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Kunsten at cykle
Jidlt:tJ støttehjul

EN
VARM

Meue Posr Riggelse11, 2d
E!evråde1

P.S.
I tilfælde nr læsere, for hvem støtt ehjul stadig
er Cl n~•)dvendigl onde, beklager jeg ydmygl,
appellerer til læserens metaforiske tekst
forslftelse og hf1ber således at undgå at støde
nogen unødigt. Hvis du sle t ikke kan cykle, har
du vist bare et problem.

eneste, jeg her kan gøre, er m sige, al
så længe lysten til at smide støttehjulene

er der, sfi skal resten nok komme af sig selv, og
sti skal du være si'l hjertens velkommen på Ar
hus Statsgymnasium.

Synes du, at dett e brevkursus er overfladisk,
generaliserende og ubrugeligt? I så fald

har du bestået det. Det skal imid
lertid ikke ses som en tilkende-
givelse om manglende interesse
for dit velbefindende på ÅSG,
men sagen er den. al man
ikke kan lære at cykle uden
støttehjul ved at få den fysi
ske beregning for, hvordan
balancen kan fastholdes_ Først

når man selv tØr tro på. at det
kan lykkes, vil det lykkes. Det

fodboldspil. Den ugentlige filmklub er nok ste
det for dig, der er mere til hjemlig hygge, lange
gåture ved stranden, surrealisliske undergrunds
kullsplallerfilm og Srn.r Trek videomaraton og
så fremdeles. Har du mon spottet mønstret'/ V i
har altså at gøre med den såkaldte "sku hunden
på hårene - metoden" . der garanterer dig, at du
ikke ender i upassende selskab.

VELKOMST
FRA ELEV
RÅDET

Har du for eksempel hennafarvede
dreadlocks med perler og muslinge-
skaller i, er du bare helt tosset med røgel
sespinde, meditation og sådan nogen af de der
sådan lidt fremmede og etniske og orienta lske
kulturer, s;i meld dig hos Operation Dagsværk.
der vil du med sikkerhed befinde dig godt. Må
ske er du født med det, måske er det Maybeline,
lordi du fortjener det, og måske er du vild i var
men med Nick og Jay, stilethæle og leopard
su'ibcr?' I så fald vil du med garanti føle dig
hjemme til sold og på psykologi p,\ mellem
niveau. Er du rød som en ræv og piercet som en
tallerkenneger, s;\ findes dine lidelsesfæller i
elevrådet. Er du bare gennemført smart , rap i
replikken og glat som en ål, så vil du sikken
gsire dig gode bekendtskaber ved kantinens bord-

Jamen så velkommen da, men nu må du jo en
delig ikke tro, at det er luller lagkage, du her er
indbudt til. Faktisk kan man sige, at det at starte
i gymnasiet er ligesom al lære at cykle uden
støttehjul. Ikke fordi gymnasiet bogstaveligt talt
byder p{1 de store motoriske udfordringer, og
heller ikke fordi du skifter transportmiddel på
denne dit livs asfalt erede cykelsti, men du mær
ker tyngdepunktet ændre sig, og når du ser ned,
er der med et mere luft til alle sider. I denne tid
har man brug for hjælp til at lære at holde
balancen. Betragt derfor dette som
det førs te trin af et vejledende
brevkursus I åndelig
gymnasiemotorik for begyn
dere.

Ar skille b11He11e fm
[årene ...

Det er slet ikke sit svært, når
man først har knækket koden.

permarked af tilbud, hvor man blot vælgeli de
færdige varer pf1 hylderne. Her skal du selw prø
ducere ! For at få et godt result at, af din
gymnasietid er det nødvendigt, at du !Yiåøn en
indsats. Det gælder om at engagere sig i fagene
- være med i undervisningen og det s1-wi ftlige
arbejde - og det gælder 0111 at tage del i oeo ø,,_
rige skoleliv.

Keld l.arsen, rektor

Når du kommer til skolen den første dag efter
sommerferien, vil dit første indtryk væreengr-å,
stram og retlinet bygning og en masse fremmede
mennesker. Snart vil du imidlertid opleve, a~ "de
fremmede" bliver til en del af et skølefælles~a'll
og du vil opdage, at der bag skolens gl'å mure
udfolder sig el liv i mange farver.

Men <lu 111 [1 ikke opfaue gymnasiet som et ~u-

Skolen er ikke alene et godt srcd at l~LTC. men
0!.!~<1 et sodt sted at være. Livet pa skolen om
f,~tcr :u;dcl end undervisningen i fagene. Det
handler og~[\ om kamm cnuxknb. fælle:-. oplevel
ser, fc:-.tcr og engagement i for.,kclligc nktivite
ter uden for skoletid: musik. bil ledkunst, idræt,
filmklub, revy, og hvad der ellers rages initiativ
til i løbet ,ir skolcare t.

Desuden vil du scnncm arbejdet på skolen op
øve en række personlige kompetencer som r.ek~
samarbejdsevne, kreativitet. sclvsucndighcd.
analystisk evne og ansvarlighed.

Du vil komme u! at fordybe dig i fagene på
111an2:e forskellise måder: gennem klasseunder
visnin!!. øvelse;. !!ruppearbejder og arbejde i

labora(orier. i IT-Zentc rct, i biblioteket. på eks
kursioner og på studietur , ! de enkelte fag vil
du op11[1 en hoj kompetence. der giver dig et so
lidt fundament for de videregående uddannel
ser. Men tilsammen vil fagene også give dig en
mere bred forståelse ar dig selv og den verden.
du lever i. Du vil med andre ord tilegne dig det.
man med et lidt gammelagtigt ord kalder ·'al
men dannelse"

Vi byder dig velkommen til en skole. der fprst
O!.! fremmest skal være cl godt sted at l.crc. Gen
nem de kommende :"ir vil du dels bygge videre
på din viden og kunnen fra grundskolen. dels
stifte bekendtskab med en r.ckke nye fog og ,1r
bejdsmetoder.

4 velkomst Velkmnsl



le introtur 2002

SK ENOPL

S.P~ralrum
og gyngende underarme

Leuere solbrændte og trætte satte vi øs ti lrett e i
bussen, og på hjemturen blev den ikke snakket
meget, men jeg tror, vi alle sammen W3.f ti lfredse
og lettede. lettede over, at man nu var en del af
et sammenhold, som man troede på, og man følte
sig tilpas i.

bragte mad, spillede bold og hy,ggesnaldcede, .!i
vandrede tilbage tværs over øen øg Kørn forbi
dens turistseværdighed, en seks-syv vikinge
grave, og fik i hovedtræk fortalt øens historie,
Et sidste stop, inden vi skulle hjem, var øens is
og slikbutik, hvor vi ladede op ti l hjemturen,

Fredag den 16. august 2001 snue en klasse
I .gere sig til ret te i en bus med kurs mod
Hjarne, kg \·;u blandt alle disse forholdsvis
ukendte og fremmede elever. som skulle til
bringe denne d:1g ng de næste tre fir frem i liden
sammen. og det ville være løgn. hvis jeg n.cg
rede. at jeg var lettere nerves. Men af sted kom
vi. og vi nacdc knap nok ud pa motorvejen mod
Horsens Fjo rd. for nogle havde fundet en gu i tor
frem. og vi sad og sang nogle g:1mle kendinge.
Da vi endelig nuedc frem til Hjarno. stod solen
hojt pa himmelen. og det var stegende varmt. så
,·i blev hunigt enige om. at del Iorste stop skulle
være str.mdcn. V i gik tmg~ vandet til en lækker
badestrand, hvor vi ned solen. vandet og sang Sara Lehm Sle11e11, le

Bolden bliver aflevere/ bagud til den ene af de
tre piger; der i iobet fremad i[orsoget på erob
ring af den gennemvåde bane alle er opsatte på
at Jc1 afleveringen. Regnen siler ned. og vandet
har samlet sig i små voldgrave rundt omkring
på ba11e11.

Pigen, der griber bolden, når i en adræt finte at
snyde den første modspiller; men bliver over
n1111ple1 af en tackling bagfra af en fyr på god,
80kilo, Benene bliver låst, ogjaldet er nundgåe
ligr. Smask! Stadigt beskyttende bolden rammer
kroppen jorden, og denne ga11g midt i er af ba
nens vandhuller:

Inden min start på ÅSG i sommer, der var kul
minationen på 6 år på universitetet og et pæda
gogikum i mine to fag. dansk og idræt, var ho
vedet fuldt af minder om min egen gymnasiet id
- der blev afsluttet for 11 år siden:
Min idrætslærers nærmest barnagtige tavshed.
når hans hold tabte, Min dansklærers gyngende
underarme (hun var tæt på 70 og gik altid i korte
ærmer), n. r hun med kridtet i hånden forsøgte
at overføre sin begejstring for Oehlenschlagers
poesi til den stiltiende tavle - og os ligeså stilti
ende (dog let fnisende) elever. De mange fester,
studieturen til Firenze, 3. årsopgaven i kemi
("Kvantitativ bestemmelse afkonserveringsrnid-

Lige pludselig er jeg medansvarlig for denne
modningsproces, som andre nu stAr midt i. Jeg
er en del afden verden, somjeg selv forlod med
huen i hånden l'or godt 11 år siden. Men nu på
den anden side af katederet (eller bordet, om
man vil) og i en anden rolle. En rolle som i hø
jere grad formidlende end modtagende. En rolle
med et større ansvar, men stadig med et ben i t>

ler i Fun Tropical ogAtamon syltningsmiddel''.
ta' den!), årsfeslernes lanciers. kantinens frem
ragende pastasalat - og ikke mindsl det over
ordnede minde om min gymnasietid som den
indtil nu kraftigste modningsproces - blide per
sonligt, socia\L og fagligt.Situationen ovenfor er et al' de mere anderle

des, men absolul uforglemmelige indtryk, jeg
som ny lærer har rnet i 1(1bet afmit f(11'Ste nr 50111

lærer p,\ ÅSG Med et begrænset fysisk r~de
rum (vi hm to sale. som jeg desuden - til stor
tilfredshed for nogle ar mine idrætskolleger -
konsckvcnl forsøger at omtale som "haller")
søger vis~ ofte som muligl mulighederne i uden
dørs aktiviteter. Og det blev altsn denne gang til
rugby i november.

Ge1111e111bl(>dt gri11e11de og 1w rowlt dækker af
mudder rejser de to modspillere sig form lade
bolden blive givet op til e11dn11 en kamp om
kvodrr11111etre11e pli de11 opstillede r11gbybo11e.

Vi blev ,i<ltlL'.ndc i gra_,..,..,t:, dc11 ... id,tc tid. inden
'i ..,kul le 1ilhagc igen. Her ..,pi..,te vi vore\ med-

'ocd humorct i top wg, i, i dcrc, og herfra havde
v orc-, hiulugiln-rer lagt progrmnmet frem. Vi
-.kulle gJ h;.dvdell:n :1f ocn rundt i srnU grupper
tl,~'. ..,amlc ...altvand..,..,nc!..!lc inci 1il et rorm;d, vi
for..,t fonJl uci ar. da v~rc, biologil;rrer begcj
.,trct bcgyndlt: al koge dem med en ··det-~ma
gCT-,i 111p~ It hc n-ban::-..,a-god1-og-..,[1-er~de-fulde
;,1 f- rn rnera lcr-og-, i1, 1111iner·· - hcnrn-rkning. 1-bns
cntu\iJ\lllL' ,mi1tl'de, og :-.n, 1rt ..,;id hele le og \tu
dcrL'<le n,g ..,magtL'. ..,ncgk. men.., vorc!:> 1<.crer grun
digt fonaltc om ..,neglens madvaner og køns
org:rncr

endnu flere rællc'i\ange. denne gang udvalgt af
vores mu-ikl.crcr. Solen og den Iorste Iolelvc af L,OI~- ,------··-"'""'- """ 0

f.elb,bh for le 2002 brændte sig favt, og jeg -~-~- • tanker om (knap et) Ar Som Gymnasielærer
hu-ker, ;11 j!.!g glædede rnig til :11 dele de 11;.i:,;;1e
1rc ar sammen med de her skonne mennesker.

Skolen ople,·et



Lars Nordam Hansen

Om min balancegang lykkes - det viser sig må
ske antydet i el årsskrift her eller andetsteds
om I 0-11 år. Uden lefleri i slemmen er vækst
bunden for denne balance i hvert fald lagt - med
Århus flinkeste mand som rektor, altid imøde
kommende kolleger med god humoristisk sans
og overskud, hjælpsomme inspektorer, smilende
sekretærer og - ikke mindst - Danmarks bedste
elever!

skers liv: Formidlingen af viden og erfaringer
til andre, der ikke kun får en hue ud af det, men
også en udvikling i bred. menneskelig Forsland
- og minder om eksempelvis gyngende under
arme og barnlige idrætslærere. Men disse un
derarme skal netop ikke stå alene, og derfor er
den største udfordring at skabe en stabilitet i

balancen (på vej rundt i spiralen), så man ikke
kører rundt med begge ben plantet enten i lærer
rummet eller elevrummel.

Med fore for at lyde religiøs er alle disse tanker
dog oplyst af en følelse af a1 være med i noget
større med direkte indflydelse på andre menne-

I et bredere perspektiv står vi som lærere place
ret i disse rum, der er spændt ud nf gentagelsen
og forandringen, bevægelsen rundt og bevægel
sen fremad: vi er del af den enkelte elevs mere
lineære udvikling fra I .g til 3.g (som vi selv har
været igennem) samtidig med at befinde os i en
mere cirkulær bevægelse med genkommende
begivenheder: vores klasser afløses af nye, PR
møder og lærerforsamlinger holdes år efter år,
ligesom dimissionen hvert år afslutter skoleåret.
Men ikke to elever er ens, ligesom ikke lO PR
møder er del, og derfor er denne bevægelse vel
ikke cirkulær, men måske snarere spiralformet?
I hvert fald udfolder hverdagen som lærer sig i
delle lidt komplekse "spiralrum" (koncentriske
cirkler spændt ud af en spiral). Det væsentlige
er ikke dette rums noget komplekse karakter
(matematisk set er konstruktionen vist lidt tvivl
som), men at det anskueligger rollen som ny
lærer som en balanceakt med et ben i lO cirkler
på vej rundt i en spiral. Mange bolde skal hol
des i luften; der er mange konkrete opgaver (som
:11 lære ca. 200 nye navne), mange sociale (både
mellem lærer og elev og lærer og lærer) og ikke
mindst pædagogiske (hvordan formidles et gi
vent s101· bedst").

• den indre cirkel, det "elevrum", sorn nu
omkranses af et ydre "lærerrum". En ny rolle,
men en rolle, der henter store dele af definitio
nen fra de personlige erfaringer "dengang". PU
denne måde er gymnasiet en anderledes arbejds
plads end f.eks. el advokatkontor: alle de an
saue lærere i gymnasiet har erfaringer fra deres
egen tid som elever.

0
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.Bygningen er svaret
•-.mic:fJy~j~.g~l}ll.em gynlll.~Si~t På falderebet

Kærlig hilsen
Karl Perer Juhf

En god skole er ingen selvfølge. Pns godt på
vores skole.

Er et liv uden at blive fastholdt og udfordret af
et mangehovedet miljø mulig1? Det må jeg un
dersoge.

Om ikke utallige så
utællelige elever er g~et gen
nem mit hjerte og hoved, og
selvom jeg jo ikke i skri
vende stund kan genkalde
mig dem alle, lever de - det
trorjeg-clereseflerliv i mig.
og hvad de lærte mig, harjeg

efter evne givet videre til deres efterfølgere. Jeg
har altsf1 været en art dobbeltagent

At undervise kan være en ressourcekrævende
opgave. men den kaster gode gaver af sig. f.eks.

at man igen og igen oplever.
at man i mødet med elever
f!tr foræret åbenhed og tillid
uden at have fortjent det
først. Det er da noget.

liv uden klare grænser mellem arbejde og fritid;
erfaringer i det ene område kan bruges i det an
det, og der er altid el eller andet i ovnen - eller i
al fald stillet til hævning. Også her er der selv
sagt en hage. f.eks. at der, når man læser, altid
er en lille udspaltet opmærksomhed aktiveret
med henblik på, om det læste kan bruges til
noget, oghvor blev så umiddelbarheden af? Men
først og fremmest har foget den fordel, at dets
emner og tekster- i skønsom tilrettelæggelse - i

sig selv evner at røre ved elever såvel som læ
rere. Treenigheden tekst - elev(er) - lærer er en
dynamisk og forunderlig størrelse.

For ÅSG er jeg derimod ikke bekymret. Her er
et usædvanligt godt lære- og værested. hvilket
vi p.t. er 685 gode grunde til. Og dertil kom
mer. al ÅSG i det daglige viser en lykkelig for
ening af engagement og tonlrugclighed og - ~1r
egen drift - allerede er langt inde i de nye tider.
At være danskkurer i gymnasiet har betydet et

Nu forestår en ny, omfuuende
ændring at' gymnasiet som hel
hed og i opfattelsen af fag og
arbejdsformer, ogjeg kunne så
begynde at bekymre mig om. om jeg igen hel
hjertet kunne gfi ind i og for den nye kurs. Denne
bekymring kan jeg nu spare mig - og føle en vis
lcuclsc i stedet.

I 97o·erne, hvor jeg blev ansat. var præget af
ulideligt forenklende frontdannelser, men alli
gevel var det i del årti, at en bekendtgørelses
ændring betød, at der ved studentereksamen
skulle eksamineres i ulæst tekst, hvorved væg
ten afgørende blev forskudt ----~--.,.....,
fra bundet pensum og faglig
viden til rammebestemt pen
sum og faglig kunnen, det rag- '-•~ ..-, '
lige håndværk. Og åndværk
(som Soya sagde). Det var en
både befriende og forpligtende
ændring. som jeg har levet
godt med i en menneskealder.

I al fald følerjeg ingen trang til vemodige tilba
geblik: "tempora mutantur et nos in illis" (ti
derne skifter, og vi med dem) som Lothar I.
sagde engang i 800-tallet; han blev munk efter
at have været kejser over det tysk-romerske rige.
Og jeg føler et vist valgslægtsskab.

Til sommer går jeg i land, som pensionist, og
årsskriftreduk tionen har meget venligt bedt mig
sæue ord pti, hvad jeg måne føle ved det.

Kristian Skov. 2c

Kon sagt: Gymnasiet er til for at udvikle og be
skylle et menneskes personlige holdninger til
all i verden ved hjælp af fag. Hvis du ønsker al
kunne ~ti Ile ~p(lrg~mal til dine omgivelser, burde
du ogsåonske at gå her på det gymnasium, der i

selve bygningen beskriver, hvad målet med de
tre ;°ir er. Al tage vare på selve personen.

ville fil udvisket sin egen individualitet i forse
get p[i at udstille den for omverdenen.

Det er også meget vigtigt. at det ydre er firkan
tet og normalt, for hvis man krængede individet
uden på bygningen ogbestemte. at de ydre mure
skulle dekoreres med frisen. ville man efterlade
bygningen med de grå vægge som kerne, man

Ligesom Statsgymnasiets gd mure beskytter
Jorn-frisen imod vind. regn og graffiti-vkunst
ncrc". skal de faglige egenskaber beskytte vo
res kerne. os selv, imod omgivelserne i form af
en mur af kritiske spørgsmål rettet imod
massernes bevægelser i samfundet, Spørgsmål
som: Findes der andre indvandrere end krimi
nelle indvandrere. går alle finner virkelig med
kniv. og drikker alle unge som svampe, skal ikke
tages for givet og vil ikke blive det, hvis man
blot lærer en brokdel af, hvad gymnasiet tilby
der. Det sidste spørgsmål må naturligvis besva
res med et nej. selvom det kan være en færdig
hed. man kan tilegne sig i løbet afgymnasietiden
som en slags adspredelse fra alle de nye firkan
ter. Der skal jo med andre ord være en vinkel
der på et slot. ikke"

firkanter op omkring sig: dansk, historie, mate
matik. tysk og sfi videre. Disse firkanter skal stå
som murstenene i en f:eslning omkring det vig
tigslc man har. individualiteten.

Gymnasiet har som grundlag at udruste eleverne
med almen viden inden for de klassiske aner
kendte videnskaber. Men det er ikke ønsket om
at fylde elevens hjerne op, der hovedsageligt
stræbes efter. Den almene viden skal bruges som
en slags ydre mur omkring individet. Man skal
altså i løber af sin gymnasiet id bygge små. grl1

grå firkant. virker utænkeligt, i begyndelsen.
Men disse to modsætningers indbyrdes forhold
er grundlæggende for gymnasiet og for forsøget
på at få et lykkeligt liv i det hele taget.

