HØ)
lektor tysk. musik
Majsmarken 70
8520 Lysuup
tlf. 86 22 5182
~1arianne.Hoegsgaard@skolckom.dk

Srig Jeppesen (JE)
lektor Irunsk. engelsk
Tomhojvcj 108
8260 Viby J
tlf. 86 28 24 86
Stig.Jcppescn@skolckorn.dk

A11scuie vedAS0



Jens Dybkj:rr Hoib ccb (JH)
lektor foik. ki.:111L natnrfai!
datavejleder ~
1\lar.,,t•li,bor~ All-1 32. J .
SO(X) r\ rh lh~(

111'. 86 19;119 1
Jcn,.l Iclbc chå -kolc kom.dk

Jette Mcldgaard Harbc(J1\I)
lektor film og TV. muvik
Sj,l'lland,~:uk 79
80(X)Arhu"C
1lf. 86 I) JOIJ<J

Jannc Ydc uvj
lcktor dun -k.hillcdkuu-t.dcvign
ll11jagi.:n i.:J6D
8240 Ri-skov
1lf.861768:W
Jann e YdL·C!! ,koli.:\..nm.d \..

68 A11.1·r111e mlÅSG

kn~D:mlf:l::ml(JJ)
kktor~:unfumbf:t :;. :;i.:ograli.
crhvcrv-okonomi
13~agm·cj 169
833013cdcr
tlf. 869; 755.!
kn,.Damga:m.LJl'lN'n@,\..okJ.. om.dk

Jens \\Jmhcr !JP1
lcktcrmatunati]•. 1dr.t·1
BJJrl,C •MJ7
8230Ah)hOJ
11f.h6151Jh 7J
Ji.:n,.\\1nthi:rPi.:ti:N"n<a,k(1ld .orn.dl

Krr-tcn llo lrn !KIi)
lektor okhid-kund-Iab. l.mn. !),\..
Hoflnl;1nrh1i.:120. l th
8220 Brabrand
tlf. 86165910
Kirocn.l lolrn(a ,\..o ll"\..0 111.d \..

Jo rn Laursen (JL)
lektor fysik . nuucm.uik . datalogi
Brovaugct S?
8250 Egå
tlf. 86 22 74 25
J0l'm.L.1urscn@~kolekom.dk

Karl Peter Juhl rJG}
lektor dansk
h rl. lmmeJ26
b2-t.lJ R1~~ko1
rlf l-i617 50➔8
Karl Pl.' 1cr.Juhl(e skclckom.d k

Katnnc Knudsen <KKJ
lektor rnJtt:1ni111k. di1talo~1
Klul.\..i:rl.ildct 17
82JIJArhu~ V
111 h6 15 65 05
Karnnr.K Knud.)Cn(ø "l.,o ld"om.d l.

•l Lar~cn (KL)

'"la,vi.:j26
"U Langf1
864620 60

1d.Lw,l!n@skolckom.dk

1 i...hclh l-l:111,..-11 (LI·\)
Jrhinh>!.!I, nuucnuuik

'P Sk.un:j 107
~70 I l11Jhjl.' rg

86 I➔ l)9 !3
ll\:111.! l:i11,r.:nfu skclckom.d k

"1d1.1d Andcr-cu tMAl
kl.t,,r ,,1t11lumhlug, lu-aonc
wlll'll"Jkdr.:r
JJ...rll,11 kcu 70
•)I I yvn up
• Xfi12 57 H2
lh,1l'I .Audcrvcnl 0 ~k.vkko 1n J\..

