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Velkomst

Velkommen som ny elev på Århus Statsgymn

Velkomst

Elevrådet på Århus Statsgymnasium
Når du efter sommerferien - sammen med
ca. 260 andre l g-clevcr - moder op p,i Slats
gymnasiet på Fenrisvej, begynder du p;"1 et
nyt kapitel. Nye kammerater. nye lærere, nye
raglige krav, nye bygninger - i det hele taget
en ny måde at gå i skole på.

Men ligesom er kapitel i en bog bygger videre
på det foregående, så bygger gymnasiet også
videre pi, der, du allerede har læn i grundsko
len. Du vil på skemaet finde en række fag, du
kender, men du vil også finde ud af, at der nu
arbejdes med fagene på en anden måde. Du
vil også blive udsat for nye fag. Tilsammen
vil disse fag - gamle som nye - give dig en
bred indsigt. så du er velorienteret og velkva
lificeret til liver efter gymnasiet.

I nogle fag vil du få særlig mulighed for at
fordybe dig og specialisere din viden. Din
specialisering vil til dels afhænge af, hvilken
studieretning du kommer på efter grundforlø
bet. Ca. 700/o af undervisningen i det almene
gymnasium er imidlertid fælles for alle elever.
Når du kommer ud med en studentereksamen,
har du en meget bred vifte af uddannelses
muligheder.

I gymnasiet arbejdes der ikke alene med fagene.
Uddannelsen går ogsit ud pi, ,n udvikle dine
mere personlige kvalifikationer: selvstændig
hed, kreativitet, ansvarlighed, evnen til at op
soge og vurdere viden, evnen til både at arbejde
selvstændigt og til at samarbejde med andre.

Målet for arbejdet med dine f'agligc og person
lige kvalifikationer er, at du gennem de tre år
i gymnasiet skal udvikle dig fra skoleelev til
studerende, der på egen hånd er klar til a1 tage
rat på en videregående uddannelse.

Men gymnasiet handler ikke alene om sko
lefag og kvalifikationer for fremtiden. Det

handler også om menneskelig udvil<!ling hev
og nu - om kammeratskab, fælles oplevelser,
studieture, temadage, fester og engagement i
forskellige aktiviteter uden for skoletid: m.usil<,,
billedkunst, idræt, filmklub, elevråd, musi~al,
skoleblad og hvad der nu ellers tages initi<1-1'iM
til i løbet af skoleåret. Dertil kommer, at 2©©8
er Cl helt særligt år, idet skolen har 5© årsnu
bilæum. Det markerer vi ved e11 række festlige
arrangementer i løbet af de Første mång(l:.er, i
det nye skoleår.

Når du går op ad den brede trappe den fårste
dag efter sommerferien, vil du nok øp]e-,e
skolen som en grå, stram og retlinet b.,r,gning
fyldt med fremmede mennesker. I løbet afilf!å
dage vil du imidlertid blive del afet skolefæl
lesskab. Bag de grå mure udfolder der sig et )i"
i mange farver. Og her handler det om, at du
tager aktivt del i det og engagerer dig - både
i det sociale og i undervisningen. Gør du det,
er der sikker gevinst!

Jeg ønsker, at du må få tre rigtig gode år på
Århus Statsgymnasium!

Kett! Larsen
rektor

Det værste ved at sidde i elevrådet på Århus
Statsgymnasium er, at der er så mange tilfred
se elever. Af andre skrækkelige ting kan der
nævnes faren for at skulle bruge sin dyrebare
fritid på at drøfte skolens fremtid i samråd
med rektorer, politikere og erhvervsfolk. For
at skulle arrangere en besættelse eller stå med
ansvaret For en fællestime for 750 elever. Ei
lers er det okay.

Elevrådet er din mulighed som elev. Din mu
lighed For at få indflydelse på præmisserne
for din egen studiegang. Elevrådet søger at
forbedre elevernes vilkår oggøre en tilværelse
som gymnasieelev så nydelsesrig som muligt.
Men vi Fungerer ikke kun som cl talerør for
eleverne og en aktiv del af ledelsen i skolens
forskellige udvalg, nej, vi er også Fyldt med
spas og righoldige mængder kage.

Hvert årved skolestart vælgersamtlige klasser
to elever på demokratisk vis med hemmelig
afstemning, og de to velsignes med den store
ære al skulle repræsentere hans eller hendes

klasse i Elevrådet. Repræsentanterne mødcrtil
elevrådsmøderne ca. en gang månedligt, hvor
vi tager de igangværende problemstillinger og
projekter op til disput eller afstemning.

Elevrådet tilstræber en så flad magtfordeling
som muligt. Eleverne på gymnasiet skal være
den største magtfaktor i vores arbejde, og vi
står direkte til ansvar over for dem. Vi har
dog en uddeling afarbejdsområder i elevrådet
i form af Forskellige udvalg. Eksempler på
dette er Hygge-udvalget, der blandt andet
har arrangeret bordfodbold turnering og
Uden-For-Murene-udvalget, der har kæmpet
mod besparelser ved hjælp af happenings,
information og mobilisering af elever. Hvert
udvalg har en sekretær, der har det overord
nede ansvar for udvalgets arbejde. f elevrådet
kan vi sagtens finde på at holde en Fest i ny
og næ eller at mødes om en del af arbejdet
over en middag.

Hvis du har gnisten og evnerne til at tage
sti.Iling, lytte til din klasse og reagere derefter,
så er elevrådet måske også lige noget for dig.
Det ville være en god ide som kommende eller
nuværende elev at tage stilling til spørgsmålet
"Er elevrådet noget For mig?" Det er nemlig
rigtigt Fedt at sidde i elevrådet. Man Får ind
sigt i, hvordan skolen faktisk fungerer, og
man møder en masse energiske mennesker
på tværs af skolens årgange.

Elevrådet på Århus Statsgymnasium byder
velkommen til nye elever såvel som nuvæ
rende og håber på et år med endnu Acre
elever, der er klar på at gøre gymnasiet til
mere end et uddannelsessted.

Vi ses!

Anton 1-/eilskoo, Ib, Esben Rytter, 2c, Simon
Borreqaanl, Ja - på 11eg11e af Eler,rådet
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At blive en "rigtig" lærer

Skolen o levet

Der var engang to forholdsvis unge kandidater
fm Århus Universitet, som efter endt uddan
nelse nu stod over for en ny og langt mere
alvorlig fare end eksamen - arbejdsløshed! De
to unge kandidater ønskede sig så brændende
et arbejde, men det var ikke et hvilket som
helst job, de havde i tankerne. De ville have et
pædagogikum, og det helst på Århus· bedste
gymnasium - Århus Statsgymnasium.

Men lykken tilsmilede vores to unge venner,
som efter kort tids søgen på det store internet
erfarede, at drømmejobbet var slået op.

Nu var der ikke andet at gøre end at skrive en
ansøgning, som ville skille sig ud fra mæng
den, så de begge kunne blive indkaldt til den
samtale, der forhåbentlig kunne bane vejen
for deres drømmejob. Men også denne gang
skinnede solen på de to unge kandidater, der
begge blev kaldt ind til samtale. Ja, selv tredje
gang var lykken med dem, for da telefonen
senere på dagen ringede, blev de dårlige
nerver afløst afjubel. Århus Statsgymnasium
ville gerne ansætte de to kandidater - og del
i hver sit pædagogikum, heldigvis!

I august 2007 drogde lo unge pædagogikum
kandidater således til Fenrisvej for at møde
deres nye kollegaer og de berømte "hippie
elever" på Århus Statsgymnasium. De stod nu
over for mange nye og svære udfordringer,
ikke mindst i forhold til at erhverve sig en
forståelse for de mange forkortelser, som de
ældre kollegaer brugte. For hvad var AT, AP,
NV, PR og hvem var AH, GM, JY og RB? På
delte punkt varvores unge pædagogikumkan
didater lige så forvirrede som de nyankomne
I g-clcver, Men der var jo ingen anden udvej
end at kaste sig ud i del og forsøge at forstå
alle de nye begreber, mens de på samme tid
forsøgte at lære over 70 kollegaers- og ca. 100
elevers- navne.