Denne første offentlige ydmygelse og degrade
ring af ens person er med til at sæue en p{\ plads
i forhold til den bastante bygning. og chokket
hænger fast i en resten af gymnasiepcriodcn, så
at man derefter konstant er i tvivl om. hvilken
vej dørene på skolen åbner. Efter den tur føler
man sig overbevis! om. al man går ind til tre års
oldgræsk og kvantefysik med dertilhørende dag
lige gennermævningcr med et spanskrør. De1 er
derfor med stor lettelse og forundring, at man.
når man kommer ind i forhallen. ser e1 skrå
nende loft pege opad imod en kæmpemæssig.
vildt farvet Asger Jorn-frise. At man kan finde
noget så frit og uorganiseret i hjerte! af denne

Det allerførste man ser. når man g.°1r den til ti
der lange, tunge vej imod gymnasiets hovedind
gang. er en flad. firkamet cementbygning. Ele 
gant. men næsten så kvadratisk. som man over
hovedet kan forestille sig. Frygtsomt gtn· man
op ad fortrapperne. og betuttet hiver man, alt
hvad man kan i hoveddøren. indtil del gf1r op
for en. at man skal trække for at komme ind.

Vil man linde ud ar hvordan det er at g.t1 pI'1 gym
nasiet. skal man blot gfl en tur uden for og inde
i Statsgymnasiets bygning og l.cgge mærke til
konstruktionen i sin helhed. Forvirret?

.. Skole;; oplevet



Det var så det ...

e t t i I b a g e b I i k

Tre !ir er snart g.iet. og n;°ir jeg tænker frem ti l
juli måned i :ir. er der et stort. sort hul i min
bevidsthed - ingen ved. hvad der venter. når
den trygge gymnasiet id er ovre. 02 man for al
YOr skal ud at ··s1[1 p[1 egne ben", Så i stedet for
at bekymre mig om det nu. vil jeg hellere prove
at se tilbage p[1 de forgangne lre år. jeg har til
bragt på ASG.

Jeg har, sammen med mange andre. været gyrn
navieelev omkring el firtu:-.indskiftc i en tid pra
ge: af forandringer. ikke mindst pi..1 ASG Min
argang har p,i numgc mader befundet c;ig midt i

Jette , rrvar ~1f forc.mdringcr. forbedringer. ny
t;rnkning og eksperimenteren. Vi har været før
ste :irg;.mg. der for alvor blev uds.n for ASG"s
nyc..,te helskolepafund, Ilexskemact, og grun
de! nodtvungen besparelse var vi dcvværrc O!l!-.{i

den sidvte ;irgang. der var pa en rigtig I .g
imrorur ti! Svcriee. Os det ser nu o~~;'i ud til. al
'i bliver en ard; ~id-.,;t:: argange i c~ traditionelt
~tudemerforlob. Med den nye gymnasiercforrn
vil der blive indlon en hel de! mere iva:rfm.di!.!I
arbejde, hvilket man pa ASG pa nuv.e rcndc ;id;
punkt allerede er ved at forberede sig p,.1. Med
det forna:vnll.: flcx ... kcma, hvor ikke 10 uger er
ens. er det muligt <Il luve l~l'ngerevarcnde. rcle
, anrc og andcrlcdc-, t\ <t:rfa!!li!!e samarbejder,
hvor det bliver muligt for den... enkelte elev :11

Skolen ople1•e1

fordybe sig i et stof. Det kræver, ati man som
elev tager del ansvar på sig, som så:danne pro
jekter fører med sig. Ogjo, det kan godt til tide,
være hårdt. -Det er fuldtidsarbejde abvære gym
nasieelev. og det er hårdt, men den er det !hele
værd' Delle 'fuldtidsarbejde' er helle, ikke kun
si id og slæb og lektier, det er også en hel masse
andet. Det er også studietur, musical
opsætninger, revy, filmklubaftener, cafeer, søld'er,
bigband. lanciers og et utal af andre aktiviteter
- der er noget for enhver smag, noget af det er
startet op på lærerinitiativ, men meget er også
sat i værk af skolens elever. For som skolens
lærere ynder at sige, så er ÅSG ikke kun et
lærested. men også et værested. Jeg har oplevet
et enormt socialt liv på skolen. både inden for
og uden for skoletid.

Da jeg i sin tid betrådte skolens grund første
gang, på vej til første skoledag i I .g. var det
med meget usikre skridt. Alt var nyt og ukendt
og syntes stort og farligt, og det var ikke spor
sjovt, at man ikke kunne komme med mor og
far i hånden, lige som da man første gang skulle
starte i skole, for det var mildest talt d6t, jeg
havde aller mest lyst til dengang. Men jeg over
vandt den første frygt for alt det nye, kom elvfol
gelig i en rigtig god klasse. og det gik pludselig
op for mig. at jeg jo ikke var den ene le, der

havde haft det på den måde. Der gik selvfølge
lig ikke lang tid, før vi alle sammen opførte os,
som om vi altid havde kendt hinanden (godt hjul
pet på vej af introturen en måneds tid efter vi
startede) og bevægede os hjemmevante på sko
lens gange.

Og før vi havde set os 0111, var vi pludselig 2.g'ere
- og det var ingen spøg! 2.g står for mig som et
turbulent og temmelig hårdt år. Nok i virkelig
heden ikke kun på grund af lektiemængden (det
troede jeg dengang), men nok også meget fordi
jeg stod der midt i forløbet og ikke rigtig kunne
se enden på mit slid - jeg kunne bare se, at jeg
havde lige så lang tid uf" mit gyrnnasieforløb foran
mig, som jeg havde lagt bag mig, og det var ikke
nitid en opmuntrende tanke. Og jo, der vnr
mange afleveringer, der skulle klares hver uge,
men følelsen nf ikke rigtig at komme nogen
vegne var ind i mellem mere frustrerende. Jeg
fornemmede, at der i klassen bredte sig en stcm
n i ng, der nok godt kunne betegnes som
'midtvejskrise', men så kom swdieluren og sam
lede os alle sammen op og gav nye kræfter. Og
trods all, så overlevede vi alle sammen!

Sll var der bare 3.g tilbage, og pludselig gik fru
strationen ikke l,cngere på, at der ikke syntes at
være nogen ende pf1 det hele, men pt1, at der nu

snart ikke var mere tilbage, vi var næsten ved
vejs ende, og - hånden på hjertet - så var vi jo
alle sammen kommet til at holde ret meget af
det sted. vi efterhånden havde tilbragt sil lang
tid. De ff)rste måneder gik meget hurtigt (ogjeg
vil hermed godt aflive myten om, at 2.g er
gymnasietidens hårdeste år, og at tredje år er
ren afslapning, del er ikke tilfældet!), og lige
inden jul kom vi til 3.årsopgaven, som var no
get af et projekt for de fieste af os. men også
den klarede vi. For de fieste af skolens ældste
elever har skolen virkelig fyldt meget de sids1e
måneder. Den har stået på oprørelse af "'Hnir"',
forfatning. opsætning, øvning og opvisning af
den årlige 3.g-revy. og ikke mindst har vi trænet
lanciers (vi kæmpede en brav kamp, og det kom
til at se not ud til sidst). Nu står vi så her og har
sten set kun eksaminerne tilbage.

N:ir jeg ser tilbage på mine tre ar p5 ÅSG og
tænker pfi, Iwarmeget tid og energi jeg har brugt
pfl skole, sft bliver jeg en smule harm, når jeg
hører diverse politikere udtale sig 0111, hvor
dovne og ligeglade nutidens gymnasieelever er.
Mit indtryk er bestemt, at vi alle sammen har
gjort vores for at stå, hvor vi står i dag. Det har
været tre h1. rde, men gode og udbytterige r -
og sku' del være, så tog jeg gerne en (ur til.

Signe Aakjær Mølle,; 3w
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Scener fra en tysklærers hverdag

Sammenhæng og progression
i ..Pt~J~~~~t~.~J~.~.

Den gode gamle klasseundervisning ser også
meget anderledes ud i dag, end da jeg var barn.
Med 90-minuners lektioner skal der flere brud
og variationer i arbejdsformerne på banen.
(Hvordan i ni verden overlevede vi nogensinde
45-minutters-timerne og ofte 7 forskellige fag•

Men det• en anderledes undervisningspraksis ·
hænger også sammen med en anderledes pæda
gogik og erfaring. Lige så stille lærer man som
underviser at navigere i nye vande, hvis man
gerne vil frem til målet: at eleverne arbejdermed
faget og ad den vej bliver dygtigere og klogere -
både i forhold til sprogbeherskeisen, sig selv og
den kultur vi via faget er i dialog med. Behovet
for det ekstra lokale hænger fx sammen med, at
mange elevererglade for en undervisningsform.
hvor de er 14 i stedet for 28: den ene del af lek
tionen arbejder de så på egen hånd · fx med
skriftlige opgaver eller rollespil - og den anden
halvdel "er der lærer på" og større mulighed for
at komme til orde og blive set og hjulpet. For
mig som lærer betyder det, at jeg skal "gentage"
undervisningen, selvom det jo netop heldigvis
aldrig er ens, fordi eleverne er forskellige... , og
at jeg skal reue opgaver eller finde snedige må
der. hvorpå jeg kan samle op på elevernes
selvstændige arbejde. Det kræver naturligvis
også en flok elever, der er indstillet på at ar
bejde selvstændigt og tager den udfordring op.
Det er altsamrnen i reglen fint og uproblematisk,
men det er regulært træls - til tider forgæves - at
jagte et ledigt lokale og flytte rundt på ordbøger
og andre hjælpemidler. Og s~ nævner vi ikke et
ord om overbookede IT-lokaler og PC'er, der er
lige så nedbrudte som de lærere, der troede, at
de kunne bruge dem og havde planlagt derefter.

Bare nu Niels ikke er for længe om at sige far
vel i børnehaven, for jeg skal jo nå at kopiere.
finde et ekstra lokale - fandt jeg ikke ud af i går.
at 37 er ledigt? (jeg må snart til at skrive op,
min hukommelse er ikke, hvad den har været!)
- jeg skal have slæbt ordbøgerne hen i 37 og
finde videoen til nr. 2. Hvorfor er det lige. at jeg
ikke kopierede i går, inden jeg tog hjem? Nå,
jeg plejer da at nå det hele .

Tankerne flyvergennem hovedet på vej til skole.
Rent organisatorisk synes jeg nærmest, at opga
verne vokser for hvert år, jeg er lærer. Men der
er godt nok også langt fra den undervisning, jeg
og andre praktiserede for 17 år siden, da jeg blev
ansat pf1 ÅSG - og så nu. Halvgamle mennesker
synes vel altid. at livet var nemmere og enklere
dengang - men jeg synes til gengæld, det er både
sjovere og mere udfordrende al være lærer nu.
Del hænger bl.a. sammen med, at eleverne er
nogle andre: ikke sf1 disciplinerede og "ens" i
deres tilgang til gymnasiclivet, de kræver varia
tion og veltilrettelagte lektioner, intet tages for
givet. og del er nødvendigt at forklare og gøre
mål og metoder indlysende ..... Der er ikke skyg
gen ar "suk" over denne konstatering - tværti-
111od har disse krav været med til at gøre mig til
en mere bevidst og bedre underviser, tror jeg.
Del betyder selvfølgelig ikke. nt undervisnin
gen altid lykkes optimalt. ej heller, at der aldrig
er snotirriterende elever. der synes at spilde de
res liv p:i noget, de alligevel slet ikke tager al
vorligt. De lindes skam. Men gennemsnittet af
elever er nu som fs->r utroligt søde og positive,
udstyret med en nysgerrighed og et gå-på-mod,
som gør det værd at møde dem t1r efter år efter
år.

Pc/ studiekredsens 1•eg11e
Marianne Hogsgnard

Delle kræver på lærersiden en koordineret ind
satv. Vi planla-gger derfor at ncdsicuc lærerteam
i alle l.g-klasser, der vil få ansvaret for. i et
samarbejde med kla:,,cn, øvrige lærere- m plan
la:ggc, gennemføre og følge op på indskolingen
og de 10 projektarbejderVi afholder her i for
firet et pædagogisk arrangement for alle lærere
om projektarbejde og projektarbejdsmetoder og
efterfoleende et kursus for de kommende team
lærere ~g imeresscrede l .g-Iærcre, s, vi er sft
godt kl.cdt på til opgaven som muligt.

alle l.gere i skoleåret 2003/04 via indskolin
gen og 10 projektarbejder skal lære fælles
projektarbejdsmetoder Ideen er netop, at vi her
ved kan skabe basis for sammenhæng og pro
gression i projektarbejdet op gennem de tre
gymnasicår. Mange elever har oplevet at blive
kastel ud på meget dybt vand i forbindelse med
projektarbejde. Og netop fordi det er en arbejds
form, der kræver rigtig meget af eleverne - al
kunne samarbejde. strukturere og planlægge, at
kunne soge og udvælge litteratur, at kunne
problemformulere osv. - er det vigtigt at lære
skridtvis. For at blive i vandbilledet: hvis man
ikke skal drukne. må man lige så stille lære at
svornme og kan efterhånden smide både
svømmevinger og bælte. Men netop i I .g vil vi
gerne være klar med både svømmevinger og
bælte i form af øvelser og bevidst arbejde med
metoder.
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På grundlag af el forberedende arbejde i en stu
diekreds har vi i Pædagogisk Råd besluttet. at

I de fleste uddannelsessammenhænge - fra fol
keskolen til universiteterne - har projekiarbcjds
formen vundet indpas som en gængs og almin
delig arbejdsform ved siden af de velkendte for
mer som fx klasseundervisning og par- og grup
pearbejde. På Århus Suuxgymnasiumhar vi også
gennem efterhånden mange fir lavet forskellige
former for projektarbejde i mange fag og klas
ser. Men vi har ikke tidligere systematisk arbej
det med at give eleverne et fælles grundlag -
fælles redskaber til det håndværk, som gruppe
og projektarbejde også er.



• p~ en dag dengang'! Foruden grarnrnatik
undervisningen rar sannalen om den liucrære
tekst noget nær enerådende: vi læste op, over
saue og sumtalcde p;°1 trcnuncdsproger. Det la
der nutidens unge sig heldigvis ikke bydel)
Måske hænger det sammen med. at tysk er ble
vet et meget fremmed sprog for de fleste elever
- det er fx et særsyn at mode en elev. der af 02:
til ser tysk TV - i alt fald er det hel t nødvendi2'1
at arbejde bevidst med ordforråd og stoser. D;t
kan geres på mange forskellise. sh1~eli2:nende
eller kreative måder: fra gam,~eldags gloserinc
(som fx kan l~egges ind til kammeraterne på e~
hjemmeside) og husketræning til "leen & 2:æt'·
lignende ovelser og kryds -og-tva-rse«. O~. ja.
du læste rigtigt: slavelignende! Det er viatist at
pointere for eleverne. at ikke alt kan lær~s Jyst
fyldt og fompjeligt. Der er ind imellem kede
lige og trivie lle ting som fx gloser og bojnings
n:on~trc. der bare skal læres udenad, For nogle
fa bliver det en sport . for de fleste er det bare
Øv - og sådan er det. Men opfindsomhed og krea
tivitet er nu engang en fordel som sproglærer.
og heldig\·is er der i tysklærergruppen en frugt
bar og fornøjelig udveksling af ideer. Pararbejde
og små ovelser er kærkomne variationer i un
dervisningen, vi arbejder "taskbased". dvs. med
ovelser, der har helt konkrete mål og ikke blot
er øvelser for øvelsernes skyld. Hvor vi tidli
~erc bad eleverne karaterivere hovedpersonerne
1 en given tekst, varierer \'i nu med fx "the odd
ane out" (Et konkret eksempel: hvilken af føl
gende fire ordgrupper passer ikke til de andre
tre: kronprins Frederik. vild med huniee biler,
vild med~ Alexandra. farbror. Der skal u;gumcn
teres - pa 1y:-.k!)

N!c11
0

langt fra alt er klasseundervisning Det
p~ist~is godt nok jc.evnligt i medierne, at under
vrsnmgen i gymnasiet knap nok har ændret sie
siden 19Dl - men det er løgn og latin. er det! \;
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bruger billedmediet - ser film og læsen film
manuskripter - og udnytter elevesnes eminente
evner til ,n læse billeder. Matrixgruppen egnen
sig eksempelvis til lange afsnit, der læses eks 
tensivi. og hvor hver elev har ansvaret ifør: e~ af
snit. Ind i mellem laver eleverne egne r-adi<>= el
ler TV-udsendelser på fremrnedsprøgea eller vi
sender dem ud til tysktalende "fremmedarbej
dere" og lader dem interviewe disse øg Bagefter,

redigere i båndene. inden de præsenteres for
klassekarnmeraterne.Tværfagligt samarbejde er
oplagt i både l.g og 2.g - med dansk, historie.
musik og andre fag. Ofte organiseres et sådant
tværfagligt samarbejde som et længerevarende
gruppe- eller projektarbejde. hvortil der knyttes
skriftlige og/eller mundtlige fremlæggelser. Det
er en arbejdsform, der kræver meget af eleverne
- de skal fx kunne samarbejde. planlægge, dis-

ponere langsigtet, sortere materialer og infor
rnationer - men det er både udviklende og lære
rigt, når man som elev oplever at klare kriserne
og skærene undervejs og når levende og klogere
ud på den anden side, I fremlæggelsesfasen ar
bejder vi ofte med opponentgrupper. Det er ka
rakteristisk, at eleverne er fantastisk gode Lil at
give hinanden respons og konstruktiv kritik. Men
det er en lang læreproces både for elever og læ-•



I> rcre m blive god til at arbejde med projekter. Vi
diskuterer løbende de hager og problemer. der
opstår - også fordi de er meget tydelige: grupper
med samarbejdsproblemer. grupper, der ikke når
det, de skal, problemer med det faglige udbytte,
når andre grupper fremlægger osv. Deri mod
påvirker det ikke klasseundervisningen næv
neværdigt. hvis en enkelt elev eller to snorkso
ver og intet får ud af undervisningen - men det
er vel i sig selv ikke et argument hverken for
klasseundervisningen eller mod projektarbejdet?
For mig at se er det væsentlige. at vi vælger en
bred vifte af arbejdsformer, der tilpasses det
indhold og det mål, der er i undervisningen.

Hvad så med indholdssiden? Vi lærer stadig
grammatik. Vi læser stadig gode, gedigne litte
rære tekster. Gamle såvel som nye. Læser (og
ser TV) om det tyske valg og den økonomiske
nedtur. Og jeg har på syttende år stadig en arn
bition om at nuancere og korrigere det ofte kli
che- og fordornsfyldte tysklandsbillede, eleverne
kommer med. Mange danskeres trang til at re
ducere alt tysk til kæft, trit og retning samt man
gel på kultur er stadig gængs. Men den trang
ger os ikke kun blinde i forhold til det demo-

krati og tlcn mangfoldighed, der faktisk er og
har været i tysk kultur. Trangen viser også vores
behov for at fremstille os selv som de implicitte
positive. gode modbillcdcr. Kan vi projicere
dårligdommene over p:"1 "de der findsvage tyskere
med deres grimme sprog", slipper vi for mere
sclvransagendc blikke. Og så er vi faktisk ved
noget af det. jeg anser for min allervigtigste op
gave som underviser: ikke kun at sætte skub i,
at eleverne nuancerer, flytter på og udvidergræn
serne for deres forståelse af omverdenen, men
også at de gør del samme i deres Forståelse af
sig selv. For at gøre det lidt mere konkret: det er
vigtigt at se på de specielle tyske forudsætnin
ger for den perversion, der førte til Auschwitz.
Men det er mindst lige så vigtigt at se Auschwitz
som menneskelig mulig. Det handler om dig og
mig, 0111 moral og mangel på moral, det handler
om ondskab. umenneskelighed, underkastelse og
død - ikke historieløst, ikke forudsætningsløst,
men samtidig som en del afos selv. I spændings
feltet mellem det historisk konkrete og det men
neskeligt mulige ligger væsentlige og vedkom
mende diskussioner med eleverne, som i bedste
fald rykker dem (og mig) ud af den distancer
ende vanetænkning. Og kan vi ikke klare livets
store spørgsmål på tysk, slår vi over i dansk!
Et aktuelt eksempel: mens man i Danmark un
drer sig over pacifismen i Tyskland, undrer jeg
mig (og beskæmmes) over at have en statsmini
ster, der overhovedet kan få den tanke at sende
danske soldater i krig i Irak!