Kaare Petersen (KPJ
lektor mus ik. matematik
inspektor
Henrik Hertzvcj 8
8230 t byhoj
,1r. 86 2; 43 64
Kaarc.Pctcrscn@skolckom.dk

Oluf Lindberg-Nielsen (LN)
lekto r dan vk. filosofi
pt. orlov
6. Ruc de Pommicrs
L 2J43 Lux-Ccnts Luxembourg
Oluf.Limlhi.:rg@,kokkom.dk

Michael UJi.:rring Chnsrsmscu (~\Bl
:1djunk.t f),ik.. kl'm1
(\111 Adkr,g:1d i.: 1-L Lth.
8200 t rhu, N
111'. 8610 16 Ih
1\ I 1i.:hai.:l.13Jl.'rring (9'1,kokkorn.dk

Lone Encvoldscn (LE)
lck1or engelsk. idræt
Degnebakken 41
SllO Åbyhoj
tlf. 86 15 -!994
Lonc.Encvoldsen@skolckom.dk

Lars R:1unhol1 (LR )
lektor his torie. idrn: 1
Fortc\'cj 91
8::!-W Rissko,
111'.86178-llS
La rs.Raunhoh@s~olckom.dk

i\larinnnc Clm,1cn~en ti\lC )
lektor llan5k., mu~ik. idm:t
Falstcrs!! :tdc -l I b . ,;uh.
SOOO Å;hu, C
llf. 86 18 31 ;3
i\lariann1.".Chri:ih!1hcn@:-.kokkom.dk

Allsalle vedÅSG



Jyue Petersen (PE)
lektor musik. dansk
Rosenvej 28
8240 Risskov
1lf. 86 17 79 10
Jytte.PetersenI@skolekorn.dk

Pi;i Betinger (PB )
lektor enaclsk. fransk
Roscnkr;~1tzvcj 3
8543 Hornslet
1lf. 86 99 64 03
Pia.8ctinger@skolckom.dk

: Krogh (OK)
'ur biologi. idnct
ihdjv i.::j 35

1u l{\mde
86 37 29 -1)
KrofhI@skokkorn.dk

Mads Jensen (MJ)
adjunkt kemi, naturfag. matcnuuik
Øsrban ctorv 7. st.tv.
8000 Arhus C
11f.86180S60
Mads.Jcnsen38@skolckorn.dk

Moccns H\'id (ivHI )
kkt~rbiolo !.!i
Jadcvcj IJ ~
85-ll Skedetrup
tlf. 86 99 06 54
i\'1ogcn~.Hvid@~kolcko1n.dk

~

(

..,._" _
Inger ~k ii.:r{ME)
lektor engelskspansk
imcru.niona! koordin.uor
Bvag crve j 233
S3.~0 Beder
ur. 86 93 60 62
111!,'.cr.t-..k il.'r@skokkonulk

PerSørensen (PS)
lektor musik. religion
Ny Mocsg ::iardveJ 21
sno Hojbjerg
llf. 86 27 06 72
Pcr.Socrcnsen2@::.kolekom.dk

Parviz Pashutanizndch
it-supponer

· Kinch (PK)
.tor rvstk . kctui.
turfug, nuucmatik
ij-.,·.cng ..:1 IX
•.a1:-.b llin!.!,
8(1 93 19 ~)7
k-r.K inch(111~knkk11111.dk

Marianne Svenningsen (MS)
lektor kemi. Iysik. naturfag
St. B lichcn.,eJ 87
82!0 Arhus V
ur. 86 25 77 78
Man:111nc.S,cnn1ngsen@~kolekom.dk

Mene Rii~ rMR 1
lektor idrat.dramau],
av-medarbejder
Henrik Hcr17\i.:J 67
82~() Abyhoj
1lf 16 75 95 76
/vk11c.R11~(a ~1.olekwn.dl,

Melie Madsen (MM)
adjunkt fysik. naturfag
Skclagcrvcj 119
8200 Artrn, N
ur, 86 10 98 71
tvlc11c..\•l:1d,c1129@':.kokliom.dk

Marianne Themsen (MT)
lekto r engelsk. jnpuns k
Ono Rudv eadc H. l.tv.
8200 Arhl~,; N
tlf. 86 16 S6 62
M:1ri:1nnc:ll10m~cn3@~kolcko111.dk

MarianncWam·r(MWt
lektortysk. cng.d"k
Palliwi:j67
8220B r.1hr.u 1d
tlf. 86 2'.' 30 79
Marianne. \V;irra0h,k1lld,nru.dk