De første uger i deres gang mod al bli;v.e liig
tige gymnasielærere var, derfor, fy,ldl mecU nye
informationer, begreber og udfordliingo,, der,
betød, at vores to kandidater sov uroligt om
natten. De efterhånden velkertdte mareliidVom
eksamen, forskning og videnskab van Ble"eV
afløst af natlige svedeture over pædagogilc,
kompetencer og taksonomiske niveauer. En
hel ny verden åbenbarede sig langsømt for.
vores to eventyrere.

Således gik tiden, og i takt med den fandfl de
to kandidater ud af flere ting, som ellsempcl
vis at AT meget logisk er en forkortelse for.
Almen sTudieforberedelse, ogAl? detfor. eren
forkortelse for Almen sRrogforsråelse. Des
uden erfarede de, at kollegaerne var, søde og
hjælpsomme, at eleverne var samarllejdsvillige
og kreative, og at arbejdet sorngymnasielærei:
var præcist så dejligt et arbejde, som d~ havde
forventet.

Vores to unge pædagogikumkandidater
burde derfor arbejde lyklleligL til deres
dagens ende, sådan som alle gode eventyr
ender. Men som i mange andre eventyr lurer
farer lige om hjørnet, og heller ikke Århus
Statsgymnasium kunne i 2008 se sig flii for
en sådan fare.

Et sort hånd dykkede mere end en gang ned
i gymnasiets pengekasse og tog sammenlagt
over I million kr. fra både elever og lærere.
De to unge kandidater stod undrende over
for dette indgreb, for hvis man i det lille land
ønskede uddannelse i verdensklasse, hvorfor
tog man så uddannelsesstedernes penge? Men
de blev samtidig også nervøse, forhis udvik
lingen med den sorte hånd fortsatte, hvordan
ville det arbejde, som de allerede i løbet af et
lille års tid var kommet I.il at holde så meget
af, så se ud om 10 år!

Men selv denne bekymring kunne ikke slå skår
i glæden over at være i pædagogikum - at
være på vej mod at blive en "rigtig lærer" er
målet for vores to unge venner, og mon ikke
både elever og lærere tilsammen kan sørge for,
at den sorte hånd ikke længere kan komme
ned i gymnasiets pengekasse. Derfor kan vores
to unge kandidater efter endt pædagogikum
forhåbentligt arbejde lykkeligt som rigtige
gymnasielærere til deres dages ende.

Louise L. Pedersen og Simon J. Nielsen
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Sold på ÅSG - hvor eleven bliver student

Skolen oplevet

{Ill. solde 0s1J. sa111t li. 5110/d 11 dagl.}
studerrtcrgildc {eg/. paa Reqense» ci f. ;
St11dc11terforcrri11ge11}, /11,or tier 11dskæ11kcs
µ1111cl11 synges sn11gc. holdes talrr 111.111.; i
1Jidere 111111. 0111 drikkegilde i al a/111. el/. (bl.
It. i forb. ga11 p11a sold} 0111 det at s11ire, "qa«
i bye,,", svirctur.] (/1ttp://ord11et.dk/ods/
opslag?id=552457}

Ser man p,1 Århus Statsgymnasium udefra,
virker det umiddelbart som et helt normalt
gymnasium, hvor fliuige studerende hver
dag moder op og Fylder deres kloge hoveder
med ubegrænsede mængder viden. Der er
sådan set også tilfældet for ÅSG, dog er
der endnu et vigtigt aspekt, som desværre
overses - det der definerer hele det sociale
miljø på skolen og på sin vis ger netop ÅSG
unikt; sold.

Den daglige gang på skolen er i høj grad
præget af nærvær og sammenhold blandt
eleverne. Der sættes enormt stor pris på de
afsatte frikvarterer, og man kan mærke,
hvordan enhver søger at udnyue tiden bedst
muligt til at nå omkring og sogc kontakt til så
mange venner som muligt. Forestiller man sig
så, hvordan sociale hojdepunktcrsom skolens
solder udspiller sig, bliver man nok klar over,
at der her er tale om en hel speciel form for
kontakt blandt mennesker.

Som standard er et sold kon sagt indbegrebet
af fest. Der ses frem til er sold længe for, der
overhovedet afholdes, og spændingen byg
ges op omkring offentliggørelsen af soldets
tema. Selvom temaerne varierer fra gang
til gang, torrnår hvert sold altid ar blive
en stor succes. Eleverne er åbne over for
de forskellige muligheder, temaerne giver
for kreativ udfoldelse. Ideen med temaerne
er selvfølgelig, ar eleverne efter egen vilje
kommer udklæd1, mens skolens kantine, hvor

festen foregår, ligeså vil være dekoreret uil
anledningen.

Technosold
Efter et par måneder uden nogen form ifør,
store begivenheder er mange af de festglade
elever efterhånden godt trængende. Selvom
man som ung hyppigt besøger byens bare,
og diskoteker, er et sold som regel en tem
melig god afvigelse, netop fordi det er fest afi
en helt anden karakter. Et sold, som gentages
hvert år, er technosold. Der er et eller andet
over dette tema, som ekstra godt stimulere,
partydrivkraften i folk. Der er proppet med
elever til bristepunktet, da gamle elever til
denne lejlighed også er velkomne.

Jeg gør mig klar sammen med et par veninder,
inden vi sammen dragermod en tilfældig for
fest i nærheden afvores bopæl. Jeg harglædet
mig til solder meget længe, så jeg er virkelig on
fire. Det virker som om, mine venner har det
på samme måde. Musikken spiller allerede på
usandsynligt mange decibel, da jeg ankommer
til opvarmningen, og det passer mig fint. De
grove technoheats pumper gennem min krop

og gør mig kun endnu mere tændt på fest.

Når tiden er ved at være inde - når dørene til
soldet er ti minutter fra at lukke - da starter
den store folkevandring målrettet mod Århus
Statsgymnasium. Overalt omkring mig kanjeg
høre folk, der råber, synger og ter sig vanvit
tigt - alle er i ekstase. Selvom det ikke kan
undgås at skulle stå i kø, når man kommer i
sidste øjeblik, er det alligevel de færreste, der
kommer før. Og sådan vil det nok blive ved
med at være.

I indgangen viser jeg min billet og mit stu
diekort. Et sted bag mig kan jeg høre en pige
bryde ud i hysterisk gråd. Jeg kan tyde ud fra
hulk og snøft, at hun har glemt sit studiekort.
Jeg smiler overbærende, uden at hun ser
det. Snart vil en vagt tage sig af hende, og
selvfølgelig skal hun nok komme ind og feste
med sine venner.

Da tasken og frakken er anbragt i garderoben
af de flittigt arbejdende elever og lærere,
er det lid til den endelige entre. Uden for
glasdørene ind til kantinen kan jeg høre de
elektroniske technorytmer hamre, men med

en hæmmet klang, som om lyden bliver holdt
fanget inden for væggene. Del er først, da jeg
åbner dørene, at lyden for alvor slipper fri, og
den er lige ved at blæse mig omkuld. Men i
aften skal der alligevel mere til at slå mig ud,
jeg føler mig udødelig, og det bekræftes for
alvor, da jeg træder ind og retter mit blik ud
over den store kantine; alle borde og stole er
rykket ud til siderne, hvilket skaber plads til
et stort dansegulv - et dansegulv, hvor det
allerede myldrer med mennesker. En million
knæk.lys glimter alle steder i mørket som en
slags plankton i et spektrum af farver. Synet
rager pusten fm mig.

Tørst
Kantinen er et forholdsvist lavloftet lokale, og
med så mange vilde mennesker saml el i det, er
det stort set umuligt at bevare et behageligt,
køligt klima. De fleste er ligeglade metl varmen
og danser videre, hvilket resulterer i, at der
rent faktisk løber vand ned fra væggene. Det
er en detalje.jegofte lægger mærke til, nårjeg
er til sold, og jeg synes det er så fedt - så er
der altså bare tale om et seriøst diskotek!