Jo, vi læser skam ogsrt kærligbedsdigte. Der er
masser af spændende tendenser i den nyeste lit
teratur, fra Milena Mosers myrdende kvinder til
Christian Krachts selvindbildte individualist, der
for at overleve må dope sig i stoffer og kvinder.
Modbillcderne og nuanceringerne kommer fak
tisk af' sig selv, når 1mm vælger i den guldgrube
ar litteratur, der gennem tiderne er produceret i
de tysktalende lande. Tysk er som de øvrige
sprogfag både e1 dannelses- og kulturfag - og
det håber jeg, det får lov til at blive ved at være.

Marianne Høgsgaard

"De sorte i USA"

I x blev i foråret 2003 kastel ud i et længereva
rende projekt omhandlende de sorte i USA in
kluderende 3 projektdage. Klassens lærere i fa.
gene historie, engelsk og musik gik sammen om
at planlægge et forløb, der dels rummede en fag
lig mulighed for at øge både bredden og dybden
i emnet og dels rummede mulighed for at ud
nytte de 3 læreres tilstedeværelse til, at eleverne
kunne arbejde sammen i mindre enheder med
bedre "plads" til den enkelte elev.

Kombinationen af fagene historie, engelsk og
musik gav rigtig gode muligheder for. at emnet
kunne belyses både på del brede, oversigtsgiv
ende, kronologiske plan og med punktnedslag i
enkeltkilder samt kunstneriske udtryk (musik og
litteratur).

På I. projektdag arbejdedes der med slaveriet
- den historiske baggrund (optakten til den ame
rikanske borgerkrig), kildemateriale, Onkel
Toms hytte og linier i musikken: work-songs,
spiritunls, og bluesmusik. 2. projektdag tog cl
spring til I 960ernes nye, sorte bevidsthed - race
adskillelsen og Martin Luther King, Black
Panthers og soul-musik Arbejdet denne dag fore-

gik i mindre, differentierede grupper, som cir
kulerede rundt mellem 3 værksteder med læ
rerne som værkførere. På den 3. projektdag ar
bejdedes der med formidling i form af en avis
udgivelse med artikler på engelsk omkring
mange afde berørte emner under temaet: de sorte
i USA.

I tiden efter de faciles projektdage fortsalte hvert
fag med at arbejde med emnet og føre det op til
nutiden - bl.a. med hip hop som eksempel på
80'ernes sorte oprør. I den forbindelse arbejder
klassen bl.a. sammen i engelsk og musik, hvor
de hhv. laver raptekster på engelsk og tilhørende
musik, udarbejdet i et musikprogram pi\ com
puteren.

I skrivende stund er det samlede forløb ikke helt
tilendebragt, så en egentlig afsluttende enlu
ering foreligger endnu ikke, men både lærere
og elever er vældigt tilfredse, når man spørger
til det gennemførte forløb.

Michael Andersen, Marianne Warrer og Bente
Kofoed



okus på formidling

Ole Krogh

tere, at alle elever arbejdede engageret og seri
øst i matrixgrupperne. Folketingsdebatten var
naturligt nok mest rettet mod de samfundsfag
lige. Hvis tiden havde tilladt det, kunne vi med
fordel have nedsat ekspertpaneler bestående uf
biologer og kemikere. som politikerne kunne
have rådført sig med undergruppemøderne. Som
konklusion på dette projekt kan vi sige. at erfa
ringerne er så gode, at de involverede lærere har
mod på et tilsvarende med andre emner på et
senere tidspunkt.

Man kan altid diskutere, om elevernes udbytte
af et sådant samarbejde står mål med den tid,
der bruges. I dette projekt var fokus på
formidlingssiden. Vi 111t1 efterfølgende konsiu-

Om eftermiddagen mødtes alle i restsalen. For
middagens grupper var nu fordelt p.'11 9 forskel
lige partier. Et forslag vedrørende rygning blev
fremsat til folketingsbeslutning. Partierne tik tid
afsat til gruppemøder. Her valgte de en
sundhcdspolitisk ortører, som forelagde grup
pens holdning til forslaget, da alle igen mødtes
i folketingssalen. Herefter var der debat, og da
gen sluttede med afstemning om forslager med
de fremsalte ændringsforslag.

Dernæst diskuterede gruppen på baggrund ar
disse oplæg. hvilke problemstillinger deres sam
lede viden kunne give anledning til at belyse.
Gruppen overvejede endvidere, hvordan/om de
stillede sporgsmål kunne føre til formulering af
en ny projektopgave. Hvad kan man bruge hin
andens fagområder til i det virkelige liv? Resul
tatet af den drøftelse afleverede hver elev efter
fillgende på holdets konference.

arbejde mundede ud i en fælles projektdag på 4
lektioner den 4. marts '03. Eleverne var fordelt
på 21 såkaldte matrixgrupper. l hver af disse
sad en kemiker, en biolog og 10 samfundsfag
lige elever. De fortalte på skift de øvrige om
deres fags særlige bidrag eller synsvinkel på det
valgte tema. Indlæggene var grundigt forberedte.

øjniveau med

Vi indledte med andre ord med at gøre eleverne
til "eksperter ·· på hvert sil felt. Som led i denne
"uddunnclse" havde vi inviteret Arne Rolighed,
tidligere sygehusdirektør i rhus, forhenvæ
rende sundhedsminister og nuværende direktor
for Knrflcns bekæmpelse, til at give o, "1 input
om det praktiske arbejde ogde overordnede over
vejelser. man gør sig som beslutningstager in
den for sundhedsområdet. Dette forberedende

De samfundsfaglige beskæftigede sig bl.a. med
de forskellige partiers grundholdninger, dere
lovningsforvlag samt til procedurer i forbindelse
med gennemførelse af lovforslag. Kemikerne ar
bejdede f.cks. med problemer omkring fa tsæi
ielse af forskellige stoffers grænseværdier. Bio
logerne satte sig ind i nervesystemet og lunger
ne.., Iysiologi.

Det overordnede mål med samarliejdeo mellem
fagene var el forsøg på at konkretisere og for
midle den specifikke viden, hvert fagområde be
skæfuger sig med inden for et afgrænse! om
råde til de ovrige. Hvert hold arbejdede indled
ninssvis ca. 4 lektioner med fagets egen tilgang
til ;t forud afgrænset sundbedsaspekt. nemlig
rygning.

Pi, 2.g-hojniveauholdene samfundsfag, kemilog
biologi har vi netop afsluttet et tvær.fagligt pro,
jekt med titlen: Sundhed og sundhedspolitik,
Eleverne. ca. 100 i alt, er til daglig fordelt på 4
hold med Iwer sin lærer.

..( Skoleåret 2002/03



Hovedformålet med arrangementet var at styrke
elevernes interesse for og kendskab til naturvi
denskab. Bredden i naturvidenskab blev illustre
ret ved at behandle mange forskellige emner.

I .g-eleverne hørte først et foredrag om "Himmel
Iænomener" ved Ole J. Knudsen fra Steno mu
seer. Derefter stod der "eksperimentarium" på
programmet. 3.g-elever med naturvidenskab på
højniveau instruerede l .g-eleverne i forskellige
discipliner. Her var der vægt på det eksperimen
terende i naturvidenskaben, men formålet var
også, at eleverne fik øget deres kendskab til

2. og 3.g-eleverne skulle vælge 2 ud af 23 for
skellige workshops. Folk fra universitetet bidrog
med emner inden for astronomi, fysik og geo
logi. og skolens lærere stod bl.a, for mange tvær
faglige workshops f.eks. Skabelsesmyter, Måne
landingsfup", Konditest, Kosmetik, Dissektion
af får, Sporing med hund og Farver. Dagen slut
tede med et foredrag af Bente Lausch med tit
len: "Vi kan mere, end vi tror - om H. Gardners
mange intelligenser".

Dagen blev evalueret positivt af elever og læ
rere, og den har styrket naturvidenskab på ÅSG
Vi forventer af gentage succesen om et par år.

Onsdag den 2. okt. 2002 blev der afholdt natur- tårn, Alkohol bud, Adfærdsforsøg. Økosystemer,
videnskabelig tcmadag for alle skolens elever Kryptologi. Fyrværkeri og Flammefarver.
og lærere.

Den naturvidenskabelige
.t~ l)'1.?."?. g

naturvidenskabelige fænomener og teknikker.
Der blev bl.a eksperimerueret med Spaghetti- Meste Madsen

'"BALL' STRIKE TW01 OUT!" gjalder det ucl
over idrætsbanen, når I .gerne på ÅSG har idræt
i august og september. Som introduktions
disciplin har vi nemlig valgt at introducere ele
verne for det forholdsvis ukendte, amerikanske
slagboldspil SOFl'BALL. Det er en udvikling
afde kendte danske slagboldspil langbold, rund
bold og M-bold. Det minder om baseball. men
er ikke helt s,1 hurtigt. Her indgår udstyr som
gribehandsker, masker, aluminimumbats og en
softbu!l, som slet ikke er så soli endda.

I løbet alde første idrætslektioner lærereleverne
spillets basale teknik og taktik, og som en af
slutning på lorlabet har vi tradition for i slut
ningen af september at afvikle en
softbalhurnering mellem ,1l le skolens I .g - klas
ser.

lektioner og mødes alle på banerne ved
Åmarken, hvor det store slag skal slås. Hvem
bliver årets ÅSG - mester i softball?

Klasserne spiller alle mod alle, og alle elever
deltager såvel som spillere og som cheerleaders,
da alle jo ikke kan spille samtidig.Udover kon
kurrencen i softballkurnpene foregår der også en
intern konkurrence mellem klassernes heppekor.

Til ru lede slagets gang og sørge for, at alt går
rigtigt til, har vi de sidste tir hafl idrætsmellemni
veaueleverne til at hjælpe klasserne som coaches
og dommere fra den lokale softballklub.
Efter mange jævnbyrdige kampe kunne I x kå
res som årets softballmestre, mens I c vandt de
sprogliges finale.

På idrætslærernes veg11e
Denne dag har vi samlet I .g - klassernes idræts- J\llads Elmkvist



Del blev sidste år beslutter. at studieturene ~111110

2003 skulle have et IæIles tema og koordineres
i en arbejdsgruppe bestående af fire lærere og
li re davrerende l.gcre. Vores opgave var så at
finde frem til li re forskellige rejsemål i Europa.
som de kommende 2.g·erc derefter kunne vælge
imellem. Det fælles tema for rejserne var stor
byen. dens herligheder og muligheder. Klasserne
fik valget mellem Wien, London. Barcelona og
Rom. Det var tydeligt, at vi vikinger fra det kolde
nord vill e sydpå. for fem ud af oue klasser havde
valgt Rom. og de sidste tre ville gerne til
Barcelona.

I arbejdsgruppen diskuterede vi frem og tilbage,
hvilke muligheder dette forsøg med fælles tema
og koordinering af rejsemål gav os, og hvordan
visionerne kunne føres ud i livet.

V i fandt frem til. at vi simpelthen målte lave et
arrangement på ÅSG med en god ta ler, som
kunne fortælle "om at rejse." Den 5. februar
2003 kom Carsten Jensen, forfatter og journa
list. Aftenen var i ÅSG's venners regi og stenet
af skolebestyrelsen. Fra sit eget liv som rejsende
havde Carsten Jensen mange gode historier, som
lystigt blev fortalt til de lynende elever, foræl
dre, lærere og andre interesserede. Derudover
leverede han også en del budskaber, for det før
ste at tillid var en forudsætning for at rejse og
for det andet, at rejsen kunne være med lil a1
give en cl nyt syn p:1 verden og måske sig selv.
Han brugte udtrykket: .. AI rejse er at vaske øj
nene".

Jeg kan fortælle. at det var en fantastisk inspi
rerende oplevelse, som for mig og mange andre
står meget klart i hukommelsen.

Skole&ret 2002103

Den 25. februar 2003 besøgte Jens Jørgen Sø
rensen. direktør for Århus Kunstmuseum. År
hus Statsgymnasium. Han skulle fortælle
2.g·erne om at se på kunst og om at gå på mu
seum. Hans indgangsvinkel var en smule pro 
vokerende. og diskussionen var svær at stoppe,
da den først var kommet i gang - for hvad er
kunst, og hvem er eksperter?

Som noget nyt er det desuden tanken, at 2.g'erne
efter studierejserne på forskell ige måder skal
formidle deres indtryk og oplevelser til I .g'erne.
V i forestiller os. at nytt ig erfaring og spændende
viden på denne måde kan deles på tværs af klas
ser og årgange.

På 1•eg11e afarbejdsgr11ppe11
Marie lierborg Krogh, 2d

30 timers bustur i en varm bus, hvor ryg
tilpassede sæder giver sig ud for at være senge.
og hvor omkring 80 elever og 4 lærere har efter
ladt en stor del af deres nu døgngamle madpakke
på hattehylden, er hurtigt glemt. da vi endelig
når frem til Barcelona og træder ud i en by ba
det i solskin og med en luft, der er fyldt med
fornemmelse af sommer, altså ægte varmt sol
skin og ikke den kolde, danske forårssol. der på
den rigtige side af et vindue og med lukkede
øjne kan give sig ud for al være sommcrsol.

V i bliver sat af for enden af Ramblaen. hoved
gaden i Barcelona, en stor gade med et bredt
fortovsparti i midten fyldt med boder. cafeer og
frem for ah mennesker. Allerede der væltede
sanseindtrykkene ind over os, for lige meget hvor
vi kikkede hen, var der noget at kikke pil : Farve
klædte gademusikanter og gadeartister, som
optrådte med gøgl og glad musik. Og med de
højlydte tilråb og de fra alt aner hængende skilte
med påskriften "No a la Guerra" kunne man med
det samme mærke temperamentet og livsglæ
den i byen.

Karalanerne er venlige og imødekommende, så
selvom ens ordforråd ikke strækker sig meget
bredere end "Guaranamo" og "bailnmos", er det
all igevel en smal sag at begå sig i Barcelona.
Og det . ut gaden, hvorpå vores hotel lå . efter kl.
17 .00 forvandlede sig til en skummel gade, der
111 1.:st af' alt mindede om en ar nattens gader i

Gotham City (blot uden Batman), var blot med
til at give os et indtryk ar byen under overfla
den.

11n trods ar all dette skete det da ogs1'. at man
rik 1'11ldsen al' :Il blive hevet rundt gennem
Burcclunas gader som en anden nok lcnuningcr
af et par utroligt velmenende lærere. der begge
ønskede al give os den bredeste og største ind
sigt i et smukt stykke spansk kulturarv. men som
måske ikke havde den størs te sympati med unge
mennesker, der led ar søvnmangel p.g.a. byens

sprudlende natteliv. Men af og til måtte vi, blom
sten af Danmarks ungdom, ignorere lærernes
hundsen på vej mod næste fantastiske sevær
dighed og nyde. at vi jo trods alt også blot er en
nok forårskurrede unge. som er nødt til at give
sig tid til at fjolle lidt rundt og bare nyde. at
man kan være i stand til ri! slippe fornuften fri
og bare lade kroppen fyldes af syd landets san
seindtryk.

Og så kan del jo også være ran at se, at lærerne
også af og til måne give efter for trangen til at
løsrive sig fra programmet og nyde en dejlig ef
termiddag med hovedet vendt mod solen ved
kanten af det store springvand, der blev opført i
parken, da den blev brugt til verdensudstillin
gen i 1888.

Selv om der nu snart er gået to uger efter hjem
komsten. er der stadig så mange ting at fordøje.
For aldrig før har jeg oplevet så meget på så
kan Lid.

Julie Harslo] Mølle,: 2c
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Efter at have provct adskillige forskellige for
mer for kropsfoldning gennem de smalle, sno
ede gange beklædt med orangebrune klinker,
mundede sansen omsider ud i en åben dør, som
ydmygt åbenbarede udsigten fra Peterskirkens
kuppel. og ud steg vi i et himmelsk panorama.

Det var 135 meter høj, bundløs fascination, der
mødte vore blikke. da vi stod med dirrende hæn
der om det taljehøje gelænder, og det var ikke
kun storbyens dagsvarme ånde, men også histo
riens brusende vingesus, der fik knoerne til at
antage en lys nuance omkring rækværket. Skuet
var opslugende i sin usammcnlignelige prægtig
hed. Et livligt sammensurium af allestedsnær
værende udtryksfulde bygninger af forskellig tid
og arkitektur, blomstrende lyserode kirsebær
træer, ukontrollable slanger ;11" scootere og bi
ler. højtrugende pinjer, miniatureudgaver afpro
menerende italienere og pastelblå bjergtoppe,
der blidt skar gennem horisontens varmedis.
Frem af disen trådte den sidste uges utallige be
givenheder.

Længst væk i rågerne lå turen i bussen og de
deraf følgende ømme rygge og blytunge øjenlåg
dagen efter. Mens ryggene rettede sig ud efter
Nike-skoenes trav på de romerske fortovsfliser,

Rom

forblev øjenlågene i en umiskendelig tilstand af
søvnunderskud, men de forblev dog åbne. tvun
get af de mangfoldige indtryk, der konstant in
sisterede på at prente sig fast på nethinden. Al
lerede fra første dag, efter at kufferterne var
smidt ind på de sparsomme, klaustrofobifrem
kaldende hotelværelser, var der imponerende
bygningsværker nok til m mætte selv de mest
hungrende øjne.

FI'1 hundrede meter fra hotellet, gennem en park
oplyst af de blomstrende kirsebærtræers bleg
rode affarvning af de lange solstråler, l&
Colosseum. En kolos som indbegrebet af Roms
storhed og overskud. På trods af turisterne med
muvclxeltcr, deforme ''I love Rorne'Vl-shirts og
Canon-k.uneruer dinglende p:1 topmaven, båret
ar velpolstrede halse var stemningen i
Colosseum intakt. Man fornemmede fordums
publikums jublende brøl, den pirrende stemning,
ug 111,111 fik c11 s,crlig følelse nf patetisk højtide
lighed ved at røre de solvarme sten, som de før
ste ruinere besad ror 1.931 ~r siden.

Summe lølctsc blev vi uvilkårlig: raml af, da vi
trådte ind på Forum Rornunums kuperede tæppe
ar fcrkrwblcde sten, der kun diffust vidnede om
Lien IJcrne fortids stentryllerier, Ideen om .uo-

mer forekom mindre abstrakt, som de stolte,
gamle bygninger lå adskilt i naturens grålige
mindstedele. Ikke desto mindre voksede plad
sens markante former ubesværet op af intethe
den og genskabte fortidens pompøse monumen
ter.

Inden drømmenes tåger igen forlod panoramaets
baggrund, fløj tankerne videre til de talrige guld
udsmykkede altre, de pulserende markedsplad
ser, de kropsduftudvekslende metrovogne og en
kold fodboldkamp på det olympiske stadion i
Mussolinis skygge.

Til solens sidste slørede stykke vej over himlen
mod Napoli-bugtens grågyldne. rolige overflade
observeret Fra toppen afdet rygende bjerg Vesuv.
Til Pompeji, indkapslet i lavaens naturlige oste
klokke i århundreder, demonstrerende et jom
frueligt Friskt billede af en svunden tid. Til vo
res efterhånden desperate søgen efter barer. der
alle var placeret i andre bydele. Til guldgruben
af billig spiritus i et godt skjult diskotek. Men
først og fremmest lløj tankerne rundt i en ube
skrivelig rus af glæde over en klasses nyvundne
sammenhold og fællesskab; en glæde over sam
men at have vandret igennem smalle korrido
rer, gået i akavede stillinger, været stakåndede,
for slutteligt at kunne nyde udsigten sammen.
Udsigten til Victor Emanuel-monumentet, sym
bolet på Italiens samling. Udsigten over nyligt
renoverede facader. renset for smog og tvivl.
Udsigten over en vellykket by. Udsigten over en
vellykket tur. 2y var på toppen!

Jakob Lindblad Blaavand og Uffe Hermann
Hessellund Pedersen, 2y
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Lise Aagaard Knudsen, 2d
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Det er også sjovt for en gangs skyld at stå pfi
"den anden side" og pludselig være autoriteten.
der styrer løjerne. Jeg mener, det er sundt at
prøve al løfte dette ansvar og leve op til den
tillid der er blevet udvist. P,1 vores skole har vi
nemlig den gode tradition at videregive en del
ansvar til eleverne, og som elev må jeg sige, m
det er en dejlig fornemmelse at blive betroet et
sådant ansvar. Det er i hvert fald en lærerig pro
ces at st!i med et arrangement som deue og være
ansvarlig for, at det lykkes. Desuden siger man
jo, at mennesker generelt vokser med ansvar. så
mon ikke det er det samme med elever?!

holdende aften med overskud i kassen. så kan
man ikke andet end 3l være glad!