( lli.: BUH/.JUY, fOBJ
lektor lnsrone. dansk
$1,.ra:lltl'rl-1
81-W l{i,~1,.ov
ur. 86 17 7) (J7
Ulc.Hocuzauw <2 skelekorn.dk

1th Hrcuncr (J~II)
kt(1f l1t111,i... l.nin, 11!d11J,l,.u111b.\rnh

V1ohq 2(J
~2 -H) I< l')-.l,.11\

Hf, 17 -u) '))

l{uth . li I dU1ter(i1 ~kok•kurn.Jk

i'\'lun:1 Rcichcn (RE)
!d,h1rda11~k
l:t~qwdagug
Gclicnsvcj 7
82 .lU Ahyllllj
tlf. 8(1 7511 49
1\•lona.Rl'ichert@:.kukkon1.dk

Jes lklboll {RTI
lektor fysik. matemntik.
kemi. nmurfag
Kirkcplaclscn~9
854 I Sk,xbtrup
1lf. S6991109
Jl•s,Rctboc ll@skolckom.dk

A11.ff J1Je l'ed ÅSC J



Knud Rvcård \RY)
lektor l';1;cl~k. rclicion. okhicbkund,b b
Gl. Kror;j 3 ~
83.!Q :-..!allin !!
tlf. S693 11 ~0
Knud.Rygaardrr-kclckom.dk

Tore Roikju r (TR)
lektor samfund-fug. idrm.
erhvervsøkonomi
Bjnrkcsvcj 7
8230 Abyhoj
tlf. 861\98 74
Tow.Rocikfti.:r f!l skclckcm.dk

Vi\i G:immcl!.!,wd/VGJ
tcktur kemi. (~dlid~l-.umhkah
Bogehaven 31
8370 Hadsten
tlf. 86915269
\li\1.Gammdg,1nrd.~icl,cnC!! ,1-.oldoi,ulk

Anstille ved

Jc rccn Sorcn- cn (SO)
kklord:m~k
studielektor
lrisvcj 2 l
8260Vibl" J
tlf. 86 14.0667
foi:rgrn.So..:-n:n,L'112@,kokkom.dk

Torbe n \\'ulff ff\\'J
lektor hi,1onc.1:,1.
studievejleder
Hejrcd.dwcj l l(J
8220 Brabrand
tlf . 86 25 5➔ 56
Torhcn.Wulfi(Q dolclnm tit

\li\iGu!dhi..·rg!VIJ
(Jl('r;1"l,tl'lll
Di.:ctmh,..·ntJI➔
821(J ,\rhu, V
tlf. 86 15 1025
Vi11.GulJhi..·rg(a,kcil1:korn.dk

h ·:111 Taftcbcrg lTA)
lcktormat cmruik
S1. Blicbcrsvcj 20
s2 .1.0Abytmj
tlf. 8625 78 45
l1·:in .Taftcbcrg@:-kolckom.dk

L'J!;i Bonnerup {CBJ
lektor l'ngcl,k.1)-.1-.
Hojl,ulli:J 37
~210Arhu~ V
1lf 8615 74 14
L'Jb.lk ll.'nncrupCI! skolc kom.dk

V1hd.i: Huuddt Muller1VM1
H1or '>PJlhh. l'll~t'l,k
Jl1JJJ!-'l'l 7l
li530 lljort~h,1J
tlf 80 22 62 {-f)
V1hd,L' ~lullt'r{? ,kokkom dl.