Hvis man på den anden side nemt kommer
til at bukke under for varmen og den høje
luftfugtighed, er der desværre ikke så mange
måder at slippe fri;jeg manøvrerer mig gen
nem menneskemængden på gulvet. Målrettet
styrer jeg mod glasdørene. Jeg har brug for
en mundfuld frisk luft, og del er der masser
al' på skolens fortrappe. Dog er det det eneste
sted, hvor rygere har mulighed for at indånde
grå cigaretrøg. Jeg finder mig et sted uden
for rækkevidde af røglugt og os, men kulden
forhindrer mig i at blive stående ret længe.
Så jeg går hurtigt ind igen, ligesom mange
andre svedende, der bare går til og fra. På
vejen tilbage må jeg træde til side For en
sløjt udseende fyr, som hastigt styrer mod
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toilettome med en hånd for munden. Ud fra
hans udspilede kinder at domme, stiger det
indvendige tryk hurtigere, end han lige kan
overskue. Jeg håber, han når del.

Det er svært ar se baren ror bare mennesker.
Alle er rorsrige. og tørsten får næsten femten
kroner til at virke billigt. Jeg spotter en gruppe
af personer, jeg kender. Mange vælger at stå
i baren for at snakke. s,1 det bliver hurtigt et
mødested og samlingspunkt. Jeg nyder hvert
sekund. jeg tilbringer 1il festen. Jeg snakker
med folk, jeg ikke snakker med til daglig, og
jeg genopfrisker gamle forhold,

10 .__ _

.leg vender mig væk og spejder ømkr.ing.
Overalt ser jeg velklædte folk, der mødes,
bliver venner, flirter, skaber intriger - alt, der:
definerer ungdommen. Og måske er det bare
alkoholen, der gør mig så filosofisk, men i
hvert lald tænkerjeg til mig selv: Man er iRlRe
rigtig student, før man har oplevet et sold i
gymnasiet.

Si!frid Cnononc Stur/aso11, 2.r

At være lærer 1 : ldræt
Idræt på ÅSG
Redaktionen har i år bedt to lærere i samme
fag om at beskrive deres fag på ÅSG. I år er
det raget idræt, og de kommende år vil det
være andre Fag. De udvalgte lærere er Ole
Krogh, der efter mange år på skolen går på
pension til sommer, og Bjarke Andreasen, der
efter sommerferien går ind i sit andet år som
ansat i uddannelsesstilling.

li Skølea ©fllevel

Ole og Bjarke er blevet bedt om at give en
status over faget; at kaste et blik på faget fra
netop deres vinkel. At dette år samtidig er det
tredje år med reformen. giver ekstra mange
interessante snitflader mellem de to indlæg.

God læselyst.
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Status
1 del følgende 11il jeg prove at gore status 011er
status. Bogsta,1efigt talt. Både overfaget idræt
og oJJer professio11e11 som idræts/ærer.

"Da jeg gik i gymnasiet havde jeg en idræts
lærer, der sad i bilen og så på, at vi spillede
fodbold. Når der blev scoret, dyttede han".
Sådan fortalte en af mine jævnaldrende
idrætskolleger i en frokostpause, hvor vi dis
kuterede fagets status. Selv havde jeg langt
mere kompetente og engagerede idrætslærere,
men trods det at historien nok hører til blandt
de mere ekstreme, har jeg gennem tiden fået
mange kommentarer med på vejen omkring
min kommende profession som idrætslærer.
"Behøver man at gå på universitet for at un
dervise i idræt? Skal man ikke bare sørge for
at der er låst op til boldskabel?" Nu kan det jo
være svært at skelne små drillerier fra rigtige
holdninger, og selv tager jeg disse udtalelser
med sindsro. Nok primært fordi jeg personligt
er så overbevist om fagets uovertrufne kva
liteter, at jeg ikke føler trang til at bekymre
mig særligt om, hvad andre tror og mener
om fagets status. Men der opstår som bekendt
sjældent røg uden brand, så jeg formoder,
at disse små stikpiller afspejler fagets status
blandt de uvidende.
Det er i øvrigt min klare fornemmelse, al fa
gets status er steget sidenjeg selv havde idræt
i gymnasiet. Om dette skyldes indførslen af
karakterer eller nye og mere krævende lære
planer, ved jeg ikke, men jeg er meget tilfreds
med, at der er kommet karakterer i faget. Pri
mært fordi jeg ser det som en anerkendelse af,
at idræt også er et vidensfag, men også fordi
det er d<jligl, at kunne belønne de elever der
har et særligt kropsligt intellekt.

Status over sundhed
I den nye gymnasiereform blev idræt som
obligatorisk fag i tre år reddet på målstregen,

men der hersker nok ingen tvivl om, at faget
beholdte sin status med argumenter, den stik
ker ud over idrættens egenværdi. D:)!]ll~lse
af idrætten vil altid ligge i spændingsfelteu
mellem mål eller middel. Med mål t
idrættens egne værdier, hvor selve d
idræt er belønning nok i sig selv. M
tænkes på alle de positive egenska
ten bidragermed i forhold til sundh
fællesskab og forbedrede kognitive e
Danmarks nye yndlings-sundhedsg
Macllonalds tur på skolebænken
diskussion ikke blevet mindre aktu
bliver derfor nødt til at råbe vagt i g
idræt er ikke udelukkende et sundh
motionsfag, og idrætslærere er ik
sinstruktører- ligesom vi ikke er d
eller fodboldtrænere. Tværtimod sk
eleverne med det, som Thomas 7iiehe kalden
den gode anderledeshed. Vores job består i
at udfordre eleverne, vise dem nye >leje og
derigennem fordre dem til et langt liM med
idræt. Med en efterhånden lettere slid! floskel
skal eleverne ikke blot lære at gribe, de skal
begribe.

Som idrætslærer vil jeg selvfølgeliggerne tage
del i ansvaret for elevernes sundhed, og i tango
de fleste timer sørgerjeg da også hevidsn for,
al de kommer op i del røde felt og fån godt
med sved på panden. Men omvendt må dette
ikke blive det altoverskyggende projekt, for
idræt er så meget mere end det Selv harueg
altid dyrket masser afidræt, men først eftenueg
har runde! de JO, og maven har fået tendens
til at føre sig frem, er sundheden bebryndL at
spille en bevidst rolle for min motivation.
Eilers har det handlet om kamp, præstation,
forbedring, glæde og sammenhold i en ston
dejlig ubevidst pærevælling. Og det er førsn
og fremmest denne begejstring, jeg søger al
fremelske hos eleverne. For hvis den fors!
bliver inkorporeret forsvinder den aldrig cigtig

igen - og ifølge lærerplanen handlerdetjo om
livslang motivation til bevægelse.

Status som ny idrætslærer i
en etableret faggruppe?
Mange af mine nye idrætskolleger har kendt
hinanden siden studierne, Acre spiller golf
eller tennis sammen og et enkelt par er sågar
gift. Så umiddelbart kan det vel lyde som en
hård tjans at trænge ind i en sammentømret
faggruppe, hvor erfaringen og rutinen er stor.
Men sådan er det ikke.

Idræt er og bliver primært et kropsligt fag.
Derfor vil en del af den faglige kompetence
også altid være hængt op på den fysiske
formåen, En stor del af den viden, man har
som idrætslærer, er slet og ret kropslig og
forbundet med den fysiske handling. Der
kan selvfølgelig kompenseres for dette med
en god pædagogisk praksis, men som ung
idrætslærer drager man unægteligt fordel af,
at kroppen endnu ikke knirker alt for meget,
og at man fra tid til anden kan give eleverne
kamp til stregen. Selv harjeg imidlertid altid
haft stor respekt for den aldrende idrætslærer,
der ofte formår at kombinere den pædagogiske
erfaring med en veludviklet sprogliggørelse
ar der, der tidligere lå som en tavs og krops
lig praksiskundskab. Det kræver nemlig sin
mand/kvinde at sætte ord på idrætten. Det
tekniske og taktiske er sådant set let nok, men
al formidle begejstringen og glæden med ord,
når kroppen begynder al fornægte følg-mig
princippet, er ikke nemt. Derfor er jeg også
meget glad tor ordningen med tre lærere til to
klasser. Ud over de åbenlyse fordele i forhold
til elevernes læring giver ordningen nemlig
mulighed lor el unikt samarbejde, hvor vi som
idrætslærere automatisk kommer til at arbejde
sammen om forløbsplaner, undervisning og
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andet. Et samarbejde, der sikrer, at god og
erfaringsbaseret viden går i arv, før den for
svinder med det krops I ige forfald.