Hvad man som forventningsfuld elev ikke ved
er, hvilket arbejde der er gået forud for denne
fest. Hvor mange timer, der egentlig er blevet
hrug: p~ :11 stable showet på benene. Som arran
g1<1r p,, andet ,ir (dog mest nktiv i ~r, mere
observerende sidste år) ved jeg, at det er Cl lidt
overset stykke arbejde, jeg laver sammen med
min gruppe. Til gengæld ved jeg også. hvilken
tilfredsstillelse det er at se tilbage p5 en vellyk
ket fest, man selv har være: med til at skabe.
Når man s~ som mig kan se tilbage på en under-

F~,>r showet gfir i gang, glæder man sig til at se,
hvad der er blevet fundet på i år: hvordan er
udklædningen? Lige så god som sidste år? Er
teksterne gode/sjove/vedkommende. kan showet
leve op til forventningerne? - og her handler det
ikke kun om, om bands'ene kan levere varen,
men også om konferenciererne og husorkesteret
rykke1~ Der er mange ting, der skal gå op i en
højere enhed for at kunne erklære showet vel
lykket. Af samme grund bliver bands'ene også
bedømt p,i flere planer; både det lyriske, scene
showet og selvfølgelig helheden bedømmes.
Som menig - og fuldstændig umusikalsk elev -
kan jeg kun stå spændt før hvert nummer og
gætte pr, karakteren af det næste lille show; er
det ren underholdning eller faktisk et danse
værdigt popnummer?!

Melodi Grand Prix p:i ÅSG er noget, man glæ
der sig til -det er en begivenhed. Og Cn afdem,
der bliver forberedt over længere tid. Del er en
evcnt. hvor eleverne møder talstærke og forvent
ningsfulde op

I fir synes jeg vi var velsignet med begge dele -
jeg både klappede, dansede og grinede. Det er
jo en af de ting, der gør MGP til noget specielt:
der er lidt ar hvert. og alt er tilladt. Desuden er
det altid skægt. at det er ens egne venner og
bekendte. der fylder scenen.

På vegne af fo~1uo1,:.rndra/ge1
Mona Reichen

Økonomien i arrangementet var ikke impone
rende. Der er ikke meget salg i sodavand til dan
ske gymnasieelever. kan vi hilse og sige! Så tal
let på regnskabets bundlinje rakte ikke langt.
men på alle andre linjer var der tale om stort
overskud. For arrangørerne selv. fordi de fleste
af dem for Iørste gang deltog i organisatorisk
arbejde p5 skolen og derved også oplevede at
blive mere synlige i skolebilledet. For lærerne,
fordi de fik nogle afderes elever at se fra andre
sider end i det daglige arbejde - og for alle til
stedeværende, fordi cafelandskabet denne efter
middag fik nye former og farver.

Hvad skal cafeen hedde - hvem sørger for pla
kater. hvordan skal vi reklamere for arrangemen
tet p.i informationsmedet. hvor meget mad skal
der være. hvad skal det koste. hvem skal stå i
dør? .... listen af sporgsmål var lang. Undervejs
blev der diskuteret hojrostet og ofte Ilerstem
migt - lige som det skal være i et godt arbejds
fællesskab - og de, blev det.

organiseret . informeret og kommanderet (med
deres modrc, som beredvilligt havde hjulpet
med al producere lækkerierne).

Denne fredag eftermiddag stod de tosprogede
elever for en fredagscafe for hele skolen.
Forud for arrangementet vargået et stort arbejde.
hvor en gruppe afde tosprogede havde planlagt.

Det er en ganske almindelig fredag eftermiddag
i september pli ÅSG. og dog. i kaminen hersker
der alt andet end normale tilstande. I et hjerne
breder sig en meditativ ro. her bliver elever i

skrædderstilling sat ind i vandpibekunstens fi
nesser. et andet sted er der gang i brygning af
tyrkisk kaffe. mens en orientalsk spåkone et
tredje sted læser skæbner i kaffegrums. Og tværs
gennem kantinen strækker sig en kærnpebod
med smagsprøver og delikatesser fra fjerne
lande. Stærke farver og mystiske dufte fylder
rummet, og lærere og elever lader sig friste og
prover sig med let skeptiske miner forsigtigt
frem - hvor er f'adellen, frikadellerne og
chipsene? Sceneriet vidner om. at verden er
større end som sf1, og for en eftermiddag er den
kommet til ÅSG og har forrykket centrum fra
Fenrisvej til eksotiske himmelstrøg. På el tids
punkt dukker standup-komikeren Omar
Marzouk op og stiller i sit humoristiske show
provokerende spørgsmåt til både dansk og frem
med kultur. Stor begejstring. Senere er der live
band med rapsang og rytmisk musik, mens det
gradvist svinder i bodernes kulinariske udbud.
Hvad sker der?



En tur .
I tidsmaskinen ...

Jeg kunne have sagt mig selv
atjeg en skønne dag
ville få min historie ufortalt tilbage
Den begyndte ellers godt
som en god hisrorie bor
vi var de bedste venner
og alt kunne lade sig gore

Året er 2002. Stedet, en losseplads i Århus. Or
dene er Steffen Brandts. Han beskriver et til
[ældigt møde på kanten af en container til "småt
brændbart". Netop der på kanten, mellem fortid
og fremtid. mødes to tidligere klassekammera
ter og konfronteres med tiden, der er gået. Stil
lingen i tilværelsen gøres op.

Så skiltes vore veje,
tidens sporgsmål krævede svar
du rejste jorden rund t
og jeg blev hvorjeg var

Året er 2002. Stedet, kantinen på ÅSG. I aften
mødes vi igen, efter 17 1/2 år. Vores møde er
ikke helt tilfældigt. Faktisk har det været plan
lagt i et år. Og i aften, til den årlige gammel-

elev-fest, sker det så: 150 studenter, spredt for
alle vinde. mødes igen! Nåja ... næsten alle! 100
har meldt sig til. 30 har meldt afbud, og de sid
ste 20 har vinden spredt så godt, at de er umu
lige at Finde. Selv internettet melder: "Your
search did not match any persons".

siden gik der hurtigt
med bpm, hus og hjem
jeg troede egentlig aldrig
ri skulle modes igen

Gymnasiet summer af gensynsglæde. 3.g'erne
og de 3 seneste årgange holder fest ovenpå.
Årgang 85 har akkurat nået den alder, hvor for
høj musik begynder at irritere. Derfor mødes vi
i kantinen. Dvs. kantinen ligner ikke længere
det kendte lavloftede rum. I samme øjeblik, fe
sten begynder, omdannes det pludseligt til et rum
uden tid og sted. Et fænomen, teoretiske fysi
kere har kaldt "ormehuller" eller "tids
maskiner". Rent vås. har jeg altid ment.
Indtil i aften.

Du så udsom enfremmed,
træt og slidt af tidens rand

basketstøvler og en tv-2 r-shirt, hvorpå en noget
yngre Steffen Brandt proklamerer: "Rigtige
mænd gider ikke høre mere vrøvl!". Jeg tager
mig instinktivt til næsen for at skjule en kolos
sal bums, der selvfølgelig har timet sit hormon
udbrud til i aften. Men der er ingen bums. Jeg
er pludselig 35 år igen!

vi snakkede om lykken,
om skæbne og tro
0111 tilværelsens vilkårlighed,
hvorforskellig, det kan gå

At holde fest i en tidsmaskine er et surrealistisk
miskmask af halve minder, kvarte opdateringer,
glemte venskaber og skindøde forelskelser. En
tour de force, hvor man kastes frem og tilbage i

tid og sted. En slags uendelig lanciers med Knud
Møller, hvor man aldrig ved, hvor man er, har
glemt, hvor man kom Fra, og ikke aner, hvor man
skal hen.

Og så[arvel. vi ses
o;.: hvad 111ere kan 111n11 sige
)eJ; tænkte, hvor svært lam det være.
hvor e11so1111 kan det blive?

Og som i Askepot hæver rnidnarsslagcne fortryl
lelsen. I den virkelige verden er der gået
5 timer, og festen er pludselig forbi. Tids
maskinen ligner til forveksling det, den er:
En kantine, der trænger til at blive ryddet op!

Det sidste jeg så
var en trailer somforsvandt
jeg hænger stadig her
på containerens kant

Vi er nogle stykker, der bliver hængende et pur
timer. Udenfor spredes årgang 85 igen for
alle vinde. Ud og bakse videre med drømmene
og den dødbringende dagligdag.

Ogjeg er - underligt nok - ved at rn en bums på
næsen

Det er i orden, det er livet
men der er ingen grund til at spille smart
når man hænger der pli kanten
af småt brændbart

Rene \lt1se, 2011

For man behøver ikke være Einstein for at se, at
tiden rent faktisk ophæves. Jeg ser det med egne
øjne. Hun kommer gående ind ad døren. Min
første alvorlige kærlighed. Knap så blond. Knap
så slank. Hun er tydeligt 17 1/2 år ældre. For
ståeligt nok: Sabbat r i Kibbutz. Lang videre
gående uddannelse. Mor til 2. Gift, skilt, gift
igen. Men da hun smiler til mig, ophæves tiden,
og hun er pludselig lige fyldt I 9. Jeg elv er et
halvt år yngre. Står med svedige hænder, hvide



Ha ir
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Alt i alt har det været en utrolig fed oplevelse,
øg vi er sikre på, at rigtig mange afos godt kunne
tænke sig at være med igen næste år!

"hippie-rum", hvor vi oplevede bade lærere og
elever i et heilandel lys og mærkede synergien,
dette rum bragte med sig,

rilråb genså vi nu vores stykke på video. Og som
vi sad der, gik del op for os, hvor vigtigt projek
ter som "Hair" er, når man går i gymnasiet. Der
går så utrolig mange mennesker rundt på sko
len, som man knap nok ved eksisterer, indtil den
dag man sidder ryg mod ryg og ryger en imagi
nær joint i et helt andet univers end der, hvor
man normalt mødes. Og ikke nok med at vi alle
har fået en masse nye venner på tværs af både
klasser og årgange. Vi fik alle et pusterum, et

betydning. Det afgørende var den verden, vi alle
havde været i de sidste uger: Spillende, dansende
og syngende i det ultimative hippie-univers, der
fyldte vores hoveder og sind såvel som festsa
len.

Fredagden 24.januar havde vi vores sidste fore
stilling. Efter klapsalver og et fælles løfte om at
"let tbe sunshine in", gik vi ud i forhallen til en
ægte hair-fesr. Under klappen, hujen oghenrykte

Weekenderne op til premieren den 23. januar
var mildt sagt hektiske, og det oblicatoriske
stressniveau fik en ekstra ,a~nd opad h~s de ne
ste afos. Vi ankom lørdag morgen sammen med
vores tømmermænd fra dagen før, og det så
umiddelbart ud til at blive nogle laaange dage.
Men som prøverne skred frem, og stykket be
gyndte at lage form, bredte smilene på vores
læber sig, for det tegnede til at blive ristia fedt.
måske endda noget der lignede en musical !

Umiddelbart inden premieren blev denne opti
misme dog afløst af frustration over, at vi bare
ikke blev færdige: Til generalprøven kom skue
spillerne stadig ind afde forkerte sceneindgange,
vi manglede halvdelen af vores rekvisitter, og
trætheden var ved at sætte sig i hele kroppen.

Vi er lige trådt ind i et nyt årtusind. men det
tillod vi på Århus Suusgynmasiumos atolemme
for et par uger, da vi forberedte årets 7nusica\
"Hair", "Hippieliv jeg elsker dig - det er bare
fedt" var en af de linier, der blev sunget utallige
gange både på og uden for scenen i de dage, vi
fremførte stykket.

Men der må være noget om det, når man siger,
al hvis generalprøven går skidt, så får man en
perfekt premiere. For torsdag aften var koncen
trationen og adrenalinen i top, og det kørte bare
derudaf. Vi stod nu ca. I 00 mennesker midt i el
"hippie-liv" skabt fra bunden af os selv og vo
res lærere. Om man var 3. eller I .g'er, "flip
pede ud" eller bare "flippede rundt" var uden



I de regnvåde efterårsgader i november lrasker
der en flok spændte 3.g·ere op på en kold og
10111 skole. Der skulle skrives revy til årets skole
fest. Allerede fra forste fierd stod der heldigvis
varm kaffe. te og grin på menuen. Inden for en
time var hele tavlen fyldt op med ideer i alle
afskygninger. Hver bagmand måtte den følgende
tid kæmpe for at f:i realiseret sine ideer om mon
goler. synkronsvomning. ÅSG i en terror
situation. noget med nogne mænd og russiske
gæstelæger. Langsomt, men sikkert, tog de få
udvalgte ideer form. Forude lå den endnu ukend-
1e instruktor og lurede med rettepennen. Intet
var med sikkerhed med, før vi gik i luften en
gang langt ude i fremtiden i marts måned.

Pludseligt blev det også spændende for andre
end de faste medlemmer af revygruppen. u blev
der behov for opbakning fra resten af årgangen,
og det kom der! Omkring 70 personer troppede
op med blandet sceneerfaring. Nogle turde knapt
nok påtage sig en rolle som statist, men inden i

de fleste gemte der sig en lill e skuespiller. som
længtes efter at komme ud i en smule spotlys.
Instinktiv! var en imponerende mængde ellers
så travle elever troppet op på skolen for at se
vores glimrende instruktor Henrik Krogh og for
at høre de udvalgte sketchcs for første gang,

Efterhånden som gennemspilningerne tog til,
begyndte man al udfolde sin indre kantinedame
eller rektorfortolkning. Selv om man efterh n
den havde set scenerne uwllige gange, blev der
stadigvæk trukket gevaldigt på smilebi ndene
rundt om i den tropiskvarme festsal.

Som I iden nærmede sig, var det sjm~, a
1

t læ rem:
og pedellen var mere nervøse end _,_g erne. Sa
xcnt soru en uge for revyen kom der en foruro 
liget kerer og spurg te: "J am en, hvordan går det
med rcvvcn!"! Er I overhovedet kommet i gang
der er jt; overhovedet ikke rodet overalt p~ sko
len. :-. 1:111 der plcj~r!'!!" Og en skeptisk Carsten
l'cdcl rev :-,ig i de (!";i) tilbageværende hårrødder:
··Ka11 det virkdigt passe, at der ikke skal være
niere gli111mcr og farver p~ scenen"? Skal jeg
ikke lige s.euc bare en lille smule tyskæder op??"

DL'.l vur n-c meget hektiske uger inden premi
eren, Men Jc1 er vigtigt at se tilbage p~ hele
Iorluhct og ikke fokusere for meget på torsdag
t)g frcd,1g f1,,rst i 111 , 1rts. Det er muligt, at vi har
gact pi1 sanunc ;'\rgang i 2½ ~r. og at vi måske

burde have kendt hinanden på forhånd. Men
sådan ligger landet ikke alt id. Revyen skaber
grobund for et lækkert socialt fællesskab. som
vinkler os endnu mere ind i hinanden. end vi er
blevet i forbindelse med forskell ige valgfag. Den
væsentligste forskel er, at deue forløb har været
baseret udelukkende på elevernes eget initiativ
og kreat ivitet, dog med finansiel støue. Det er
fantastisk at stoppe op og betragte et selvskabt
og velskabt produkt. Forhåbentligt bliver denne
hidtidigt årlige tradition ved i mange år endnu.
Det viJle være en skarn, hvis fremtidige 3.g'ere
ikke får muligheden for at opleve revyfæno
menet, som vi har nydt i fulde drag.

Lasse Hong« Flarup. Jw



Skolefest

Stig Therkildsen, 3d

Så begynder musikken, og vi marcherer ind, li
gesom sidste år og årene inden da. Lærerne ken
der rutinen, kender deres dansepartner, men vi
er spændte! Temperaturen stiger til det umen
neskelige. Vi sveder gør vi, og rummet lugter af
gennemblødt tyl og skoldhed silke. Men vi mo
rer os. og vi føler os på en gang stolte, og ogsr
færdige. Det er vores fest. Vore fest, fordi det
er os, der har gået her i tre år, og fordi vi snart er
færdige. Det fjerner skoletrætheden, giver en
følelse af frihed, men vi føler os også vigtigere
end lærerne. Ja! Jeg 11k 5 i tyskstilen, men det
er ligemeget, for jeg har habit på. Og nej! Jeg
fik ikke læst religion, men hey! Se min habit.

Maden fra Det Grønne Hjørne nærmer sig ha
stigt fra dybet, da vi svinger rundt i en vind
skæv mølle. Et klap indikerer. at det er slut. Sve
den driver. og folk panikker, ØL! Som gjaldt det
livet, får vi kylet øl sydbords. men vi rives væk
af stolte forældre. I blitzlyset føler jeg mine pu
piller udvide sig. mens jeg holder armen om min
dansepartner. Hun har det ligeså varmt som mig ,
men får alligevel klemt et forpustet smil frem.
Udenfor står dampende smokinger og smadrer
lungerne. Der er også ment hol rygende tylkjoler,
som fniser og kysser hinanden. De ved bare, at
de nitid skal være veninder. 0111 25 lir kan de
knap kende hinanden. Pludselig er det forbi.

Mt.:11 111bforstf1 mig ikke, jeg glæder mig til lan
cicrs . Traditionen og stoltheden, hele stemnin
gen omkring det oser ar stil, glamour. Jeg gruer
lidt ror , at vi skal sidde 80 mennesker inde i et
ASG-kl:t~sl!va.:rclsc. men jeg er ved godt mod.
luklc mennesker, mudder, mas, mad, taler, usag
li~1.: udbrud! Enhver. der har være! på festival
vil vide, at man overlever del. SJ kommer det
<ture pjd1!ik. Indmarchen. Skjorten bliver ret
lrt. ncrvos: hiver rygerne brutalt den sidste
111 iucc I ,iglH ned i lungerne. Par løber rundt og
leder etter deres respektive kvadrille. Henne i

l1j1m1i.:1 "il;irc11 stor tylbcsut kjole oggræder. fordi
den ikke !-.bl danse inde i festsalen. To smokin
!!cr vtar og l\1ll!r sig, som var de Scarlace, og en
lrllc vtuk ,1t1r i hjerner og ser fortabt ud.

Og 11(1r num ser p,\ drengene i kjole og hvidt,
med stok og høj hat, smykker og guldure, s,1 kan
111 .111 ikke lade være med at tænke på, om disse
bom mon har Iåer morgenmad!

Den dårlige samvitt ighed begynder langsomt at

melde sig. En lumsk krilrcn. som langsomt vok
ser sig større i maven. Hvordan kan man med
god samvittighed danse lanciers nu? Når man
ser på pigerne i deres store perlebesatte
rerw.:ssancckjoler og deres højt opsatte hår, kan
man ikke lade være med at tænke, at for det
beløb. som de har brugt på deres haute couture,
kunne man måske have ryddet en fodboldbane
ror landminer og granatsplinter.

fuldI
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Og lige præcis på det punkt kniber del geval
digt på Århus Statsgymnasium. Vi mangler
plads. Plads i normalklasseværelserne, så vi kan
placere it i lokalerne. Så vi kan skifte imellem
undervisningsforrneme og lade eleverne blive i
lokalerne, og ikke som nu ud på gangene eller
til forhallen, når de går i grupper.

Når det derimod drejer sig om større lokaler, t,

Fleksible lokaler
På en konference om "de nye undervisnings
former" for et par år siden hørte jeg Klaus
Rifbjerg fortælle om sin gymnasietid pli Vestre
Borgerdyd, som dengang var beliggende i
Helgolandsgade på Vesterbro i København. Han
fortalte om en skole, der var nedslidt og med
mange besynderligheder i indretningen. Men
hans konklusion var interessant. Hvilke krav til
indretningen af skolerne stiller de nye
undervisningsformer? Det vidste han ikke, men
hun mente heller ikke, nt det var afgørende.
'·bare der var plads nok!"

Norma/klasserne
I normalklasseværelserne har mulighederne for
forbedringer været små, Skolens bygningsudvalg
har fortsat sit arbejde med udsmykning (bilJed
ophæng) i et antal rum, men vi venter på dette
område på en tilladelse til at sammenlægge et
antal klasseværelser (efter modellen: 3 lokaler
bliver 2) med de yderligere muligheder, som de
større klasseværelser ville rumme.
Efter ønske fra især sproglærerne har
skemalæggeren fordelt normalklasserummene
som "faglokaler" Lil de forskellige sprogfag m.v.,
men vi har ikke været i stand ti I i større omfang
at følge deue op m.h.t. indretning af lokalerne.
Vi undersøger mulighederne for at placere skabe
i lokalerne, så lærerne ikke længere behøver at
slæbe ordbøger og andre materialer rundt imel
lem forskellige klasseværelser. Men de små lo
kaler sætter som nævnt snævre grænser for. hvor
langt vi kan komme ad denne vej.