.,d;c Sp:u1ni11g ( VSJ
nor dansk. cngcfsk
t·l!and~i::ad i.: 1 :;-1 · st.rv

}00 ,\rh~s C
S(i 12 27 2 1

h::kc.Spanning@ skolc kom.dk

.!ERERKANDIDATER:
\JL

,~~;:~~.~i~~
Arhus N

86 7X 26 27

'LH
1ri:11Hk· Lundgnnrd l l:mS!.!11
-mi.narurfuc. runu-mruik

dklmi.:n 1cJ I:!. J.1\·
''kl ;\rh11., N
f. 8(1 ru -11 '.!O

r\11111: Chri-riuu- cu
,p.m,~. h1lkdl-.1111-.1
v~,1i:1 lini~a,k 2-1, '2.
/I [~)() Arhu-, C
tlf. K(1 12 73 72

I I.I.
'!ho111,I\ l.uud l.dU1-.·11
d,111--.k , 1il11111g I V
1\kJl).',ak rih, ::!.
Si)()(JJ\rluh('
111 ri() lri!H l'J

Hl'()
llutiH t'oul-cu
d.iJhi,

I· V~·,trr g,ud -..c!:1LI...- !O. \.111
KO()(t 1\il1u, l'
lit 'rH> 7(1 Hl l,l
,lll '>;!l \11hy /\1nt-.J:;)1JIU:I\IIIHI

Bent \Volmar (WOJ
lektor rysik . kemi. naturfag. :mronomi
Klokkerfaldet 26
8210 Århus V
tlf.86154649
Bcnt.\Volmar@~kolckom.dk

B\VL
Barbara ~1. W,1lthcr von Locbenstcin
spansk
Sandballcvcj 90
8382 Hinnerup
tlf.8691 taao
an:-:u : i\larsL"lisborg Gymnasium

JBR
kttt! Bn::gL"nov
his1ork
Espi.:d :ik·n 8)
S240 Ri:-.~kov
tlf. 1'6 2 1 101 1
an~:11: Artm~ Ak:1demi

ORLOV:
Vilwl-.t· ~1ulk r ( 1.1 - 11.:2. 2001)
ld 1ur ~11.m~\... . l'!l~t·h l-.

Jy !ll' 1\·ta~,:n (.'.I.• J I. I. 2001 I
k l-.111r nu 1,i\..., d:rn,1-

i\k tll· i\lad"L'tl tliar:,,t'ISl1rlu\·)
mljunkt fy,ik.m:u,:rn;1tik

I.ar, \{aunhuh \b:11-..,d :.urlm)
lektllr lli,tori.'. idræt

Yago Bundgaard (YB )
adjunkt filosofi
Bryggerivcj I. suv.
6100 Haderslev
tlf. 73 53 53 30
Yago.Bundgaard@skolckom.dk

PERSONALIA 2000/2001:
Anne Merete Frederiksen har den ! .8 .
:woo og Vibekt! Spanning den I.I. 2001
undervist I gymnasiet i 25 år

Bodil Ellerup. Jes Retboll og Jprgen
Son::nsen går~pension fra august 2001

Under Lars Raunholts barse lso rlov "'ika
rieredc Le ne Dahl i historie

Under Vibeke Mtillers orlov vikarierede
Luca.i. Ruiz i span :.l..

Und i:r DortheWcnd1s sygdom I ikarierer
Lene Birk i clam.k og Jette Harboc i Film
og TV

Finn El:md frmrædcr stillingen som skok 
bcljent pr. J In 200 I
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Anne Frederiksen
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FORHAL 35

BLÅ AOM
BIBLIOTEK

34

AnnemarieKastllerg
Kaare Petersen TYSK FESTSAL

1 HISTORIE
33

FRANSK
3 BIOLOGI

32

BIOLOGI
31

GRØllUEGÅRD 1
STUDIEVEJLEDN\NG

M ichaelAflllersen BIOLOGI
Dorthe Antonsen

30MereteHejl-Nielsen
1orbenWu\ff

DE T

10 11b ! GEOGRAFI
SAMF 11 Zl 29
CAG FYSIK 11, rYSIK
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VIC 28
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12 16
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LEKTION: MANDAG, ONSDAG,
TORSDAG OG FREDAG: TIRSDAG:

8.00 - 9.30
II 9.45 -11.15
Il/ 11.45-13.15
IV 13.30 -15.00

Nedenstående ringetider med 90 minutters lektioner kører som forsøg fra
januar 2001 og foreløbig næste skoleår.

RINGETIDER