Når man til ovenstående lægger en reform, der
med en lang række nye krav om træningspro
jekter, mere teori på c-niveau og tematiseret
undervisning på mange måder er med til at
gøre selv de mest rutinerede grønne igen, er
status som ny idrætslærer slet ikke så ringe
endda. Men vigtigst af alt er nu en åben,
venlig og fagligt funderet gruppe af gode
idrætskolleger - unge som ældre.

Bjarke Andreasen
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Det sidste fløjt
Gennem 40 år som underviser i fagene idræt
og biologi, forst som folkeskolelærer og de
sidste 30 år på ÅSG, må det samlede antal
algivne signaler naturligvis være stort. Med
i alt 50 lektioner tilbage inden efterløn og
pension, mener redaktionen, at der skal geres
en form for status. Det er ikke ualmindeligt. a1
biologilærere holder tiden ud. Mere usædvan
ligt er det eller har det været, at idrætslærere
går planken ud. Derfor vil jeg i det følgende
udelukkende fokusere på idrætsfager. somjeg
har oplevet det og levet med det p,, ÅSG.

At være idrætslærer
Med det timetal, gymnasieelever får og gen
nem årene har Iåct tildelt i idræt, svarer det
til, at hver elev maksimalt tilbydes 45 minut
ters fysisk aktivitet om ugen, hvis timerne
var fordelt over hele året. Der er efterhånden
opnået generel enighed om, at fysisk aktivitet
har en gavnlig indnydelse på helbred og ind
læringskapacirct. Hvor lang tid og hvor ofte,
er dog fortsat til diskussion.
Skiftende bekendtgorelser og læreplaner har
dikteret indhold og mål for idrætsundervis
ningen. Tolkningen af disse og den praktiske
gennemførelse har derefter været overladt til
den enkelte lærer

For mig har et ar de overordnede mål været
al påføre eleverne en passende hoj puls som
konsekvens af et højt aktivitetsniveau. Og
det opnår man kun, hvis eleverne finder
den valgte aktivitet interessant. Til konsin
iegrcrede hold bestræberjeg mig pi, at finde
aktiviteter, som har indbygget motivation,
og som ikke kræver særlige tekniske færdig
heder. Der skal samtidig være mulighed for,
at mange elever er aktive på en gang p/1 et
begrænset areal. Min erfaring er, at der bedst
lykkes med forskellige konkurrenceberonede
former for boldspil, som gerne må være en

blanding ar de traditionelle boldspil eller,
nogle alternative, som eleverne selv har.
udtænkt reglerne for. Sureessen afhænger,
meget af, om det lykkes at sammensætte
nogenlunde jævnbyrdige hold. I disse
holdspil er der tilmed den ikke uvæsentlige
sidegevinst, at sociale kompetencer afprø:v:e,s
og udvikles.

Det er også min erfaring, at langt hovedparten
arvores elever kan motiveres til individuel! at
præstere en fysisk indsats med høj intensitet,
når det handler om at forbedre egne præsta
tioner i f.cks. cirkeltræning, hvor man fra
gang til gang søger ar øge det antal gange,
man udforer en bestemt øvelse.

En anden målsætning har været at forsøge
at tilbyde/afprøve så mange forskelligartede
idrætsaktiviteter, at de elever, der ikke i for
vejen er idrætsaktive, måske får interesse for,
at dyrke en for dem ny idræt efter gymnasi
etiden, når de en gang har stiftet bekendtskab
med den. I årenes lob har vores elever således
været udsat for at deltage i cricket, squash,
strarego, golf, ridning, ultimarc og skydning
for hiat at nævne nogle, der ligger uden for
sædvanligt skoleregi.

Andre gange har forskellige specialforbund
rilbudi at give enkelte undervisningstimer på
skolen alene med det helt legitime formål at
hyre kunder til netop deres sportsgren. Jeg
har flere gange enerfølgende oplevet gamle
elever fortælle, at det påtvungne møde med en
bestemt idrætsgren fik dem til at søge kontakr
med denne.

Idræt på ÅSG
Hvordan har det været at skulle undervise
i idræt inden ror de meget beskedne fysiske
rammer på ÅSG? Da jeg blev ansat i 1978 var

faget gymnastik allerede omdøbt til idræt. De
to ret små gymnastiksale bestod uændrede,
som de blev hygget i 1958.

I mine første år som idrætslærer blev de
Ira ngc pladsforhold løst på flere måder. På
det tidspunkt havde typisk en matematisk
og en sproglig klasse idræt samtidig. Dermed
11k man en nogenlunde ligelig fordeling af
drenge og piger i hver sal, men stadig med
helt op til 30 drenge eller piger på et hold.
For at bringe antallet ned på et fornuftigt
niveau, måtte vi lade eleverne på sk.ift spille
bordtennis, løbe eller cykle i nærmiljøet. For
disse elever var aktivitetsniveauet nok ikke
altid lige højt.

I begyndelsen af firserne begyndte vi at
eksperimentere med blandede hold. For at
råde bod på de manglende faciliteter og
for at give eleverne en seriøs introduktion
til idræt i gymnasiet bevilgede skolen to
idrætslærere og plads i begge sale ril hver
I g. Det skulle vise sig at være en rigtig god
investering. Langt de fleste elever havde i
tolkeskolen haft en meget lemfældig omgang
med idrætsfaget. De oplevede pludselig, at del
var struktureret og merl et indhold, der ikke
stod til diskussion.

Hermed var grunden lagt til en series tilgang
til faget de sidste to gymnasieår, hvor tre
idrætslærere underviste to klasser. Sådan
er det i øvrigt fortsat. I horisonten truer
besparelser rlog i skrivende stund den så
kaldt tredje idrætslærer. Sidste år bortfaldt
lo-lærerordningen ror \g'erne, der nu kører
efter samme model som 2g og 3g. Disse tor
ringeiser i forening gør det ulig lettere al g,1
pli pension.

Udcnomsfucilitcrerne, som orntartcde atletik
anlæg (bl.a. kuglestedsbane. længdesprings-
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grav, løbebane) og basketbaner var rimeligt
intakte og derfor anvendelige. Afuforklarlige
årsager gik det i firserne af mode at dyrke
atletik. Anlægget forfaldt og er nu nærmest
udraderet. Basketbanerne led samme skæbne
eftersom de blev hullede og slidte og dermed
farlige at benytte. De er nu erstattet af en
græsbane, der med læ fra alle sider egner
sig fortrinligt til diverse boldspil. På dele ar
de tidligere atletikanlæg er der etableret io
beachvolley baner, som er meget anvendte i
udesæsonen.

I I 978 var begge sale fuldt udstyret med
remedier til redskabsgymnastik. Der var rib
ber, ringe, tove og bomme. I redskabsrummet
barre, heste, plinte, måtter, bukke og skamler.
Redskabsgymnastik.ken led i de samme år en
stille død sammen med atletikken. Boldspil
lene sammen med alle de nye idrætsgrene
e rsra ttede disse.

I de følgende år blev vi tvunget til at være
mere udadvendte. I indesæsonen skulle det
tredje hold, som ikke havde plads i en af
salene, nødvendigvis ud i byen alternativt
ud på boldbanen. Vi fik etableret svømning,
bordtennis, squash , o-løb, rugby, tennis og
flere andre aktiviteter. Det var dog ikke uden
problemer, da det ofte var vanskeligt at tilrette
lægge og skaffe aftaler med de eksterne parter.
Dertil kom elevernes transport frem og tilbage.
Gennem en kort årrække rådede skolen over
en bus, der med læreren som chauffør kunne
køre eleverne til bestemmelsesstedet.