Vi er p.t. ved at analysere indretningen af loka
lerne K36 ug K37 ror faget film- og tv, ligesom
vi er ved at indreue et nyt depot for faget drama.

I ftr 2000 fik vi moderniseret en række naturvi
denskabelige faglokaler i nordfløjen (kemi-na
turfag-fysik-geografi og biologi). Delle arbejde
har vi fulgt op også i 2002. Vi har udskiftet foræl
dede instrumenter i biologilokalerne og under
s~,ger p.t. muligheden for renovering af
lokalernes sugeskabe.
Lokalerne nr. 28 og nr. 25 (kemi ) har monteret
it-projektorer i loftet, financierer af udefra
kommende midler (Birch&Kroghboe-fonden,
xurn ugst1 har doneret andet udstyr til faget kemi
til et samlet beløb pi, 600.000 kr.), Lokale nr.
28. som er opstået ved sammenslutning af to
mindre lokaler. og s0111 nu anvendes til mange
torskclligc formål, har fået nye borde p~ hjul,
~:i iudrcrningcn hurug: kan ændres.
l.dh-Iokulcrnc nr. 14a og 14b har filet større.
brede horde og skrivebordsstole samt nye ma
vkincr.
It.Ira;\ har rn~t tildelt to nye lovliggjorte kælder
lokaler KlJ og K 10 som hhv. styrkerum og
:1f..,pa.:mli11gsrum. Det ville dog være bedre at

ku1111c disponere over disse rum til elev
arbejdspladser/ grupperum og at samle faget
idra:t.., aktiviteter i en tilbygning til idrætssalene.

ningcr har vi kastet os over en hel del mere kort
sigtede forbedringer, mens vi venter på hjælp
til at løse de større. Og når nøden er størst, er
hjælpen nærmest, som det vil fremgå af slutnin
gen på dette indlæg.

Fog lokaler
En række faglokaler er blevet renoveret i de se
nere år. Fysiklokalerne nr. 21 og 23 fremstår
således som forbilledlige for de øvrige fag. De
er forsynet med auditorieopstillinger og gruppe
opstillinger i samme rum samt med depot- og
lærerarbejdspladser i tilknytning hertil. Og der
er plads til placering af it.

undervisningen varetaget af en "privat
praktiserende" faglærer, nu arbejder lærerne
sammen i teams i og på tværs af klasserne. Det
skaber behov for mødelokaler. Tidligere var der
fast ugeskema, nu arbejder vi i et fleksibelt
skema med lektioner (90 rnin.). Det giver flere
mellemtimer og skemafrie arbejdsdage. Altså er
der brug for elev- og lærerarbejdspladser. Og en
pc er et dagligdags redskab, som skal være til
gængeligt. når behovet opstår. i lokalerne og pli
arbejdspladserne i øvrigt.

De her skitserede problemer har været styrende
for indsatsen på bygningsområdet i de senere
år. Og en status her i 2003 fremhæver de mange
problemer: Normulklavserummcnes ringe stør
relse, manglende faglokale og øvelokale til fa
get musik, men ogs:i til samfundsfag og til
sprogfagene. Fuget idræts mangelfulde fysiske
rammer med ofte tre hold i to små idrærssale.
Ledelsens og administrationens trange og ad
skilte pladsforhold. Studievejledningen i to sm,
kontorer, som mangler ekstra rum til fortrolige
samtaler. Mangel pn dcpotrurn. Mangelfulde og
umoderne toiletfaciliteter. Gammeldags indret
nins af kantinekøkkenet. Denne klagesang be
tyder dog ikke. at vi har givet op over for pro
blemerne. Trods de bygningsmæssige begræns-

Tilbage står normalklasseværelserne, som bru
ges af sprogfagene og de øvrige humanistiske
fag. Og der er kommet mange nye fag til. Disse
lokaler blev i sin tid indrettet til kun 24 elever
med normal klasse- eller tavleundervisning.
Men nu er der ofte op til 28 elever i klasserne.
og undervisningen foregår med varierede ar
bejdsformer i grupper og projekter. Det giver
behov for både større og ofte også mindre loka
ler (til f.eks. gruppearbejder). Dengang blev

Nye undervisningsfonner
Århus Statsgymnasiums bygninger blev indviet
i 1958. Dengang fremtrådte skolen som en me
get moderne skole med en stram. funkiionalis
tisk arkitektur og en løsning med hjemmeklasser
til de enkelte klasser samt faglokaler til de na
rurvidenskabelige fag og musik samt idræt. Sko
len fik "vinger" på i 1972 ved en udvidelse imod
øst med lokalerne 12. 13 og 14 til den ene side
02. 24, 25 os 26 til den anden side - forbundet af
e~ grønnegård som overdækning pt1 en p-kæl
der. Grønnegård 2 blev dog - trods flere ihær
dige forsøg - aldrig særlig grøn og omtales nu
ofte som betongården. I 90'erne blev først fysik
afdelingen (lok. 21-23) og siden de øvrige na
turvidenskabelige faglokaler i nordfløjen (lok.
24-32) renoverede.

BYGNINGER OG KUNS ·
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t, hvor f.eks, flere hold kan undervises samtidig.
er vi lidt bedre stillet: Festsalen fungerer som
fleksibelt lokale. I normalopstillingen i festsa
len er der pinds til ca. 300 elever samtidig med.
al en bordopstilling nederst i salen giver plads
til mange elever i gruppearbejde. Også nr. 28
fungerer som mødelokale og fleksibelt lokale
med plads til to klasser/hold ad gangen.

Billedkunst Il (det nye billedkunstlokale) anven
des alternativt som fleksibelt undervisnings
lokale med plads til flere end de 28 i normal
klasserne. En mere hensigtsmæssig indretning
undersøges p.t., som tilgodeser både billedkunst/
designs behov, men som også åbner for anven
delse ar andre fag/hold/tværfaglige samarbejder.

Lærerarbejdspladser/" Ulvens I-fule"
Den tidligere pedelbolig (døbt Ulvens Hule) blev
i slutningen af sidste skoleår indrettet med et
antal arbejdspladser til lærerne. Rummene er
sal i stand og forsynet med nyt inventar. Forelø
big er placeret 6 pcer i det største (meget tilta
lende) lokale, ligesom der er indrettet el møde-

I kalc i cl mindre rum. Der er indrettet teknik
rum med en printer/ kopimaskine. Bygningen
er forsynet med køkkenfaciliteter og toilet/bad.
Da der er etableret trådløs kabling, kan loka
lerne med anvendelse afbærbære pcer udnyt
tes af flere end 6. I det omfang, der viser sig
behov for del. er der planlagt placering af flere
pcer samt indretning af endnu et, noget større
mødelokale og et hvilerum i kælderen. Mulig
hederne for at placere et billardbord, som sko
len har filet foræret af "ÅSG's Venner" under
søges p.t.

Lærerne har endvidere adgang til arbejdsplad
ser med pcer i mellemste lærerværelse og i
kælderlokalet KS, som er placeret i tilkytning
til det pædagogiske værksted K4 med kopima
skiner.

Vi har etableret et elektronisk reservations
system til alle mødelokaler. it-lokalerne og mo
bile pcer samt TV/videoer, hvilket betyder, at
disse kan udnyttes effektivt (og bliver det). En
delig har faget idræt fået indrettet el styrkerurn
med-motior~maskiner i kælderlok K9. Her er
endvidere etableret en brugerordning til skolens
lærere som e1 personalegode.

Elevarbejdspladser
Også m.h.t. elevarbejdspladser har vi forsøgt al
finde løsninger inden for de bygningsmæssige
begrænsninger. Vi har lovliggjort et antal
kælderlokaler på sydgangen til ophold for min
dre grupper. Rummene er blevet kablet til it. Vi
har udtaget tre af disse lokaler t i l elev
arbejdsp\adser/gruppearbejdsrurn. Det drejer sig
om lokalerne K6, K 11 og endelig KB, som også
funzercr som hovedsæde for elevaktiviteter i
øvrigt (elevråd, skoleblad, elevfestudvalg osv.).

K8 er efter lovliggørelsen blevet indrettet med
nye møbler og er ved at blive forsynet med peer.
Lok. K 11 (som hidtil har været bogdepot) og
K6 (tidl. lærerforberedelse) er ved at blive sat i
stand, så de snarest kan bruges efter deres nye
formål. Også lok. K35. som tidligere er blevet
lovliggjort til ophold for større grupper (ekstra
branddør ud til det fri) er udset til elevgruppe-

rum. Disse lokaler indreiles alle med faste, brede
horde lnngs de tre vægge (til pcer - typisk JO i
hvert lok;le) og gruppebordopstillinger i mid
ten

~ led elevarbejdspladserne i festsalen, i nr. 28
og i forgangen til kemi har vi sammenlagt ud
bygget skolens elevarbejdspladser næsten til det
an tal. som anbefales under del amtslige projekt
.. nye undervisningsformer" (se nedenfor), nem
liu til 20% ar eleverne, heraf halvdelen med
at!g.ing til pcer,

inventar
De LO helt store udskrivninger på inventar
kontoen har været dels en udbygning af musik
anl:e$'.!2.Cl i Festsalen, dels nyt inventar til Ul
vens~Hule. Musikanlægget kostede ca. 140.000
kr. Det drejer sig om mixerpult og nye højtalere
m.v. Anlægget stod klar til Wonder-koncerten
den 25. januar 2002 - og det bestod med glans.
San1tidi2. er musikanlægget i Kantinen (allerede)
blevet renoveret med nye cd-afspillere og nye
h~•j_italere.

Ulvens Hule har fået nyt inventar fra bunden:
!..!.trdiner, pc-arbejdsborde, skrivebordsstole og
;.L'ulcr saml konferencebord med stole, lamper,
cipslagstavlerusv. Samtidiger huset forsynet med
kc1kkL'.11grcj, sr1 der kan laves kaffe/the og serve-
1\::-. mad.

Skoh..:ns nye arkiv for administrationen (K27)
l'! forsynet med nye reoler. Der er ryddet op og
1~ ion klar til renovering i det gamle arkiv (K32),
, ,µ det nye bogdepot er forsynet med tidsvareride
;11l1i.:jd:-.p!adsL'.r. s:"1 bogul- og udleveringen kan

l111dL'. :-.tcd LIIHkr {\llSta::ndige arbejdsvilkår. Det
11\ L'lcvrt1dslllkalc (K8) er sat i stand og indret-
1: 1 til hrug for elevrådets arbejdsgruppe, skole
hladc t. Opcra1ion Dugsværk og andre elevgrup
per. der har brug for en arbejdsplads.

Til skemaopslag maskinerne i forhal og kantine
samt til de violblå maskiner i festsalen er ind
købt nye borde og skrivebordsstole. Borde og
stole er valgt i samråd med Bygningsudvalget.
Specielt er elevrepræsentanterne blevet taget
med på nid. Vi har nymøbleret edb-lokalerne
14ab i samme udstyr som mødelokale 28. som
har brug for en fleksibel indretning, der hurtigt
kan ændres(= borde på hjul).
J kantinen er op tillet et bordfodboldspil efter
indstilling fra Fællesudvalget. Indkast 5 kr. Over
skuddet deles mellem udlåner og skolen 50150 .

lndreming i øvrigt
For at løfte det æstetiske indtryk af skolen er et
blåmalet monstrum, der tidligere fungerede som
postreol og aflægningsplads til alskens ragelse,
blevet erstattet af en postreol i træ ophængt på
væggen og uden rod. Vi har endvidere udskiftet
et antal forrevne opslagstavler på gangene med
nye i ensartet udførelse.

Til kaminen er indkøbt tilsvarende reoler til
fralægning af diverse blade til eleverne, så vi
slipper for, at de ligger og tlyder overalt. Vi har
indkøbt nye opslagstavler til kantinen og vil, når
de bliver sat op, kræve diverse opslag og plaka
ter fjernet fra glasdørene. Vi er p.t. ved at ana
lysere, om og hvordan det intermistiske ryger
afsnit i cykekæ\deren kan forskønnes.

Skolens ydre
Den højere standard, som blev nået ved opryd
ning. rydning og beplantning i efteråret 20ØI.
er blevet Fastholdt ved en systematisk (men også
meget tidskræeende) indsats af pedellerne. Den
store oprydning har betyder, at skolegården nu

fremtræder mere tiltalende og følgelig bruges
mere af eleverne, Placeringen af Haugen Søren
sens kolossalmonument "En erindring mindre"
og af en busketkurv har hver på deres måde bi
draget hertil. De umiddelbare planer går p~ en •



Folgende ro små tekster er udarbejdet af l.g-elever med inspiration
fra Jarns gobelin. Opgaven i tværsprog lød på ar lave digte med
særligt fokus på henholdsvis substantiver og adjektiver.

.
re .J se

Andreas Peter de Domonviile, Christina
Groiii Sorensen. Marit1111 Hassan og Anders
Kastberg Lillemose, lv

Den fange rejse
Langsomt, men dog taktfast
svæver jeg som en snehvid due
ud i det universale. farverige.
Ankommer brat
og føler straks det trykkende pres
fra farvernes eksistentielle berettigelse.
Snart vil dette drømmesyn forgå.
Tilbage vil kun være de fantastiske minder
om farvernes enorme mangfoldighed.

I a n g.ene

,11111' ll<>Jl1111d Nicolojsen. Troels Dr()1Jdgaard
ViHt11. Kcurine Flwlclwul Iversen og Astrid
vtndwn. ly

For111cr <-~ farver
Holger og streger
danner former og farver
i !.!obclins stof.
n}crgc og floder mødes og bliver til e.1
i l.'.! va-ld af liv
l: 1 eventyr udspiller sig
blandt riddere, trolde, drager og prinsesser.
I 11 dronuncverdcn er opført
,lf !nl'll lL'.f og farver.

D

Ja. ja - vi kan nok ikke løse alle de ovennævnte
problemer på en gang, men vi forsøger at samle
så meget som muligt og at f mest muligt ud af
pengene. I skrivende stund undersøges en mu
lighed for at overdække et større areal på øst
bastionen (den ovennævnte betongrønnegård) og
der indrette et større studieområde med biblio
tek og elevarbejdspladser. Vi håber, at der bli
ver mulighed for også i dette areal at indreue et
par normalklasseværelser, således at vi ved
sammenlægning :ir et par ar de "gumle" lokaler
kan skabe et passende antal fleksible lokalermed
plads til både normalklasseundervisningog grup
pearbejder samt adgang til et antal pcer.

Anlægsprioritcringskonfcrencen i november
2002 (senere nyttet til februar 2003) blev imid
lertid kørt over af de store sparerunder, så trods
megen lydnørhed er vi i første omgangendt langt
nede i prioriteringsbunken. Eller næsten. For
herefter tog U&A i amtet selv et bemærkelses
værdigt initiativ: De pillede ud af vores ansøg
ning det. som vedrørte .,de nye undervisnings
former" og foreslog en finansiering af egne
driftsmidler. Der står vi nu: Med en bevilling
på 3,8 rn io ., som skal anvendes til en om- eller
tilbygning på ca. 300m~ under overskriften "nye
undervisningsformer". Og bevillingen skal af
vikles i 2003.

amtets store anlægspriorucringskonfcrence i no
vember 2002. Vi var selvfølgelig også på plet
ten og formulerede ønsker til modernisering af
skolen ror i alt 32 mio. kr Det drejede sig bl.a.
om forslag til ombygning til større normal
klasseværelser (12 lokaler slåc: sammen til 8),
en nybygning med pinds til nye normal
klasseværelser (af 85 111 1) til erstatning For de
"mistede", renovering og nyetablering af elev
og lærcrtoileuer. samling ar administrationen,
med mødelokaler. depot- og samtalerum, re

novering af kantinekøkkenet, ny minihal til
idræt. renovering af skolegården og endelig en
trappeadgang mod est mellem kælder- og stue
plan i bygningen.

A11ron \li11dersfe11
fedende inspektor og bygniugsansvarlig

3,8 mio. og 300 m'
1 foråret 2002 indkaldtes ønsker fra skolerne til

Vi er endeliz i !:Wnr. med udskiftnins af et antal
vinduer i stueetagen - ulovligt ras;spændt for
ikke at falde ud. Amtet har bevilget 150.000 kr.,
mens vi selv i første omgang har suppleret med
56.000 kr. af bygningsbudgetterne. Arbejdet er
ikke afslunet. Der skal udvikles vinduestyper
fra bunden, som matcher de oprindelige. Arbej
del udføres af firmaet H.S. Hansen. Også her
prioriterer vi de æstetiske og arkitektoniske hen
syn. selvom vi let kunne have rundet billigere
løsninger.

Der er renoveret tre ydre trapper. så de både
fremtræder smukkere .estetisk og sikkerheds
mæssigt er mere forsvarlige al benyue, Det dre
jer sig om trapperne ved pigeidræt og ned til
billedkunst samt renovering afen del afbastions
trappen Foran idrætsbygningerne. Arbejdet ud
førtes for amtslige midler.
Vi har selv taget initiativ til reparation af en
kelte af hovedbygningens dækplader af got
landsk marmor. Disse er desværre flere steder
meget medtagne.

I> Iortsættels · af' indsatsen især med frcrdiggprelse
af renoveringen af Grønnegård I.



VALGO©

Bjarne Bjømskov Jensen
forman(/ for bestyrelsen

Man kan læse om skolebestyrelsens opgaver og
sammensætning på skolens hjemmeside,
www.aasg.tlk, Her kan man også finde referater
fra bestyrelsens møder. Alle er i øvrigt velkomne
til at henvende sig til bestyrelsen. Adresser og
telefonnumre tindes ligeledes p& hjemmesiden.

hele grundtonen på skolen og viser sig i øvrigt
på mangfoldige måder. Et af de mest markante
udtryk herfor er traditionen med opsætning og
opførelse af en musical. Delle sker hvert 3. år.
således at alle elever får mulighed for at med
virke en gang i skoleforløbet. I januar i ar blev
musicalen Hair opført, og det blev en meget not
øggennemmusikalsk forestilling, som vakte stor
begejstring hos både elever og forældre. Endnu
større var oplevelsen dog formentlig for de
mange deltagere, som herigennem erfurede styr
ken i at kunne arbejde på tværs af klasser og
årgange.

1.1 :11Hkt - og meget levende - led i skolens
profil er det musiske. Det kommer til udtryk i

Det er et led i skolebestyrelsens målsætning
mindst en !!.lng om firet at afholde et arrange
ment. so111 :,pp~llerer bredt til alle med tilknyt
ninu til skolen og til borgere i lokalsamfundet. I
fch;uar i Hr havde skolebestyrelsen sammen med
\SG's Venner og studietursudvalget inviteret til
en fur~dra!.!saftcn med forfatteren og journali
-..1c11 C:irstc~1 Jensen. Emnet var som led i forbe
rcdcl-cn til 1.g·crnes studierejser rejsen som el

1b1111d'\csprojckt. Det forholdt Carsten Jensen
.., 1 .. - n.uurtigvi» - ret frit til, og det blev i (~vrigt
ct bude underholdendeog levende foredrag, som
";1, anledning til stor spørgelyst bagefter. Og det
i•.i, urvivlscuut ogs:\ stor inspiration. ikke alene
til vtudicurrcue. men også til de elever, som tæu
l 1..·1 p,1 al rejse ud, 11r1r de er færdige pfi skolen.
, >,i' lk:t er bestem; ikke uvæsentligt i en global-
1 L'll..'.l verden. hvor det bliver stadig mere nød
'. 1...° lldigl at siyrkc arbejdet med skolens interna-
111111:ik profil .

hende samarbejde med Århus Amt - i praksis
med amtets BK U-udvalg, som har ansvaret for
gy111nasicomrf1dct - blev der i maj 2002 på ini
tiativ fra bestyrelsen her på skolen dannet en
forening af skolebestyrelser i Århus Amt.
Skolcbe;tyrelsesforeningen har som sit formål
nt hidracc til at styrke kvaliteten i arbejdet i de
enkelte- skolebestyrelser og at virke for
gymnasie!-kolcrnes interesser. ikke mindst på det
okonomiske område, over for amtet. Forenin
!!t:11 er kommet godt i gang og omfatter langt de
fleste skolebestyrelser i amtet. I tilslutning til
foreningens første generalforsamling, som blev
holdt på ÅSG. lykkedes det således at få under
visninesministeren til at komme og holde et
oplæg~rn regeringens udspil til en gymnasiere
form. som blev forelagt for Folketinget dagen
efter.