En stjålet bus?
I den forbindelse pådrog jeg mig følgende
næsten traumatisk oplevelse. En vintermorgen
kørte jeg et hold elever ud til Marselisborg. De
skulle løbe orienteringsløb ud mori Moesgård.
Jeg satte dem ar og kørte lirlt længere ud end
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til det aftalte medested. Jeg parkerede pi, en
sidevej i tæt tåge, Efter behorig aflåsning af
koretejet lobjeg eleverne i mode. Da tidspunk
tet for opsamling og hjemkørsel nærmede sig,
sagte jeg tilbage mod bilen. Den var der ikke.
Jeg ledte længe og var helt overbevist 0111, at
den var stjålet. Kunne dog ikke helt forstå,
hvem der skulle have interesse i at stjæle e1
så affældigt koretoj, Flere gange vendte jeg
tilbage til stedet, men den var og blev borte.
Tilbage ved landevejen sagte jeg at praje en
tilfældig, forbipasserende politibil for at få et
lift ind til eleverne, der allerede havde ventet
en rum tid. Betjentene hverken så eller hane
mig. Jeg var dog stadig ikke helt overbevist
om, at min teori om tyveriet holdt stik. Endnu
engang tilbage i området fandt jeg bilen, der
jo holdt præcist hvor den blev forladt, blot på
en anden sidevej end først antaget. lenet, men
noget utryg ved egen orienteringsevne, selv
om tågen lå tæt, kunne jeg temmelig forsin
ket samle de efterhånden meget utålmodige
elever op. Og her tilstår jeg nu med omtrent
20 års forsinkelse endelig folgende forsmæ
delige undskyldning for den sene opsamling:
Jeg kunne ikke starte den gamle kasse i den
forbistrede tåge. Alternativer: at være kom
met tilbage 1il skolen, anmelde bilen stjålet
og senere finde den på parkeringsstedet ville,
med Carl Sørensen i en af skolens chefstole,
være ubærligt.

Gennem alle mine 30 ~r som underviser i
idræt har jeg oplevet al fagets status grad
vist er øger hos elever, kolleger og ledelse
Skiftende bekendtgørelser og læreplaner har
ganske vist medvirket til en præcisering af
indhold og 111,il, men de ændrer ikke i sig
selv på rage1s anseelse. Karaktergivningen
spiller efter min vurdering heller ikke no
gen væsentlig rolle for elevernes tilgang til
faget. Derimod har mine 10- I 2 idrætskel
legers engagement og vedholdende stædige
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bestræbelser pi, al give faget tidssvarende
indhold og gode ydre rammer at virke un
der været altafgørende for, at man for langb
hovedparten af eleverne kan konstatere, au
lysten driver værket.

Med håbet om, at I, unge som ældre, finden
energi til fortsat at kæmpe mod besparelser
og for en ny hal, takkerjeg hermed fon et god!
psykisk arbejdsmiljø i idrætsgruppen.

Ole Krogh

Reformstatus:
Forsøgskaniner?
I sommeren 2008 hopper det første kuld al'
reformstudenter fra reelen. Kan de nu klare
sig selv?

Ved Jg-revyen i år havde eleverne skrevet et
rigtig flot nummer med titlen "Prøvekaniner".
Direkte ud afstorskærmen og hen over scene
gulvet hoppede mekanisk en række lyserøde
kaniner - og som i Duracell-reklarnen var der
også en, der hoppede længere end de andre.
Tekst og melodi var en bearbejdning afGnags
gamle "Vilde kaniner" - og nummeret var
en besk kommentar til gymnasiereformen.
Teksten ramte plet i den forstand, at 2005-re
formen har noget af eksperimentets karakter
- dristigt sat i gang og hurtigt implementeret
- med løbende indgreb og justeringer, når
ministeriet og politikerne opdagede, at noget
udviklede sig i uhensigtsmæssig retning eller
viste sig urealisabel! i praksis.

Reformen bærer ganske rigtigt forsøgets ka
rakter med de usikkerheder og skævener, der
kan ligge heri. På den anden side vil enhver
virkelig forandring i skolesystemet være
ambitiøs og nødvendigvis have karakter af
forsøg. Hvis ikke, sit ville man næppe kunne
tale om en reform, men blot om en justering
ar noget a lierede eksisterende. Derfor har det
p,1 en gang været spændende og frustrerende
for skolen og for eleverne at sætte det nye
skib i vandel.

Holdbar uddannelse
Reformens første årgang har været kaniner,
men de har ikke været arre. Næppe i min
tid har der været så stor interesse for en
studenterårgang som netop denne. Lærere,
ledelse, ministerium og politikere har i den
grad lagt energi i at rå reformen til at swinge.
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Og offentlighedens interesse har været på
faldende stor.

I skrivende stund er eksamen først lige akkurat
sat i gang. Vi kender ikke resultaterne endnu,
men alligevel harjeg tillid til, at det vil gå godt
for vores elever. Og så handler det jo også på
længere sigt om, at vores studenter har opnået
kvalifikationer, der sætter dem i stand til at
videreuddanne sig og indgå i et fremtidigt
arbejdsliv. I begge disse sammenhænge skal
de kunne begå sig i en verden, der er i stadig
hurtigere bevægelse - en verden hvorgrænser
mellem fag og erhverv hele tiden brydes ned,
og hvor perspektivet til stadighed udvider sig
fra det lokale eller nationale til det globale.

Det er min opfattelse, at reformens elever i hø
jere grad er blevet gearet til at færdes i denne
foranderlige tilværelse og altså faktisk har fået
de kompetencer, som tiden efterspørger - ek
sempelvis tværfaglighed, metodebevidsthed,
sarnarbejdsevne, ansvarlighed, kreativitet og
evne til at kommunikere på mange forskellige
måder og niveauer. Jo, vores studenter skal
nok klare sig. Jeg tror, at de faktisk er som
Duracell-kaniner - kvalifikationerne varer
længere!

Forsøgsøkonomi?
Ikke alene på det fagligt-pædagogiske område,
men også på det organisatoriske felt lever vi
i omskiftelige tider. De almene gymnasier
overgik i 2007 til statsligt selveje. I det første
år forlængede man de tidligere amters bud
getter, men fra og med 2008 fik gymnasierne
taksameterstyring. Det betyder, at den enkelte
skoles økonomi i afgørende grad er direkte
afhængig af, hvor mange elever rier går pi,
skolen, og hvor mange der får gennemført
uddannelsen. Taksamcterflnansieringen har i
det første år betydet en mærkbar Forringelse,
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og det har føn til, at vi har rnåuet igennem
en sparerunde i foråret 2008.

Den forringede okonomi skyldes imidlenid
ikke alene taksamcicret. men også det Iak
i urn at Undervisningsministeriet har gen
nemfønen overgangsordning på J-6 år. Det
har nemlig vist sig, at der har været mcge:
markante forskelle på, hvor dyre i drift de
enkelte gymnasier har været i amternes tid.
Overgangsordningen betyder, a1 gymnasier,
der har været velbeslåede, hen over de næste
,1r skal have reduceret deres budget til et gen
nernsnitsniveau, mens gymnasier, der har væ
ret billige i drift, skal have øget deres budget.
Først om nogle år vil gymnasierne altså have
ensartede økonomiske betingelser.

Århus Statsgymnasium hører til den gruppe ar
gymnasier, der har været meget billige i drift -
man kunne også sige "omkosmingscffckrive."
Det betyder, at vi heldigvis kan se frem til
bedre økonomi i årene fremover. Desværre
betyder overgangsordningen dog, at vi i 2008
starter fra et bundniveau, der er endnu lavere
end tidligere. Selvom det ser mørkt ud lige nu,
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s,1 er der altså lys forude. Men vi MOMen ili!ke
at løfte armene i jubel. For trods politikeres
mange Ane ord om "uddannelse i verdens.
klasse", så udsættes uddannelsessystemer
ror vedvarende besparelseskrav. Senesu han
gymnasierne måttet betale for politifønligev,
og fremover skal vi også finansiere Fængsels
forliget. Nogle gange synes vi, at det en øs,
der bures inde på vand og brød!

Gymnasierne bliver også som instit,utiøntm
udsat for eksperimenter i kølvandet på selw.aje
reformen. Et af forsøgene går tilsyneladende
ud på at se, hvor langt man kan dreje den 01<0-

nomiske skruetvinge, inden skolerne knælclcer:.
Nogle skoler er allerede nu bukket undan øg
gået i fusion med andre. Et andet forsøg nar
gået ud på at se, om skolerne ville være i stand
til at løfte den opgave, der bestod i at lægge
amternes tidligere adrninistratlonsopgaaej
ud på de enkelte skoler - altså en decentra
lisering. Det lykkedes faktisk, så nu allerede
et år efter, ændrer man forsøgets karakten øg
annoncerer, at skolerne fremover skal indgå
i administrative fællesskaber, der rummer, ~a.
25 institutioner - altså en centralisering (nye
amter vil onde tunger sige).

Nye vinde
OK - kursen lægges om - og det er sikken!
ikke sidste gang. 1 øjeblikket fornemmer vi,
at dagsordenen hedder store enheder. Qet kan
være forståeligt nok, at politikere og stats
forvaltning i en tid med stigende udgiftspres
på den offentlige sektor forsøger at hente
ranonahscringsgcvinster l1jem. Men dels en
der ikke kvaliflceret belæg for, al der via
administrative rationali seringer kan hentes
gevinster hjem i den størrelsesorden, som
Finansministeriet forestiller sig. Dels en der
ikke noget belæg for, at uddannelsen skulle
blive bedre i de mammutinstitutioner, som
finansministeriet måske har på ønskesedlen.
Tvænimod har dårlige erfaringer i New York

og Holland ført til, at man efter en centrali
seringsbølge igen bevæger sig mod mindre og
mere overskuelige skolestørrelser. Under alle
omstændigheder har Danmark ikke "råd til"
et kvalitetstab i uddannelsessektoren. I den
Fremtidige, stadigt mere globaliserede verden
har vi i den grad brug for veluddannede unge
mennesker.

Som forsøgskaniner er vores strategi hele
tiden al holde os nøje orienteret om den
aktuelle kurs og Forholde os offensivt til de
givne betingelser for at få det bedst mulige
ud afsituationen. Vi skal nok holde ud - For
vi har Duracell-barterier i ryggen. Det nytter
i hvert fald ikke at pille batterierne ud.

Og hvorfor er jeg nu så sikker på, at vi har
Duracell-batterier. Det bygger naturligvis på
min egen fornemmelse af skolens kvaliteter,
men det kan også dokumenteres - f.eks. i
den store elevtilfredshedsundersegelse, som
vi foretog i efteråret 2007. Undersøgelsen
omfattede mange sider afskolens hverdag og:
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helt generelt gav eleverne skolen rigtig flotte
karakterer. Og særligt bemærkelsesværdigt:
- en helt exceptionel hej score fik det sociale
miljø og lærerne!

Når vores elever synes, at Århus Statsgym
nasium er et godt sted at være på grund af
et godt fællesskab og et trygt arbejdsmiljø
- og når de synes, at vi har kompetente og
inspirerende lærere - så er fundamentet i
orden. Så er vi i stand til at levere rigtig god
uddannelse til vores studenter. Det er den
kerneydelse, som er vores mission, og som
vi lever for og af. Når den fungerer godt, så
er vi også fremover i stand til at tackle de
udfordringer, som selv voldsomme ændrin
ger i studieordninger eller økonomiske og
organisatoriske rammer byder på. Vi skal
nok klare os!

Keld Larsen
rektor
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Sportsklub ÅSG
Tirsdagd. 7. august mødte vi nye lærere op til
et hyggeligt intromade på ÅSG. Ja, vi havde
nok mest undervisning og læreplaner i hove
det, men hvad vi ikke vidste var, at vi havde
fået job på en arbejdsplads, hvor der virkelig er
fokus på de ansattes fysiske velbefindende.

På ÅSG har man nemlig investeret i et su
pertjekket wellnessområde med både cardio
maskiner, vægttræning og dansesal. Lokalet
anvendes i idræts-undervisningen, men når
kJok.ken slår 15.00, og skolen tømmes for ele
ver, så strømmer mere eller mindre veltrænede
lærere ned i wellnesslokalet.
Man tænker måske umiddelbart, at gymnasie
lærere mest er til Trivial Pursuit og kaffedrik
keri, men faktisk er vi på ÅSG rcr så sporty; vi

både løber, vægttræner og dyrker core ba:11. ©g
har man brug for en introduktion til wellnes
sområdcrs muligheder, har SportskJuo-i'IS@
tilknyttet topkornpetente trænere. Nlan kan
både få et individuelt tilrettelagt trænings
program af Lars-Muskelrnasse-Nordam og få
gode råd af Mette-Balder-af-Stål-Riis una'.eF
den daglige træning.

Ja, i Sportsk.\ub-ÅSG følger vi med · ·
terskravene. Faktisk ervi blevet så in
"Vild med dans", at vi i den nærmest
satser på at udbyde et mindre valg
i salsa ved den ÅSG-kendte Rikk
Jacobsen. Hmm, mon ikke det er go
tværfaglige kollegiale samarbejde...
Fordelen ved at være medlem af den cl<sltlu-

sive Sportsklub-ÅSG er ikke blot faste balder
og store overarme (kridtet løfter jo ikke sig
selv), men også skønne venskaber på tværs af
faggrupperne. Som nye lærere har vi erfaret,
at det er en helt unik måde at komme ander
ledes tæt på sine kolleger; bånd knyttes, når
sveden pibler frem, ansigtskuløren ændres fra
bleg til intens rød, og vejrtrækningen bliver
pænt anstrengt.
Vi er flere, der har udvidet den faste styrke
træning med løb. Som let opvarmning sprinter
vi rundt i Åbyhøj, og vores første mål er en
pokal i Feminas kvindeløb, dernæst går vi efter
DHL-stafetten, and then we take Berlin.
Sportsk\ub-ÅSG har de sidste måneder oplevet
en forrygende tilgang i antallet af medlem
mer, og hvis det fortsætter i samme tempo, vil
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samtlige ansatte på ÅSG være aktive brugere
afskolens fitnessfaciliteter, inden sommeren er
omme. Videnskabeligt er det jo bevist, at mo
tion fremmer indlærings- og koncentrations
evnen, og kan det mon være derfor, at ÅSG er
verdensklasse, hvad angår undervisning?
Vi vil i hvert fald fortsætte med at benytte
dette unikke personalegode og glæde os til
den dag, hvor man som gymnasielærer også
får fryns i form af limousineservice, medar
bejderoptioner og expense account.

På vegne afTriatleterne

Sofie-Trods-aIt-Hlirtiqcre-end-Nordam-Kærn
H eding
Louise-Turbored-i-Hovedct-Griberq
Line-To-Kilo-i-Bænkpres-Holst
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ÅSG 2007-08
- nu med ny bestyrelse
Ved udgangen af 2006 udlob den lorclobigc
bestyrelses mandat. og en ny bestyrelse ror
Arhus Statsgymnasium tiltrådte den I. ja
nuar 2007. En af den Iorelobige bestyrelses
opgaver havde været at pege på den sam
mensætning, som den nye bestyrelse skulle
have, under skyldig hensyntagen 1i! de \ov
fæstede minimumskrav til intern og ekstern
repræsentation.

Det er min opfattelse, at der i valget ar eks
terne medlemmer til bestyrelsen er sikret
det bredest mulige sæt af kompetencer. De1
politiske system. det private erhvervsliv, fol
keskolen og blide kone og lange videregående
uddannelser er repræsenteret i bestyrelsen.
Dertil kommer en stærk og kampetern intern
repræsentation p{1 såvel lærer- som elevsiden.
Dcrrc har manifesteret sig i et kvalificeret og
godt samarbejde i bestyrelsen med respekt for
de forskellige kompetencer og interesser.

Der har i årets løb været flere større sager
at tage stilling til i bestyrelsen; først og
fremmest hele den økonomiske side. Som
en ny selvejende institution skal ÅSG have
åbningsbalanccr, årsregnskaber, budgetter,
regnskabsinstrukser og meget andet. Hel
digvis har kombinationen af velfungerende
økonomifunktioner p/1 ÅSG og et indsigtsfuld:
revisionsfirma gjort det muligt, at ikke al tid
under bestyrelsesmøderne har været brug:
til at gennemgå og drofte disse nødvendige
administrative forhold.