Med henblik på at styrke arbejdet i skole
bestyrelserne og på at få etableret et mere li;-

Det forlobne år har dog vist, at man trods alt
ikke bør se alt for pessimistisk på økonomien,
også selvom det kan se morkt ud. Først og frem
mest ligger det nu fast, at amtet trods besparel
ser har fundet midler til en projekteret tilbyg
ning til skolen. som Iorvenrcs opført næste år.
Ocr vil i forbindelse hermed blive etableret et
storrc antal elevarbejdspladser, som skolen har
et akut behov for. Endvidere er der i det for
lobne år etableret en række gode arbejdsplad
ser for lærerne i den tidligere pedelbolig, lige
som der også har været midler til nogle byg
ningsrnæssigc forbedringer, som har medført, at
skole alt i alt fremstår i en pænere og bedre for
fatning end for cl par ~r siden. Det kan endelig
her nævnes, at der som et led i skolens målsæt
ning om bl.a. at styrke de naturvidenskabelige
fag tidligere er sket en modernisering af fag
lokaler hertil. l·lcnil kommer, at skolen i begyn
delsen af 2002 modtog fondsmidler, som har
muliggjort oprettelsen af et center for mikro
skalakemi, således at skolen også på delle felt,
hvor der tillige foregår et aktivt samarbejde med
Århu» Universitet om en ny form for rysik
undervisning, er med i forreste række.

grund til betydelig bekymring for, om dette vil
blive tilfældet. Bestyrelsen ser det derfor som
en meget væsentlig opgave i de kommende år at
arbejde for. at skolen får tilført de fornødne mid
ler

Det er ikke stedet her at forholde sig nærmere
til indholdet af en sådan reform. som man blot
må håbe på får et bredt politisk llcrtul bag sig.
Skolebestyrelsen er til gengæld som ansvarlig
for skolens økonomi optaget af, at de krav til
ændrede ogmere differentierede undervisnings
former, som bl.a. vil være en følge af reformen.
bliver fulgt op afde økonomiske ressourcer. som
er nødvendige for at honorere kravene. Det
gælder ikke alene med hensyn til moderne
undervisningsmidler og efteruddannelse af læ
rere, men også - og ikke mindst - med hensyn
til indretning af tidssvarende og fleksible un
dervisningslokaler samt nødvendigt IT-udstyr
Der er imidlertid på baggrund af allerede gen
nemførte og forventede besparelser i amtets
budgetter, både på drifts- og på anlægssiden.

Skolefiret 02/03 på ÅSG har i lighed med de
foregående fir været præget af et hojt
aktivitetsniveau. En række udviklingsprojekter
fra tidligere år er videreført og nye er sat i værk
bl.a. med baggrund i de muligheder, der ligger
i udviklingsprogrammer for ungdomsuddannel
serne. som blev vedtaget af Folketinget for nogle
år siden. Nogle af projekterne er nu blevet en
naturlig del af dagligdagen på skolen. Det gæl
der ikke mindst den fleksible skemastruktur.
som for to år siden blev i værksat som led i et
storstilet helskoleforseg. og som bl.a. har gjort
hverdagen mere afvekslende for eleverne. Sko
len står således godt rustet til de udfordringer.
den kommende gymnasiereform. som ventes
indført fra august 2005, vil byde på.

Dc!vc;,s og arbejdsgrupper



På [ællesudvalgets veg11e
Helle Richardt

den forbindelse har vi produceret et stykke pa
pir, der beskriver, hvad klasserne skal være
opmærksomme på. når de står som arrangører,
ligesom vi har været ude at orientere klasserne.
Forsøget bliver evalueret for tiden, og alt tyder
på. at eleverne overvejende er positive over for
den måde at afvikle møderne p~.

I første halvår af dette skoleår har vi som forsøg
kørt, at klasserne på skift skulle være ansvar
lige for afviklingen af informationsmøderne. I

økonomisk og lavet en lille pebernøddchap
pening i forbindelse med et informationsmøde i

december.

l kantinen er der blevet opstillet et bord
fodboldspil. og overskuddet fra dette bruger
fællesudvalget til indkøb af ting, der fremmer
trivslen for eleverne i frikvartererne og efter
skoletid. Indtil nu har vi indkøbt forskell igt " le
getøj" i form af basketbolde rn.m. til elevbrug.

ideer ug fnrslag til tiltag, der kan gavne den
Lrllc-.; trivsel.

Fællesudvalget består af tre elever og tre læ
rere. Vi mødes en gang om måneden. og alle er
velkomne til :11 henvende sig til udvalget med

l dette :,,kok."1r har udvalget ståe: for et par ar
r.urgcmentcr lig nogle f:01 tiltag. V i har afholdt et
Lrllc .. 1i111L"111-rangc1nc11t 111cd Frucl'i.csk og Bør
kr -.:11111 et med Kluvcrs Bigband. Derudover
har 1:u v.crct med til :11 finansiere et arrange-
1 ucnt for 2. ug J.g tysk med Paul Bnrtsch, vi har
,11HIL't elevernes "klippe-julepynt-eftermiddag"

Udvalget behandler bl.a. emner som ordensreg
ler. rygepolitik, reklamepolitik, mobning, an
skaffelser til frikvartersaktiviteter m.rn,

Fællesudvalget har til opgave at styrke trivsel
og læf lcsskab ror elever og personale på ÅSG
Specielt er udvalget ansvarligt for, at
informationsmøderne om tirsdagen bliver afvik
let tilfredsstillende samt for at arrangere fælles
timearrangementer

t
Arbejdsformer



Elevrådet

Pf1 Århus Statsgymnasium har vi som alle an
dre skoler med respekt for sig selv et elevråd.
Deue er stedet, hvor den almindelige elevs for
slag. bønner og klager bliver hørt og taget til
efterretning. Det er stedet. hvorman kan kæmpe
for sin sag, og hvor elevernes synspunkter i
skoleanliggender bliver fremført. Og sidst. men
ikke mindst. er det stedet. som lærere. inspek
torer og rektor går til, hvis de vil rådføre sig
med eleverne eller høre deres mening i en sag.

Elevrådet er nemlig på mange områder forskel-

ligt fra det, mange folk har været vant til i deres
Folke- og efterskoletid. Mange nye elever har
umiddelbart den opfattelse, at elevrådet på ÅS@
er identisk med del fra deres forrige skoler, men
delte er ikke tilfældet, Hvor folkeskolernes elev
råd måske nærmere var en appetitvækker for
demokratisk indflydelse, er ÅSGs elevråd et
fuldt ud fungerende, aktivt og indflydelsesnign
organ i skolen. Vi er altså ikke blot en nøk ele
ver, der råber op for at få "de voksnes" opmærk
sornhed, men bliverderimod behandlet sorrrllige
mænd og respekteret af ledelsen og lærerne.

Alt lige fra pro-Irak-krig demonstration over
diverse urimelige elevforhold til en renovation
af skolens toiletter eller en opsætning afel pool
bord i kaminen kan diskuteres i elevrådet. Og
mange af disse ting har ogs: været oppe at vende
i elevrådet inden for nyere tid. Elevr det beskæf
riger sig altså med bade praktiske, ideologiske
og skolcstrukturmæssige emner.

Derfor er elevråde! også delt op i et utal af ud
valg, som hver har deres elevn dsrepræsentanter.
Disse udvalg, hvor der for del meste også er
lærere og inspektorer med, har ogs deres egne
udvalgsmøder, hvor der er tid til at diskutere
mere dybdegående og detaljeret omkring et
emne, end elevrådet ville have tid til. Er man
derfor specielt interesseret i en bestemt side af.
skolen, kan man som elevrådsrepræsentant
melde sig ind i et udvalg og dermed gå mere i

dybden med delle udvalgs område(r). Disse ud
vnla melder så fra tid til anden tilbage til elev
dcl~t med nyheder, så dette kan holde sig orien
teret 0111 ni aktivitet i udvalgene.

Heil konkret er der et ugentligt møde i det lange
frikvarter hver onsdag, og udover dette er der
ca. en gang Iwer anden måned et større møde,
som optager en hel lektion (dvs. 90 min.) Der
skal helst være en eller to repræsentanter fra
alle klasser på skolen. Disse vælges af de indi-

Elevrådet på arbejde

viduelle klasser, men bliver man ikke valgt, skal
man ikke fortvivle. før alle er velkomne til elev
rådets møder.

Så hvis du har en mening om. hvordan ÅSG
hellere skal være, har en kanongod ide til armn
gerneruer eller andet, eller bto: føler dig uret
færdigt behandlet, så er elevrådet et glimrende
sted at blive hørt. For vi bliver hørt.

Felix Klastrup. 2x



Operation dagsværk
~ ~~~~~~ slaver] ()g rrill~~ ,

'

"Uden uddannelse - ingen reel frihed... Sådan
sagde SaundcrChaudery. en afde nyligt frigivne
gældsslaver i Nepal. som Operation Dagsværk
mødte på researchturen op til sidste års projekt.
Når man lever i et moderne velfærdssamfund
som Danmark, kan denne sammenhænø være lidt
svær at forså, men for de mennesker, ~om Ope
ration Dagsværks projekter op gennem årene har
stønet, er der ingen tvivl om. at delte er sandt.
Det er grupper, som af forskellige årsager er ble
vet undertrykt eller udstødt, og som må finde
sig i at leve under elendige forhold. bl.a. fordi
de pga. manglende uddannelse ikke har nogen
reel mulighed for at slippe ud af undertrykkel
sen.

Saunder Chaudery er en af dem. der hele sit liv
har levet under sådanne forhold. Han høne nem
lig til en undertrykt gruppe afjordløse, der ind
Lil år 2000 har været tvunget til at arbejde under
slavelignende forhold for at afbetale deres gæld
til herremænd ogjordejere. En gæld, som de ikke
engang selv har stiftet - det gjorde deres for
fædre, da de blev fordrevet fra deres jord og ikke
havde anden mulighed end at låne penge fra
herremændene. Ogen gæld. der ikke bliver min
dre, selvom gældsslaverne (på nepalesisk kal
det kamaiyaerne) har arbejde! af på den i flere
generationer. I 2000 blev gældsslaverie1 så for
budt, efter at nepalesiske og udenlandske

NGOere havde lagt et massivt pres på den ne
palesiske regering, men kamaiyaerne fik ikke
reelt deres frihed. Mange blev smidt ud afgods
ejerne. der ikke var interesserede i at betale dem
reel løn, og disse lever i dag i flygtningelejre
under elendige forhold. Hvad ex-kamaiyaerne i
dag onsker er uddannelse. For uden uddannelse
har de ingen mulighed for at skabe sig en or
dentligt fremtid. Det var bl.a. pga. manglende
uddannelse, at det var muligt for herremændene
at udnytte dem, da de hverken kunne læse eller
regne og dermed ikke vidste, at deres gæld al
drig blev mindre, ligegyldigt hvor meget de ar
bejdede.

Et slogan i Operation Dagsværk er "Vi giver en
dag af vores uddannelse, for at andre kan f, en
uddannelse", Med OD handler det ikke kun om
at samle penge ind, det handler også om, c11 vi
ved at sætte os ind i projekterne lærer noget om
andre kulturer, ligesom vi bliver minder om, hvor
stor en betydning uddannelse har, og hvor lidt
der fra vores side skal til, for at vi kan give nogle
mennesker en uddannelse, de kan bygge deres
liv på. I h kunne OD-dagen ikke blive en
undervisningsdag, pga. manglende tid til plan
lægning, men vi regner stærkt med, at vi næste
år kan leve op til sloganet. Til gengæld var der i
år omkring 300 af ÅSG's elever, der brugte en
fridag på at arbejde med alt fra at sin græs for

deres mormor til at synge pil siroge]. s, børn af
g,cld:-.:-.1:tvcr og andre fattige i Nepal kan rn en
uddun uclxc og dermed muligheden for et vær
digt liv. Der var både på vores skole og over
hclc landet rigtig stor opbakning til , rets pro
[ck t. og det blev da ogsfi et af de bedste
rndvamlingsrcsultatcr i mange ~r. P, SG fik
de deltagende elever i alt optjent omkring67.000
kr., hvilket mr, siges at være et enormt flot re
... uhnt: ug p?t landsbasis løb indsamlingen helt
up pa omkring 7 millioner kr. Næste 5r er OD
projektet rcuet mod Cambodja, eller mere præ-

cist cambodjanske piger, en meget udsat gruppe
hvor en stor procentdel bliver prostituerede al
lerede i en tidlig alder. Projektet vil blive lidt
anderledes end i år. fordi hovedfokus for kam
pagnen vil være et overordnet tema nemlig
rrulficking - altså kommer kampagnen også Lil
at handle om handel med kvinder generelt, og
ikke kun i Cambodja. Vi håber, at vi kan f1i et
spændende projektforløb igen næste år, og at vi
kun slå indsamlingsresultatet fra i år!

Mathilde Hu/gård. Jx

,..
uciiiatg og ciiiJe}cis"is1:;1,i1Jei ..
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ASG"s skoleblad
-~--°-•1~_et_t1clyi~li11gsrigt._s){()le.*i:- • En grønlandsaften med to kolleger, Anne

l ise Lykke-Andersen og Jens Damgaard
• Et causeri med forfaueren Carsten Jen
sen om "Rejsen som dannelse"

• Et lysbilledforedrag af tidligere lektor ved
skolen Knud Schou-Jørgensen om en ek
spedition til Arnazon-landet

• Den årligt tilbagevendende Fest for gamle
elever

Carl Sørensen og Marietje Hostrup

Derud over har foreningen givet økonomisk iøue
ti l forskell ige aktiviteter såsom elevudveks ling,
Operation Dagsværk, kantinen, 3.g'ernes revy,
de kreative fag. en bordfodboldturnering og et
jubilæumsa.rrangement.
Endelig afvikles den økonomiske side af den
årlige skolefest fremover i Venneforeningens
regi.

I skoleå ret 2002/03 har foreningen således væ
ret medansvarlig for fire arrangementer:

- støtte til kulturelle/sportslige arrangementer
- fester for garn le elever
- støtte til internationale initiativer
- støtt e til økonomisk vanskeligt stillede elever

Den 6. november 1992 afholdtes der stiftende
generalforsamling i Århus Statsgymnasiums
Venner

0

ASG's venner

Hensigten med ÅSG's Venner er at etablere en
srøucforcning for ÅSG af tidligere og nuværende
forældre og elever og alle, der vil støtte ÅSG
Foreningens formål er dels at knytt e en levende
forbindelse mellem skolen og lokalsamfundet,
dels at støtte sådanne formål, som ikke natur
lig, løses inden for skolens økonomiske ram
mer. Dell e formål søges opfyldt bl.a. ved

Vi ses til næste skoleår 03/04!

Vores ønske på redaktionen har primært været,
at vi vil underholde samt redegøre for livet på
gymnasiet og berøre emner, som eleverne wil
finde aktuelle og vedkommende. Om dett e mål
er miet. er op til den enkelte læser at be·dømme,
men det har under alle omstændigheder været
en tilfredsstillende proees for aktørerne bag bla
de 1. Vi har oplevet, hvordan reklame ved
tirsdagsmøderne har øget interessen omkr.ing
bladet og oplevet respons samt kritik - positiv,
som negativ- hvilket vi har været glade for.

Det har gennem hele skoleåret været vores hen
sigt at skaffe flere skribenter og aktører til bla
det. da redaktionen desværre kun repræsenterer
en lill e del af den samlede elevflok. Det es
2.g'ere (kommende 3.g'ere), som står for det pri
mære ansvar vedrørende bladets tilbliven, men
vi har heldigvis oplevet inputs fra udefra tående
i løbet af året

På vegne af redaktionen
Marie Herberg Krogh, 2d
Lise I-fører Eriksen, 2c

Da bladet gerne skulle bestil , nærer vi pil redak
tionen et stort håb til, at vi næste år vil opleve
en større tilslutning blandt de fremtidige I. og
2.g'ere. Jo flere skribenter, des større flek ibi
liret og mulighed for at skabe et blad, som e•
skolens elever værdigt.

I løbet af dette skoleår har vi p:1 skolebladet
oplevet en positiv udviklinc trods turbulens ved
redaktionsskifte. Da sidst; skole:\r sluttede. af
slutredes ligeledes størs tedelen af den davte
rende redaktions gymnasieud, O!'..!. skolebladets
eksistens befandt sig i en 2.råzo1;e. Et eenereh
ønske om. at skolebladet siul!e bestå. t'ørte til
en ny redaktion, en ny arbejdsform og et nyt
blad. Helt konkret betød det. at bladet skiftede
navn fra "Nervøs Velour" til "Blikfans". så man
var klar over, at der var tale om et Il); produkt



BLADE FRA KALENDEREN
Skoleåret 2002/03

ELEVER 2002/03
AUGUST:

Skolestart -Lvrcrc
Skolestart - elever
Fællesspisning for
alle Lgerc

14 Fællestime med DGS o~
elevråder for I .g
Mode for tosprogede elever
og deres for.rldrc

16 Introture for l.g
23 "Min fæucrs cafc

tosprogscafc
26 Fællestime med Frueflæsk

og Boffcr

SEPTEMBER:
9 Orientering om

3. årsopgaven
IO Gcucralforsamlina i Årlws

Statsgyrnna.siums~Venner
Åbent Hus for alle l.gerc
og deres familier

13 Sold for alle elever

OKTOBER:
Operation Dagsv:rrk-c;ifC
Valg af fag til
3. årsopgaven
Klassens dag for I c
Fællestime m. Paul
Bunsch for 2.-3.g tysk

IO Lwerforsamling om
planhegning af forårs
semestret

12-20 Enerårsfcric
22 F:cllestime rn. Khlvc rs Big

Band
23-26 3gSA i Bruxelles. 3gt-.1U

og JgKE i Kobenhavn
29 V:1lg af område til 3.fir,-.

opgave

NOVEMBER:
I Gammel-elev-fest
1-30 Evalucringafl.g
6 Operation Dagsværk

54 BladeJ,-cikate,idere11

2w
13 STORMfor3.g
I ..J Ucldannclscskarav:mcn for

1g
15 Cafe Bomcfotl~cbdag ved

2c og 2z
18 Fælleslektion om

J.:irsopg:trcn
29 ASG Melodi Grand Prix

DECBIIJER:
I 0-17 3.:'ir~op~:m:-ugc for

eksperimentelle fac
13-20 3.årsopga\'cuge ~
20 Juleafslutning

J.--\NUAR:

6 Skolen begynder igen efter
juleferien

6/1-5/2 Valgfagsorientering
7-15 Konsultation for I .g
! 5 Cafe Man er. som man er

ved 2a og 2b
17 Trafikcafe ved 2x og 2y
23-24 Musical: ··Hair··
30 Venncforeningcn:Lysbille

derom en rejse til
Gronland

FEIJRUilll:
'filmelding til omprøveved
sommereksamen 2003
Skrivcdag til
historieopgaven for 2.g
Orienteringsmede for
kommende l.gcrc og
deresfamilier
Vcnneforeningcn/
Skolebestyrelsen: Carsten
Jensen om Rejsen !)0111

dannebc
8-16 Vimcrferie
21 Karakterer for

1.ar.,,opga ver ofleml iggorl'\

MARTS:
7 Skolefest
11-12 Terminsprøver for 2.g
17-21 Terminsprøver for 3.g

Rcjseugc for 2.g
26 Venncforcningcn: Knud

Schou-Jørgenscn om en
rejse til Amazonlandet

28 Forårscafe ved 3x
31 Demokratidag med oplæg

ved Naser Khader

APRIL:
Sold for skolens elever

12-21/4 Påskeferie
25 Musikcafe
29 Eksamenso rientering for 3.g
30 Eksamensorienteringfor2.g

MAJ:
Eksamensorientering for I .g
Sidste undervisningsdag
for3.g
ExpianoffentliggeresforLg
Skr. eksamen begynder
3.g afslutningsfest