Tilbage står, al der fra politisk side ikke er
leveret, hvad der blev lovet i forbindelse med
overgangen til selvstyre, nemlig ejerskab over
anlægsaktiverne. Det har den groteske konse
kvens, <H ÅSG sammen med næsten samtlige
andre gymnasier har en balance med en

negativ egenkapital, altså ud fra almindelige
regnskabsprincipper er insolvent. Bestwel
sens og ledelsens manglende muligheder, for
disposition over anlægsaktiver forhindren en
mere langsigtet planlægning og investering;
ligesom Ilnansiclle institutioner og sarnan
bejdspartnere, der ser regnskaber med negativ.
egenkapital, umiddelbart tænker "et risikabelt
projekt .. , hvilket ÅSG slet ikke er.

På andre måder blev konsekvenserne afgym
nasiercformen meget tydelige i 2007. ÅSG
fik elever nok til 9 klasser, som bestyrelsen
opfatter som den fremtidige dimensionering.
Elevernes valg ar studieretninger i reformens
levetid har dog haft negativ konsekvens for,
specielt tilgangen til andre fremmedsprog
end engelsk og nogle humanistiske fag, mens
der typisk ses en øget søgning til engelsk,
matematik og samfundsfag. Den udvikling
havde den konsekvens, at ÅSG i 2007 sam
tidigt måtte afskedige to meget kvalificerede
undervisere i de trængte fag og ansætte tre
nye i andre og mere efterspurgte fag.

Denne udvikling aktualiserede drøftelserne
fra elevråd over pædagogisk råd til besty
relsen 0111 ÅSG's skoleprofil, studieretninger
og kvalitet i uddannelsen. På bestyrelsens
rcrnadag i december 2007 blev der fremlagt
en række resultater fra undersøgelser og
drøftelser i udvalg, der samlet i løbet ar 2008
skal føre til en egentlig strategi for ÅS© i de
kommende år.

1 løber af august 2007 blev gymnasierne
desuden præsenteret for den nye taxame
termodel, som Undervisningsministeriet de
kommende år forventer at give bevillinger
efter. Modellen giver et fast grundbeløb pr.
gymnasium, et beløb pr. årselev, et særlig

beløb for elever, der tagerA-niveau i udvalgte
fag, og endeligt et færdiggørelsestaxameter,
der knytter sig til det antal elever, der afslutter
med studentereksamen i juni måned, Pf1 grund
ar valg i 2007 og udskydelse af Finanslovens
vedtagelse, er det i skrivende stund ikke helt
klart, hvilken betydning det får for ÅSG pi,
karl og lang sigt.

Hvor jeg sidste år sluttede med at konstatere,
at der i de kommende år vil ske ændringer,
må jeg konstatere, at der kom nogen i 2007,
men at året i øvrigt har været karakteriseret
afbetydelig uklarhed og manglende meldinger
med hensyn til implementeringen afgymna
siereformen.
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På trods af forandringer og uklarhed vil jeg
gerne på bestyrelsens vegne over for elever,
lærere, administrativt personale og den dag
lige ledelse på ÅSG sige tak for en stor indsats
i 2007 med håb om, at det gode samarbejde på
tværs afalle funktioner på ÅSG kan fortsætte
i de kommende år.

P.b.v.

Peder Østergaard
bestyrelsesformand



Dimissionstale 2007
Der var engang en lille pige, som besluttede
sig for at drage ud i verden for al lede efter
visdornmens kilde. Hendes bedstemor havde
fortalt hende meget om kilden, der udsprang
et sted på et stort, gråt slot, og som gav vis
dom og klarsyn til enhver, der drak af den.
Det var ikke let at finde slottet, og kilden
var svært bevogtet, men pigen var frisk og
frejdig, og måske var hun inderst inde i sit
unge hjerte godt klar over, at enhver rigtig
eventyrheltinde naturligvis må ud på en form
for dannelsesrejse for at kunne gennemgå den
klassiske udvikling fra barnets uskyld til de
voksnes verden.

Pigen hed Åse G, og en dag drog hun af sted
på sin cykel. Hun opsøgte de største ogsmuk
keste slotte i hele landet, men kunne ikke finde
kilden, og rejsen blev meget lang... det første
/,r gik let. eftersøgningen var præget af den
naive fascination og nysgerrighed, som den
unge Åse endnu ejede. Rejsens andet år var
det hårdeste, Åse knoklede tålmodigt, men
opnåede ingen resultater, og hun kunne ikke
se nogen ende p/1 den hårde rejse. Da det tredje
år satte ind, havde hun opnået en vis erfaring,
som [(jorde rejsen temmelig meget lettere, og
da Åse vidste, at tre er et magisk tal, vendte
hendes optimisme tilbage.

En dag, da Ase G korn cyklende, skød hun
genvej ind gennem et helt almindeligt vil
lakvarter, og her luldt hendes blik på noget
mærkværdigt: en stor, grå bygning, der tår
nede sig op mellem de små huse. Åse følte
sig p,1 mystisk vis draget ar bygningen, og
pludselig gik det op for hende, at delle måtte
være det slot, hun ledte efter. Bygningen lig
nede ganske vist slet ikke de slotte, hun hidtil
havde besøgt. Det var hverken prangende eller
storslået, men derimod meget firkantet og
sådan lidt funkis-agtigt.
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Åse G besluttede sig for at undersøge slottet
nærmere. Hendes bedstemor havde fortalt
hende, at et stort, farligt dyr bevogtede slottet,
ogÅse kom ganske rigtigt til ulvens hule. Hun
var nødt til at passere den for at komme ind på,
slottet, og hun afledte snedigt dens opmærk
somhed med resterne fra sin madpakke.

Så langt så godt. Men allerede ved hovedind
gangen stødte hun på den næste forhindring:
portneren, som gik og fejede fortrappen. Til
Åses forbløffelse lod han hende passere med
det samme. Han fortalte senere, at han var ble
vet rørt over hendes betænksomhed, idet hun
både havde husket madpapiret, da hun forlod
ulvens hule, og havde parkeret sin cykel helt
korrekt i det dertil beregnede cykelstativ.

Åse G trådte ind afhoveddøren, og herfra var
der to valgmuligheder: en trappe op og en
trappe ned. Hun mærkede en duft af nybagte
chokoladeboller og tarteletter med kylling og
asparges, og hun fulgte duften hen til trappen,
der førte nedad. Her så hun to smukke skik
kelser, og hun vidste med det samme, hvem
de var. Hendes bedstemor havde fortalt hende
0111 de to skønjernfruer, der boede i kælderen.
De hed Dorthea og Ingelise, og de lokkede
fremmede i fordærv med alle deres lækkerier.
Åse valgte kløgtigt den anden trappe.

Da hun nåede op ad trappen, udstødte hun
et lille gisp. Hun stod ansigt til ansigt med
den store, mystiske sfinks, der herskede over
slottets indre. Sfinksen var et majestætisk og
ærefrygtigt væsen, med uudgrundelige øjne
og en meget dyb stemme...
Med Ases sncdigned og list lykkedes det hende
at svare på sfinksens umådeligt kryptiske
gåde, og hun fik lov at passere.

Åse G havde nu klaret de obligatoriske tre prø
ver, men hun kunne stadig ikke finde kilden.
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Hun vidste godt, at man ikke kan klare den
slags alene, og at i et hvert rigtigt eventyr har
man brug for en form for hjælper, men hun
var jo helt alene...
Bedst som hun sad og var allermest fortvivlet,
høne hun en stemme lige bag sig: "Bare kald
på Baare! Baare er altid til tjeneste." Åse
blev forbavset, men pludselig huskede hun,
hvad hendes bedstemor havde fortalt hende.
Baare var slottets husalf, en pligtopfyldende
og hjælpsom fyr, som næsten altid holdt sig
skjult, men trådte til, hvis nogen var i nød.

Åse satte Baare ind i situationen, og selvom
han vidste, at fremmede ikke måtte få adgang
til kilden, kunne han ikke lade være at give
Åse et par råd med pli vejen, for Baare var en
meget venlig sjæl.
Han fortalte Åse, at gården var omgivet af fire
høje mure. Man kunne ikke komme derind
fra østsiden. Her lå biblioteket, og dette var
bevogtet af en ganske særlig mand. Han var
lille og ufarlig af udseende, men til gengæld
så omhyggelig, når det gjaldt overholdelse

af bibliotekets regler, at det tenderede til
det faretruende. Heller ikke via nord- eller
sydl'løjen var det muligt at komme ud til den
grønne gård, så Baares råd til Åse var, at hun
valgte den vestlige side og gik ind gennem den
store aula. Og med et forsvandt Baare, lige så
pludseligt som han var kommet.

Åse G trådte ind i aulaen ogbegyndte at lede ef
ter en dor eller en åbning, der kunne føre hende
ud til gården. Men der var ingenting, kun den
tårnhøje mur, der adskilte hende fra gården, og
hun begyndte at tvivle på Baares gode råd.

Det var en underlig mur. Den var fuld affarver
og beklædt med en slags keramik, der bulede
ind og ud og så højst besynderlig ud. Del min
dede hende førstom noget, hun engang havde
lavet i formning, da hun var lille, men da hun
gik tættere på, så hun til sin store glæde, at
det var en kæmpemæssig klatrevæg.
Nu kunne Åse jublende klatre over den høje
mur, og endelig befandt hun sig i den skønne,
gronne gård. Hun drak af kilden, og hendes

hjerte fyldtes af glæde, lige så meget over at
have klaret selve rejsen, som over endelig at
have nået dens mål,

Her slutter eventyret om Åse G, og det slutter
lidt brat. Åse har nået sit mål, og det burde
være her, det hele gik op i en større helhed,
og alt var lykkeligt til Åses dages ende... men
hun sidder jo stadig inde i gården og ved
ikke helt, hvordan hun skal føre fortællingen
til ende. Jeg tror, hun føler sig en lille smule
mere voksen, end da hun tog af sted, og
kildens vand har nok også gjort hende godt.
Men hvad skal hun gøre nu? Hvordan kom
mer hun ud afslottet? Kan hun overhovedet
finde hjem, hvad skal hun, når hun kommer
hjem, og hvad skal hun egentlig bruge den
der visdom til?

Jeg tror på en måde, der er mange af os, der
har det lidt ligesom Åse. Der er en masse løse
tråde og åbne spørgsmål, og selvom en vigtig
epoke afvores liv er slut, og vi står med uen
deligt mange valgmuligheder, med livet foran
os og det er så fantastisk, så er det ikke nok at
afslutte kapitlet med "og de levede lykkeligt
li \ deres dages ende"

Ligesom Åse er vi endnu ikke nået til det
sidste stadie i hjemme-ude-hjem-modellen.
tvært imod er vi på vej ud på en ny rejse, og
man fristes til lige at gøre Keld glad ved at
nævne, at vi er som sommerfugle, der forlader
vores pupper, og det er spændende, hvad der
skal blive ar os ...
I dag flyver vi så fra ÅSG og ser tilbage på tre
år, tier har være! tanmstiskc og forfærdelige.
Vi har selvli1lgelig lært en masse, udviklet
os, blevet gode til at være venner og til at
være mennesker, men det har heller ikke altid
været heil nemt,

Vi har virkelig prøvet al huske at samle vores
skrald, når Carsten var på vagten, vi har øvet
os i al tyde lærernes kodesprog og Lars Nord-
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ams særprægede stemme. Vi er blevet forført
afDorthe og Inges slaraffenland, vi har været
fortvivlede, når vi ikke kunne finde Kaare, og
forfærdede, når vi er blevet konfronteret med
dårlige karakterer, skriftlige advarsler og ikke
mindst gule kort...

Men ligesom Åse har vi kæmpet i tre år for at
finde helt ind til kernen afÅSG, og det kom
mer alligevel nok også til at tage et stykke
tid at finde helt ud herfra igen. Jeg håber
ikke, at vi forvilder os alt for langt væk fra
hinanden. Jeg synes, vi skal bruge nogle af
de berømte flipper-kvaliteter, som der bliver
pralet så meget af, til at bevare et rigtig godt
sammenhold.
For selvom v i er ni klasser, med en masse
forskellige mennesker, som i de første år knap
nok kunne kende hinandens ansigter, så synes
jeg, at vi med tiden har skabt et særligt sam
menhold eller i hvert fald en sammenhæng
imellem os, som specielt har udfoldet sig her i
3g. Om det er de runde borde, der har knyttet
os tættere sammen, eller om det bare er den
lange tid, vi har gået her på skolen, ved jeg
ikke, men jeg synes vi har haft det sindssygt
sjovt, og det håberjeg virkelig. at vi vil blive
ved med!
Rigtig god fest!

Venligst
Liua Joha1111e Ehler Malin
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Shakespeare cafe
Nej, det er ikke en cafe, hvor du spiser scenes
og drikker te, men et arbejdende værksted. Ved
du for eksempel, hvor mange koner Henrik
den 8. havde? Hvad forskellen er p,1 yo11 og
thou? Om man måuc myrde sin konge? Hvem
der spiller kvinderollerne hos Shakespeare?
Hvor udtrykket ·10 bc ar 1101 ro bc' sta111111er
fra, og hvad Leonardo Di Caprio har al gøre
med Shakespeare?

Delle fik 3a, 3b og 3c svar på i Iobci af de to
dage i januar, hvor de arbejdede med Shake
speare og hans samtid.

Med den efterhånden ikke så nye gyrnnasiere
form er Shakespeare p{1 A-nivcau kernestof
Samtidig kommer eleverne ikke længere
til mundtlig eksamen i kendte tekster, men
udelukkende i ulæste. Dette forhold kræver
en meget grundig indføring i Shakespearcs
univers, og vi valgte derfor i lighed med tid
ligere ar afhulde en Shakespeare-cafe, hvor vi
forsagre at tage højde for de 'nye rider'.

Torsdag morgen den JO.januar startede vi med
en fælles introduktion 1il perioden, hvorefter
vi så Shekhar Kapurs Elizabc1/1 fra 1998.
Herefter blev de tre klasser delt op på tværs,
og resten af torsdagen blev der arbejdet i tre
forskellige workshops med emnerne engelsk

samtidshistorie, Shakespeares sprogbrug og
det engelske teaters udvikling. Denne dag
var det primært lærerne, der 'optrådte på
slap line:

Fredag d. 11. var der workshops i Macbeth,
Romeo and Juliet og Hamlet. I Macbeth
workshoppen blev der arbejdet ihærdigt med
at fortolke og oplæse en scene fra slutningen
afMacberh. I Romeo ond Juliet blev balkons
cenen opført, og i /-lom/el arbejdede k.Jasseme
selvfølgelig med To bc or not to be ... ·, den
nok heromteste af alle monologer.
Dagen blev afsluttet med en fællesforevisning
af Michael Radfords filmatisering af Shake
spcares '/1,c Mcrclw111 of Vt11iet fra 2004 med
Al racino som jøden Shylock, der kræver sit
skålpund kød.

De to dage viste på en positiv måde, hvor
udfordrende perioden og teksterne er, men
samtidig også, cH hvis man rør springe ud
på det dybe vand, lykkes del. Klasserne var
engagerede, og der var så mange positive
tilbagemeldinger, at vi vil gentage cafeen
ril næste år. Måske vil vi omdøbe cafeen til
Shakespeare-seminar, så vi ikke bliver ankla
get for falsk varebetegnelse.

The Weird Sisrcrs
Ulla Bonnernp, lngcr Meier og Lone Eneuotdsen

Juletale 2007
I førkristen tid var julen en midtvinterfest,
hvor man fejrede, at det nu gik mod lysere
tider. Det var en nytårsfest. Jul - på olddansk
jero - på engelsk year - betyder jo år.

Man ved ikke helt præcist, hvordan julen
blev fejret i forkristen tid, men den islandske
krønikeskriver Snorre