9-15 Danskopgaveuge for l .g
26 Forstemundtlige

eksamensdag for 3.g
27 Sidste undervisningsdag

for I. og 2.g
Explan offentliggøres for
I. og 2.g

27-30 Skr.ilrsprpverfor l.og2.g

JUNI:
8-9 Pinseferie
10 Første mundtlige

eksamensdag for 2.g
16 Pers te mundtlige

eksamensdag for I .g
18 Sidste eksamensdag

Studentersold
19 Optagelsesprøver
20 Dimission
21 /6-3/8 Sommerferie

lu
Ol Linf\gnholt
02 Sub.rhnna Ahme
(15 Louise Elena Bjørnholdt
()(i SiaucCarlsen
fl8A1~ncn1cttc Mosbæk Fisker
09 J-lamed Golchin
10 Dille Ziuck Jacobsen
l I Pia Baucrn Jensen
11 Nicis Peter Jessen
I..J. Mc11c I-ledelund Jørgensen
I(, Stine l-ljortsh~•lj Lajcr
17 /VIarie Dalsgaard Madsen
19 1-ialimi.: Rnchid
20 Sophie l-loogc Sccbach
21 Jolwnnc Louise Sk0t Sicrsbæk
22 Tri nc Stcvn
'23 Bine EllisThomsen
2➔ Casper I-love Bagger Thomsen
25 Chris1ina Ralph Vogelius
26 Moncn Buhrkal \Vine
17Guzin Øzbay

Ih
0 I Peder Christian Aastrup
02 Hosnia La1ifa Boukaddid
03 Helle Skamris Bygholm
0~ Krista Bjerg Christensen
05 ,\nncLouise Lagerwall Edclholt
06 Rusanna Farb1·ll
07 t\11111.:-Mi.:uc Heine!
OX Dit1c-ivlaria Toft Henrikscn
1 l) Mikkel ivl:,s\rupJcnsen
12 Ka,pcr 13rinck Kris1e11scn
13 Na11n:1 Egstrand Kristensen
l -1 N:qmmha Samary Luku11ku
15 Silje Nbrii.: ivldtvcdt
I(> Kri,1,1ff1.:r Kjcrsgoard Nicls1.:11
17 ld:1 M:1rii.: Nissen
I K 1\11111.: Spli11orfOv1.:scn
19 llern1llc Skovbjerg l\ :dcrscn
2(1·1·111.:r\ :,i.: LlJ111l111l1 Pedersi.:n
22 Brin I lt1rnhavcr l'ilcgaard
2.\ l{u11e Juul Puul,c11
2-l /\ k ik Wi.:,11.:rgaard Sthuu
25 l·.v.t t\folkr Sig:igaard
2h l.nui,i.:Thyrring
27 S1g11i.: W:tvcl
2X J\11der ... I laubart Madsen

le
Ol KristianAndersen
03 Katrine Lund Berkc
04 Mette Elisabe1h Callcsøe
05 Katrine Darling
07 Rune Friis
08 Julia GUnther
09 Anne Mieu Hung Ha
11 Sanne Hyldgaard
12 Lasse Winther Jensen
13 Signe Stourup Jensen
17 Mia Schmidt Lau ridsen
18 Christina Sander Koppel Olsen
19 Gitte Petersen
20 Martin Grønvald Raun
21 Asker Kloppenborg Ravn
22 Sara Lchm Slenen
23 Emil Axel Størner
25 Stamati na Gogios Thygesen
26Anne Thøgersen
28 Anne Lcdertoug Vogel
29 Johanne Sparre Rickers

Id
0 I Marie Louise Ahrensbach
02 Mathilde rvlynsterCecchini
03 Janni Christensen
04 Sanne Christensen
05 Maria Sperling Dahl
06 Kamilla Enevoldsen
07 Amalia Garcia
OS Annemarie /\'lajlund Jensen
09 Pi Fabrin Karstenscn
10 Ditte rvtarie Knudsen
11 I\faltc Jefscn Linda\
12 Emil Mplganrd Morcll
13 Eliza Boye Mouritscn
15 Silrnh Gahrn Møller
17 Kasper Nørgaard
I 8 Nndja KramerOvergm1rd
19 Siri Mprch Pedersen
20 Line Stabel! Petersen
21 Lasse Stenhøj Qvist
22 tvlcllc Kjellerup Schipnning
23 Jawahir Hassan Shcikhdon
24 C,ccilie GronkjærTagmose
25 Diana Amanda Temirci
27 Nicis Peter Holst Tønder
28 Thi Tu Trinh Tran
30 ChristoffcrØvlisen

Jw
0 I Lone SnedkerAdamsen
02 Saren Pe1cr Andersen
03 Mikkel Borre
04 Rasmus Stenild Bundgnard
05 Anne Nygaard Christensen
06 Søren Langkjcr Dahrn
07 Kasper Lyneborg Damgård
08 Kristian Holm Daugaard
09 Selcuk Esen
10 Gamzc GUncs
11 Nermin Gi.ines
12Mohamed Toufic Hamze
13Mnds Dyrvig Johnnnesen
14Zcliha Kaplan
15 Emil Brøgger Kjær
16Anne Kyster
17 Frank Miao
18 Julie Lund Madsen Mitchell
19 Sofia Ahmed Mohnmed
20 Andreas Moesgaard Nielsen
21 Line Nielsen
22 Kristoffer Bjørn Nørgaard
23 Thi Loan Phuøng Karina Tran
24 Inge Gronvall Revsbcch
25 Niels Kristian Schjødt
26 Simon Dam Schwartz
27 Bettina Pihl Thomsen
28 Farhad Waziri

fx
01 Kristian Soborg Brodersen
02 Louise Solvig llsu Christensen
03 MonaJamil Eid
0-t. Rune Gonon
05 Thomns Ellerup Gyldenløve
06 Kmhrinc Rnuff Gyngsirup
07 Evn Heidmann
08 Mikkel Vinter Henriksen
09 Mikael Skov Iversen
IOAnnc Lci Jacobsen
11 Nicola Mannemar Jensen
12 Jonas Yazid Lading
13Troels Larsen
I➔ Mnr1in Lumb
15 Andreas Bjørn rvtadsen
16 Naghmeh Mahmoudikasha.ni
17 RasmusNymann
I 8 Kntrine Sandgaarcl Abild Olsen
19 Jens Mcldgaa.rd Pedersen
20 Karina Lpndal Pedersen



2 l Nata~j:1 \Vi1r1, Petersen
23Anurcsh Rishabh Ruuan
2➔ Torsten Kja:r Ravn
25 Bianca Ravnclrup
26 Dylak Saleh
'17 Theis Licbach Smcdcgaard

ly
01 Andreas Peter la Cour
02 Marie Louise Holm Frandsen
03 Nurudin Mahmoud Hnlnbi
O➔ Kasper Kjærgnard Hansen
05 Mariam Hassan
06 Katrine Fladeland Iversen
07 Mathias Vcstcruaard Jakobsen
08 Emil Bech Jcps~en
09 Sidsel Jacobsen Juul
10 Sunna Jonatansdouir
11 Mille Kntchan
12 Sigrid Alexandra Koob
13 Jesper Gjelstrnp Kristiansen
14 Anders Lillemose
15 Patrick l.ovbom
16AstridMadsen
17 Mads Moller
18 Kim Adam Nguyen
19Anne Hojlund Nicolajsen
20 Soreu Nielscn-Gravholt
2 l Troels Bnrndgaard Nissen
22 FadumoAbdi Noor
23 Mikkel Tobias Ritznu-Kjærulff
24 Christina Groth Sorcnscn
25 Mette \Viborg
27 Frej Carnpen \Volthers
28 Peter Ziobrowski

/z
0 I Eda Øzdemir
02 Astrid Linde Basse
03 Michael Bayat
04 Christian Åuård Bennike
05 Jens Frederik Bjerre-Poulsen
06 Kasper Bjornlund
07 River Breinholt
08 Ditte Marie Brix
09 Duc Duy Do
10 Milrvet Glincs Dolu
11 Ziad El-Abdallah
12 Mnrtin Hejguard Have
13 Marie-Louise Jarland
14 Anne Bjørnskov Jensen
15 Katrine Meyer Jensen
16 Nikoline Jørgensen
17 Henrik Kirkcdal Knudsen
18 Mikkel Grann Kristiansen

19 Rasmus Hagen S. Kollgaard
20 Einar Lassen
21 Ronni Mikkelsen
22 Maria Tjurnclundc Pedersen
23 Chrisnna Gjcrlcv Poulsen
2.-t Jeppe Dcnhardt Smidt
25 Andreas Dnhlbom Sorcnscn
26 Louise Dam Krnse Sorcnscn
27 Sisse Marie Berendt \Velling
28 Thomas John Falck \Vinding

la
01 CccilicAeuerhohn
02 tvlarie-Lo~1isc Krcjslcr Andersen
04 Sisse Budolfsen
05 Marlene Harnmcrhol1 Christen
sen
06 Josefine M.Christiansen
09 Lea Schou Eskildsen
11 Bcuina Hald
13 Signe Holste
1-4 Pia Jensen
15 Lauru Arcnsbak Kjærgnard
19Anna Marie Due Nielsen
20 Danni Mirza Pedersen
21 Hanna Stejner Sand Pedersen
22 Stine Mahler Pedersen
23 Anne Kallcscn Ram
2-tAwaz Sindi
26 Julie Ronlev Sørensen
28 Ahn Line Andersen Shing Hai
29 Sorcn Darnby
30Tenn::i Rrn.ga::ird
31 Line Vester
32 Pa:tur Thom<.,en
3-1. Mad.1. Nielsen
35 Christina Gerken

2h
0 I Asker Bon lokke Andc~n
02 Anne BrJi.Jner
03 Stine Bach Brøndum
05 Vic1oria Marie Chri~tian'>Cn
06 S<Jren Eggcn Dahlkilde
07 Amanda Østergaard Egebo
08 Jona~ Fey-Han<.,en
09 Line Norgaard Gi!)!)C]
! I Ma1hias Hacke
12 Ro~e Lov.-.cha!l Haugaard
13 Nynne Thorup Horn
l 4 Andrea'.:! Mejl'r Jcn'.:ien
15 Anne Lykke Kristcn'.:ien
16 Simon Dahl Kris1ianscn
17 Rasmus Bonnclycke Kyed
18 Mathilde Ki,n Larsen

19 June Eyde Madsen
20 Mirna Nabhani
21 Marie Krogsgaard Prins
22 Kirstic Holm Riis
23 Atrin Salek
25 Kathrine Bødker Tegllund
27 Umut Oslidiir
29 Nick Brandt
30 Jakob Harrits
31 Nanna Bjerregård Hansen

2c
01 MarieAarup
03 Lise Høyer Eriksen
04 Emilie Fuglsang
05 Sandra ri.faria Mult Gutk:in
06EvaJolm Hansen
07 Karl Holten Hansen
08 Liv Hansen
09 Maria Thykær Jensen
IO Peter Ujaraq Lumbye Jensen
12 Janni Eds1oft Kristensen
13 Lola Qvist Kristensen
14 Maja Kærsgaard Lembcke
15 Kaya Mundbjerg
16 Julie Harsløf Møller
17 Nina Charlotte Schack Nprgaard
18 Sargun Oshana
19 JakobAndkjær Pedersen
20Marie Svejstrup Rasmussen
21 Stence Ravn
22 Else Gebremedhin Siyum
23 Kristian Skov
24 Line Lehm Slcuen
26Ane Skov Vithner
27 Jesper Nydam Wulff
28 Natasja van Gogh
29 Sara Lykke Nielsen
30Cecilie Hjon
40 Leonardo Freit.as Do Valle

2d
01 Anne GrothAnde.rsen
02Anne SofieMøllerAndersen
03 Helena Joy Apel
05 Lisa Schultz Dantoft
06 Marianne Fischer
07 Kirs1en Hindsholm
08 Lci Frisdahl Bech Jem.en
09 Christian WoNøeJespersen
10 Jeppe Vingum Jørgensen
11 Lise Aagaard Knudsen
14 Marie Herborg Krogh
15 Sophie Lassen
16 Lise Lindhardt Lau1erbach

17 Nanna Hostrup Møller
I X I ,aura Silke Berg Nielsen
11) Sasia 1-lviid Nielsen
20 Sara Lclh Ottosen
2 I Sidsel S:1ndgaard Pedersen
J2 Liv Christina Pflug
2➔ tvlcttc Post Riggeisen
25 Anna-Rosa Bak Riiskjær
~7 tvlay Sirkin
29 Daniel Svanholm
.10 Jolwnnc Langagergaard

2,v
02 Rane Balslev
0.1 Jeppe Freclsgaard Binabjerg
04 Anders Bloch
05 S1•H"Cn Pauli Bro
06 Sofie Bri.x Christensen
OS Ahmad Nabil Halloum
09 Trine Munk Hartwig
IO Moh:unadnour Hawa
11 Ditte Louise Ribergaard
12 Anne-Sofie Hermanscn
13 Johanne Katrine Dam Jensen
15 Mark Johannes Overgaard
17 Christine P. Rasmussen
18 ld:i Aaen Rasmussen
19 Martin Rasmussen
21 Lune Rehnstrøm
:!.1 Kristine Sfmdergaard
2-4 Sarah Ankjær Sørensen
25 ~fad:- Thagaard
:!6 Linda Thorup
27 Mads Sørensen Ølsgaard
:!8 ~.'lathiilS Ønuofl
.10 kppc Johannscn
.11 iVlaria M;llhildc Gn·m

li I lkhnam Abdollahi
02 Dt·rya Alici
113 Ra:-.mu:-. S1c:110Andc:rse11
0-1 f\fad.., l{;1vnsbjcrg Frederiksen
Il)lb'i11H1:,. Friscn\lang
1J(1 Tliurhj\ll'll Gollcs
07 /\1111~ 11ruun Gnmb.ck
!IX fvlaju Guld
111·rn,~h.Trnldtoft l-lcnrikscn
11 /\11tlrL·a, I lrn111nclhoff
I:! Nini Suntum H1mi.:kc
I J Cyr111liya Ju:..cph
li..11.:nkc Kar:-.tcn~en
IS Cllri..,ti:111 Kau
H1 Fdix Kla..,trup
17 Mil!..; RcnfrLarsen

18 Anne Lcrke Mahler
19Trinc Berg Pedersen
20 Steffen Videbæk Petersen
21 \Vel Ahmad Raehid
22 Lisbeth Hoberg Refstrup
23 Anja Remmen
24 DennisThranum
25 Jakob Dissing Vang
26 Abdel Razzak Zeidan
27 Giue Mygind du Plessis
28 Scvgi Øzdemir

2y
02 EsraAlici
03 Henning Sjlas Alstrnp
04 Karina Kjaer Andersen
06 Cathrine Lund Bach
07 Jakob Lindblad Blaavand
08 Mia Burger
09 Kristian Dalgård
10 Raja EI-Jashi
11 Lea BenedicteSkov Hansen
12Astrid l-langhøj Iversen
13Andreas Nygaard Jensen
14 Marc Jørgensen
16Andrcas Brinck Kristensen
17 Maria Zahll L1rsen
18 Anders Færch Nielsen
19 Lone Camilla Pedersen
20Manen Schmidt
21 Ninna Pedcr~en
22 Pernille Oxholm Pedersen
23 Uffe flessellund Pedersen
26AndersYde
27 Semiha Øzbek
30 Fillip Willink
31 Leck Lo

2z
01 Aino LeegnnrdAnderscn
02 Asbj(irn Goul Bjemun Andersen
03 Emil Gnmmelmnrk Andersson
05 AndreasArcnhoh Bindslev
06 AndreasAguilur Bundgaard
07 Morten Norgnard Christensen
08 Kristian Skov Christoffersen
09 Chrisline Dahl
l0 Emil Wicck Davidsen
11 Ryle Nr,rskov Gejl
12 Jnlmn Stoustrup Jensen
13 KasperTobias Jensen
15 Kirsten Bygforgensen
16Stine Aalund Knudsen
18 Sprcn Høgsbro Larsen
19 Silas Michclscn

20 Millo Mølgoard Jensen
21 Nina Elisabeth Overgaard
22 Kristian Emil Krogh Pedersen
23 Naima Saleh
24 Saba Gebrcmedhin Siyum
26 Svame Schjød1 Tørnsø
27 Peter Bonde Vendelboc
28Ane Villumscn
29Julic Guldmann Johannscn

Ja
01 HonorAbdollahi
02 Louise Arnbjerg
03Aziza Bjorholm-Petcrsen
06 Lilith Girnbel
07 Signe Halvarsen
08 Bo Brinch Hansen
09 Mette Westh Hansen
13Martin Graae Jørgensen
14 Julie Malling Laursen
15 Laura Møller Sundtoft
17 Thomas Løkke Madsen
18Thomas Maegaard-Nielsen
19 Nina Meyer
20 Simon Nonboe-Andersen
21 Melle Gissel Ovesen
22 Bjarke Windahl Pedersen
23 Kamrnyna Sawicka
25 Anne Daugaard Sørensen
26 Sim Lund Taylor
27 Mary Tesfay
28 Saru Abildg~rd Thomsen
30 !'vlalene Ladegaard Kristensen

Jb
01 Jacob Bjorn
02 Dagmar Eie Buskov
03 Joh~nne Damholl Bøndcrgaard
0--1 Sabine Dahl
05 Mikkel Enevoldscn
06Amnlie Eriksen
07 Astrid Gade
08 Jon Boge Gehlcn
09AysunGcncay
10 Leo Harbo
13 Camilln Hoffmunn
14 Naja Berg Hougaard
15 Solie 1-lylclgaard
I 6Andreas Jensby
1 S Morten Damsga:ird Knudsen
19 Solveig Juul Kristensen
20 Marianne Livijn
21 Benjamin Pilegaard Nielsen
22 Rikke Friis Rasmussen
23 Tau Sander Risvang

"'



ANSATTE VED
ÅRHUS STATSGYMNASIUM

Aneltl': SøndergaardMnd;,c.n (AM)
O\•emssistem
Louis_cvcj 46. 2
8220Bmbrand
11f.8614 71 so
AM@aasg.{lk

!\•lmietje Hastrup (AH)
lektor spansk
Assedrupvcj27. Assedrup
83000dder
tlf.S655 80 li
AH@ru1~g.dk

Anno-Lisi.i Lykke•Andcrwn ( AL)
lektor geografi, psykologi
r1rkivar
Lnbyrintcn 17
8220Bmbnm(1
1lf. 86 26 09 50
AL@:msg.dk

Anne !\'lcrcte Frederiksen{AF)
lcktortysk,dansk
inspck10r
Mollcgnngen 5
8240 Risskov
tlf. 86213525
AF@nasg.dk

Annc1n:1ric Kastbcrg(AK)
ld1<1r 1y :.k. bilkdku11s1
im,p1.'.ktu r
Pwv:.1dx1kkcn 7
l:l21UÅrhw, V
tlf. l% 15 23 IJ
AK@:L'.c.g.dk

A1lllc lVl\.'IIC Boreher Hansen (AB)
:u;ijunkt oldtidskundskub
Yl·dL'ls!!.1dc 19A. 2.tv
7100\\-jle
tlf. 75 725263
All@:t:L'-g.dk

04 Lasse Iljerg
0.5 Morten Clausen
06 Mahmut Aydin
07 Lisbeth Gylstorf1i
08 Anna Sofie Hansen
09 Anders Fladeland Iversen
IO Carl F. Jensen
11 Nils Lodbcrg Jensen
12 Casper Jespersen
13 Merete Birk Jespersen
14 Magnus Jespersgnard
15 Toke Elbek Linnet
16 Lea Mannov
IS Sarah Mykcn Mogensen
19 Kirstine Mortensen
20 Søren Møller
21 i\'1orten Grønkjær Raun
22 JonasGrau Sigtenbjer.ggaard
23 Rasmus Sindberg
24 Helle Skak-Nielsen
25 Sanne Mosegaard Svendsen
26 Jonas Svenningsen
27 Mia Leth Sørensen
28 SamannazZa far-Mohi.ashemi
JO Stine Skriver

Jz
Ol FerdaniyeAltinbas
02 Kristina Andersen
03 Michael Andersen
05 Joh:innes Michael Bak
06 Lars 8. Britz
07 Lise Kongsbak Christiansen
08 Sine Dyrsø-Højsgaard
IO Sabine Hansen
12 Carina Hejlsberg
13 Karen Boldreel Henriksen
14 Mads Jensen
15 Mikkel J{.;rgensen
16 Rukiye Karaman
17Andreas Kyng
l 9 Martin Schmidt Laur.idsen
20 Villads Lærke
21 Faranak Naboei
22Andreas Sand Pedersen
23 Gine Pedersen
24 Wella Rachid
25 Line Rude
26 Camilla Schmid1
27 Charlo11.e Sørensen
30 Ole Ejg Sønderby Petersen
31 Pia Have Pedersen

J.r
01 Tinus Abell
03 Christina Juel Andersen
04 Kristian Birk
05 Azam Chrakic
07 Mathilde Hulgård
08 Maja Lynderup Jensen
11 Jacob Kjellerup
12 Svend Ejnar Langkjer
l 3 Jonas Lundby Larsen
15 Sascha Louring
!7 Christine l.ademann Mikkelsen
18 Jeppe Harder Nybo
19 Ellen Øhlenschlæger
20 Camilla Merk-Hanscn
21 Rikke Vimhcr Olesen
22 Nikolaj OrlolT
23Azadeh Rahrnani
25 Anne Slorsdal
26 Gunhild Svendsen
27 Julie Terndrup
28 Seren Villadscn

3w
01 Dondu Alici
02 Sara Skcu Andersen
0~ Chri~toffer Bantc
04 Aw:11e Dcbcssai
06 Lasse Hongc Flarup
07 Fil mon Gcb111
08 Eva Stcensig Hanerslev
09 Marie Nordenuum Jensen
11 Marie McllcrJcpsen
12 Huo Jiang
13 Kirsten Krarup Kcllcr
16 Lonnie Mikkelsen
17 Signe Aakja:r Møller
IS Rasmus Nielsen
19 Katrine Gest
20 Maja Zink Pedersen
2 l Dan Eidorff Rasmussen
23 Andreas Scbepeler
24 lo Maria Schcnherr
25 Michael Stevens
27 Thomas Sørensen
28Anna Emilie Anusha Thybo
30 Iris Yang Kornvig

31 Marlene Skousbøll Rasmussen
32 Tania Gude Hansen

Jy
Ol Tobias Aalkjter
02 Simon Agerbæk
03 Pia Besenbacher

3d
01 Majken Graabech Andersen
02 Mette ØsterfowAndersen
03 Jeppe Bech
04 Jakob Bolle,
06 Caroline Eie Buskov
07 Christina Erbs-Hnnsen
IOAstrid Berg Hougaard
! I Signe HolmbergJensen
12 Kristoffer Eske Jørgensen
13 Karoline Krabbe
14 Linda Sparre Maaganrd
15 Tomas Madariaga
16 Maryam Moradiz.adeh
17 Mette Friis Mortensen
21 Anna Ohrt
22 Anne Gammclgaard Ravnebjcrg
23 David Raunov
26 Slig Therki ldsen
27 Kim Bundgaard Thomsen
28 Ngoc Than Thi Tran
30 MctteJohnsen

Jc
0 I Jesper Snedker Adamsen
03 Louise Bech Madsen
04 Michael J-lavgaard Bihlct
06 Kerstin Burmollc Brøndum
07 Marie Bøge
OS Julie NorgJrd Christensen
09Aia Eid
JOAnne Sigaard Ferreira
I ! Jakob Groscn
12 Kathrine Lind Gustavusscn
13 Maria Elisabeth Jensen
15 Marie Lausisen Kold
16 Line Seier Madsen
17 Astrid Lin net Mikkelsen
IS Morten Minke
19 SarahMånsson
22 Line Broberg Nørlem
23 Anne Overgaard
24 Jannik Schiermer Poulsen
26 Ida Uhrenholt
27 Line Vibholm
31 Jonas Linderoth Hansen
32 Lise Bøgh Sørensen
33 Meue Bonnano Warming

24 Sanne Schwartz
25 Sophie Lyroft Simonsen
26 Signe Urban
27 Anne Øland
28 Nanna Østergaard
31 Ditte Ohlscn



Anton vinderslevU\V)
lektor hist orie. ~:11nrumbfot?.
ledende inspekto r ~
K:mch.ivcn57
82-1-0 Risskov
tlf. 8621 3796
AV@aasg.dk

Bent Grcgcrscn fBE)
skotcbcijcnt
Asscdrupvcj 27. Assedrup
83000dder
tlf.8655 80 11
BE@ansg.dk

Birthe F. Rasmussen (BR)
lektor marcm.uik . fysik. d;11alogi
inspektor
8a:kkclundsvcj4313
S240Risskov
tlf.86175026
BR@aasg.dk

IlirgiHL' Borg\1313)
lcktorbioto ui.kcnu
S:ihmSko\"~Tj 19
X-171 Sal- ro
tlf.869J9162
l3l3@a;L'-g.dk

Birgitte Gram (BGJ
lcktor;-.;imfund~fag. historie
Gl. Kalkbrændr:ri\·cj 39. ~I.I\
2100K!lbc nh3\nØ
tlf. 3543 32 06 cl. 2726 7392
BG@:u~g.dk

Chri~11a11 Bech Scrcn-cn rBS)
lektor Iysik. 111ak111c11ik. naunfug
bibliot ekar
Gam111clg .°U1bvi:j J(J
8230Ahyh11j
!)l'.8615 54-17
BS@aa:.g .dk

Birgit Dc-11gs1,(BD)
lektormusik.engelsk
Yrsnvcj I

8230Åbyhoj
1IL86 152157
BD@a,L~g.dk

Bente Kofoed (BK)
lektormusik.religion
Nyringcn 28 suf
82-WRisskov
tlf.86213128
OK@1aæ.g.dk

Can.1enHol1n<CHJ
pcdchnedbjr tpcr
Kirkevængcl64
in Jo Tranbjerg
tlf. 862901 74
Cll@aasg .dk

Cnr! HardingSarcuscn (CSJ
lektorhistorie
Hclecsendc 13
826fl Viby J
tlL86114432
CS@a.isg .dk

Diuc B1-;.11idt Gadeeaard (DG)
adjunkt rr..111sk.sp:~1sk
Stadion Alk 6. SI. I\'.
soonArhu:,,C
tlf. 8619960J
DG@aa~g.dk

(il;rtMad,cn(GMI
lektorcngclck
·1 n1mrnark gl. skole
1JXXl lhudvlcv
11f.1JX1)3X928
Ci/\'l@,i.;1,g .dk

Dorthe Antonsen (DA)
lcktor dansk.Idncr
studievejleder
Sam lystAl!c21
8270 Højbjerg
tlf. 86 27 68 37
DA@nasg.dk

Donhc \Vendt (DW)
lckror dnnsk. filmogTV
KorshojcnS'I
8240 Risskov
11f.S6219312
DW@aasg.dk
Orlovind1il3ln-O-I-

Oi.:ntc EtkjærGram (GR)
lckrordnusk. engelsk
Roscnh ojvcjZå
8410R1i11dc
,11. 8637 1520
GR@nasg.dk

Done Frost (DF)
kantinemedhjælper
Skæring Hcdevej 156
8250Eg1'l

Mads Etmkvisr (EM)
lektor iclræL engelsk
Majsmarken 66
8520Lystmp
tlf. 86 22 65 99
EM@a35g.dk

BcnteGybo(GY)
kantineleder
l11gasvej69
822013r..1brand



Fritz Hnrdcrs \HA)
lektor historie. hi!k·dkutbt
Nordccadc 5
s200Arhu:-N
tlf.S6103069
HA@:msf.dk

Heidi Ni:.sen(l-11\')
adjunk t historie. filosof
Absalon~gadc.43. 3.
8000 Århus C
tlf. 8613 89 33
HN@a:tsg.dk

Christina Her,.og/HZJ
adjunkt dansk. Filosof
Skåde Skovvej 71, st.rh.
8270 Højbjerg
tlf.86163370
HZ@;iasg.dk

An.1a11e ve~/ ÅSG

l'lkrc!c l·k~ l-Nicbl'II (HEJ
ldaord:ui~k. histotic
studievejleder
\b borg\'cj 1-1
S~-IOR1~sk0\
tlf.862! 1-1-15
HE0\:i:i~g.dk

Helle Richardt t HR;
kktorty,~:. rc!igion
Ganunclg ard-vcj Hi
.SDOAbylmj
tlf. 8615 54-17
HR('!a:bg.dl:

lngl·rEhrcnrcich(IE)
hvrcrkokkcn. b1blio1ek,1ncdhj:elp
Nyringcn27. I

.S2-10Riv,kuv
11Ui62J 3-IOJ
cfuvnrcicbe aor.dk

I-Ianne Hcrms (HH)
overassistent
Haslcvnngsvcj 35
S210Århus\l
11f.S6154696
HH@:iasg.dk

:\1:inanne Hogsgaard (HØ)
lektortysk.musik
M:ij,m::uten70
852ULy!>trup
t!f.86225782
HOEC!!.mg.dk

!l :u1krN:11(1JJ
H1orgcogr.1ti, idræt
0 11.' Rorn crsgadc 9
8U(J(!Århu!>C
1lf.86 195087
JJ(ea:i...g.JI,.

Stig Jeppesen {JEJ
lektor fransk. engelsk
ultidsrcpr.cscnnuu
Tomhojvcj 108
8260 VibyJ
tlf. 86 2S 24 86
J E@;1asg.dk

Jorn Laursen (JL)
lckrcr Ivsik.uuucnunik.nuunfuu
lln.1v:e;11,;e157 -
8~50 Eg;I
tlf. 8<i 22 74 2:i
Jl.(!J1 :t:L,g.dk

J.11111c Yd,: (JY)
ll·l,.1,1rd:111,l..hilb!\..un,t,tlL·,ig11
lh 1J:1gL·n •q (1D
H:!-101(1...,knv
111. Hf, 17(,8:N
JY<!1:i.1,g.dk

Jens Dybkjær Holbcch (JHJ
lektor fysik . kemi, naturfag
/'lrlars clisborgAlle32
8000 rhus C
1lf. 86195091
JH@:tasg.dk
Orlov indtil 3 Jn-04

Jcns\Vinthcr(JP)
lektor matematik. idræt
pædagogisk dntavcjleder
Bjarkesvcj ?
8230Abyhoj
tll'.86159874
JP@aasg.dk

Ki rs ten Holm{KH)
lcktor olduds kundsk.rb. l:ltin. tysk
Ho ffmnnnsvcj 20 - 1. ·
8220]) r: 1br:m cl
tlf.862659 IO
KH@aa~g.dk

Jens Damgaard (JJ)
lekto r samfundsfag. geografi. erhvervs
økonomi
Byagcrvej 169
83308eclcr
ilf.86937554
JJ@aasg.dk

KarlPcterJuhl(J U)
lektor dansk
Firklo vervej 26
8240 Risskov,,r. 86 17 5048
JU@aasg.dk

Katrine Knudsen (KK)
lekto r matematik. datnlog r
Klokkerfaldet 17
8210ArhusV
,1r. 86 156505
KK@aasg.dk



Keld Larsen (KL)
rektor

:~rg~\~t:1:\~~l: 31 .\
tlf. 86 46 20 60
KL@nnsg.dk

Lone Encvoldscn (LE)
lektor engelsk
Dccncbakkcn 41
82)0Åbylmj
llf.86154994
LE@x1sg .clk

L;Hs Rm111hol1 (LR)
lektorhistorie, idrtet
Foncvcj9l
8240Risskov
t!f. 86 1784 JS
LR@aasg.dk

Kaare l\!o~tbl Madsen \KM)
lektor histuric. ecoaraf
lhlnkkcn:iS - -
S240 Risskov
ur. 8621188.'
K1vl('!~aa!-g.d l-;

Lisbeth Hansen (LI IJ
lektor biolot:i. 1n:ik·m:itik
TcrpSkO\'\'~j 107
8270Hojbjcrg
tlf. 86 l.t99 13
LHC!! aæg.dk

Michnr-l And..:N:n(MAJ
lcktur :.a111fund~f:1!!, hi:.u 1ric
studievejleder -
Majsmarken 70
8520 Ly!'>lllljl
111. 8622 57 82
Ml\€!,aa:,g .dk

Knnre PctcrscnjKf' )
lektor musik. matematik
inspektor
Hcnrik l-lcnzVcjS
s:noAbyhpj
ilf.86254364
KP@aasg.dk

O!uflindberg-Niclscn (LN)
lektordansk, filosofi
6. Hue de Pornrnicrs
L 2l-B Lux-Cems
Luxembourg
LN~,aa~g .dk
Orlovind1Jl3ln-03

Michael Bjcrring Christiansen (MO)
adjunkt fy ..,ik , kemi. asuonorni, naturfag
Juhmncs Ewalds Vej 23
8:!J0Åbyh1,j
ur.se !U 16 11:1
MBQI aa~g.dk

Marianne Christensen (MC)
lektor dansk. musik. idrn:I
F:1 lsrcrscndc4 J b
8000, rfrnsC
ur.se IS'.\I 53
r,. IC@~1a$g.dk

~ 1ads Lcth ( i\·1 L)
adjunkt kcmi.uaturfug, matematik
Øsrbanctorv 7. sr. tv.
~000 ;-\rhus C
tlf. 86 1~0860
~lL@aasg.Jk

r-.kul·H.1i-.(Ml-t1
kkwridr;ct.dr,1111.it1k
Av-medarbejder
lknrik lkr11.Vcj(17
H'.'!.10i\hyh11J
til'. ~675 lJS 76
MRc:maa-"b ·Jk

lngcrMcicr(r.,.IE)
lektor engelsk. spansk
international koordinator
Byagcrvcj 233
8330Bcdcr
tlf.869)6062
ME@aasg.dk

Mene Madsen (MM)
adjunkt fysik, rnercrnntik . nnmrf ag
Skcjbytoften 40
8200..\rhusN
cif. 86 10 98 72
MM@aasg

Mnrlaunc Svcnningscn (t\'IS)
lektorkemi, fysik, nnuufag
Sr.Bltchcrsvcj S?
82101 rims V
,1r. 86 25 77 78
MS@nnsg.dk

Mogens Hvid(i\•IH)
lektor biologi
Jadcvej 13
8541 Skodstrup
tlf. 869906 54
MH@aas g.dk

i\•lette Brandenborg (MN)
adjunkt lmin, fransk
Vilhelm Bcrgsocs Vej3, 2.lh.
82101 rhusV
tlf.86165534
MN@ansg.dk

Mnriannc Thomsen (MT)
lektorengelsk,japansk
0 110 Rudsgade 21 - I
8200i-\rlrns N
tlf.86168662
MT@aasg.dk



Murinnnc \\'am:r(i\l\V)
lcktorrvsk. cnccl-k
P:illb"~i 67 ~
8220B~ihr.md
tlf. 8625 .~O 79
i\•1W@~1;1s~.dk

Ole Kroeh {OK)
lektor hi-;logi. idrtrt
Naubojvcj 35
S-tlORomh.:
tlf.86372945
OK@aasg.dk

Per Jensen (PJ)

~;c;,~1~~.~
1
~~-~~i;5marcm.u i k. 11:iturfa:-;

8100 1\ rhus N
tlf. 38 8857 71
PJ@aa:,,g.dk

66 Ansarre veJASC

Lar.- Nordam Hansen (NH)
adjunkt d.msk. idncr
Sopliu.~ Baudill \11.'j 7U. st -1.t
S210Abvlmj
tlf. 86 ti 17 JO
NH@:1a~g.dk

Pi:1 BetmgcrfPB)
lckror cneclsk.fransk
R{l~Cnkr.~ll/\CJ J
8543 Hornvlct
t!r. 86996--i 03
PB@:1:1!sg .dk

P..:derKinch1PK1
ld:1urf}~1k.ke1rn.n;1turfag.111at..:ma11k
i\fajw:tngr1 IX
RJ.tOt-.blling
tlf . 86 93 !9 S7
PKl!!\1:1:--g.tlk

Ole Bonzauw (Oll)
lckrorhisto ric.dmsk
Skrænrcna
82.tORisskov
tlf . 86177307
08@aa.~g.dk

Jvuc Pctcrscn(PE)
l;ktormusik.dansk
Rosenvcj28
S1401foskov
rlf.86 177910
PE@aa~g.dk

l':ir, !l I'cshuuøuzadeh (PP)
u-suppo rtcr
Skf)tl~1rup~1t'j J. l.lh
82WÅrhu~N
tlf.86196668
pp<g fe.supportcente r.d k

Pcr Sørensen (PS)
lektor musik, religion
NyMocsgnardvcj 2 !
8270Højbjerg
tlf. 86 270672
PS@aasg.dk

Knud l?.yg;ird (RY)
lektor engelsk. relig ion , oldtidskundskab
GI.KmvL-j3
8J--W M:1lling
nr. 86 93 l l ---10
RYC!!:1:1:-g.dk

Tove lfoikja:rCrRJ
h-ktnr ,a111funJ,fag, ldrwr. erhvervs
Pi-.P11111111
llJ:1rh·,v..:j7
:·c \() Ahyhoj
!li.X<, 15%7--1
"l"l<<!1•a:1,g.dk

Ru1h Brttuncr (RBJ
lektor fransk. latin. oldtidskundsknh
Violvej 20
8240Risskov
ur. 86 I 7 38 95
RB@aasg.dk

lvnuTaftcbcrg (TA)
lektor matematik
St. Blichcrsvej 20
8230Abyhoj
tlf. 8625 7845
TA@aasg.dk

Torben Wu I rr (TW)
lektorhistorie, tysk
studievejleder
Hcjrcdalsvcj 110
82200r.ibnmtl
tlf. 8625 54 56
'l"W@aasg.dk

Mona Rcichc rt (RE)
lektordansk
læsepædagog
Gefionsvcj ?
82301- byhoj
tlf . 86752149
RE@aasg.dk

Thomas LindLaursen lTL)
adjunktdansk. film ogTV
Mejlgade 86" 2"
8000Århm,C
tlf. 86180J 19
TL@nasg.dk

Ulla Bonncrup(UB)
lektor engelsk.tysk
pædagogisk dnuvcjlcdcr
Hcijkolvej37
8210 ;.\rlmsV
tlf. 86 1574 1-1
UB@aasg.dk

.,



Karl Peter Juhl går på pension
31.7.2003

Under Bente Grams sygdom
vikarierede Ulla Bønnerup i
engelsk.

Vibeke Mliller har 1.3.2003
undervist i gymnasiet i 25 år

Mogens Hvid har 1.2.2003 un
dervist i gymnasiet i 25 år

Personalia 2002/2003:

Under Vibeke Spannings syg
dom vikarierede Lone Ene
voldsen i engelsk og Mads
Pedersen i dansk.

Ole Krogh har 1.2.2003 under
vist i gymnasiet i 25 år

Uddannelsesstillinger:

XN
Niels Krogstrup Nissen
fysik, kemi
Jens Baggesensvej 58, 2.th.
8210 Arhus V
tlf. 86 10 18 37
XN@aasg.dk

XP
Poul Steiner Jensen
historie, dansk
Kirkegårdsalle 7
5000 Odense C
tlf. 66 13 34 05
XP@aasg.dk

XK
Kaj Pinholt Jespersen
samfundsfag. psykologi
Nordborggade 591 2. tv.mf.
8000 Arhus C
tlf. 87 44 05 02
XK@aasg.dk

XB
Birgitte Friis Søndberg
biologi. kemi
Orrnslevvej 47. I.tv
8260 Viby J
ur. 86 11 96 01
XB@aasg.dk

Lærerkandidater:

XA
Anders Nielstrup Sørensen
religion, dansk
Vestervang 31, 5.Lv.
8000 Arh~s C
rir. 86 18 99 79
XA@aasg.dk

Bent Wolmar(WO)
lektor fysik, kemi. natu rfag. astronomi
Klokkcrfaldct26
8210ÅrhusV
tlL86154649
W0@aa.,,g .dk

ViviGuldbcrg(VI)
ovcmssi st cm
Dcccmbcrvcjle
8210Århu~\/
tlf.86 !51025
Vl@nasg.dk

Vibeke Sparmmg !\/SJ
lcktor darr-k.cncclsk
Sjæuaudsgadc 134
8fXJOÅrtiu~C
1lf. 86 12 2721
VS@:i.:isg.dJ..

Vivi Gam11wlg:ian:I (VG)
lcktor kctuioldtidsknndskah
1311\!ch:m::n.~I
s:;-7o Hads ten
tlf.86915269
VG@aa~g.dk

Vibeke Mi.il ler (Yl'\'I)
lektor spansk. engelsk
Hojagcr73
8530 Hjonshoj
tlf. 86 '.!2 62 69
VM@aasg.dk

Mene Ncrbjcrp Vangsg:i:ird l\lA)
adjunkt idnct
Helsingforsgade 11. 1. 6
8200 Århus N
!IL 82 507965
\IA@aasg.dk
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R NGET DER
Skoledogen p~ AsG er frn kl. 8.00til kl. 15 .00. bortset fra urs
dag, hvorundervisningen slutter kl. 15.10 pga. informationsmode t
efter I. lektion. Ringetiderne fremgår af nedenstående:

LEKTION: i\'IANDAG, O~'SDAG.

TORSDAGOG FREDAG: TfRSDAG:
8.00 · 9.30 8.00 · 9.30

Il 9.45 • 11.15 10 .00-11.30

11.45 • 13.15 12 .00-l~~
IV 13 .30- IS.DO 13 .40 • 15.10


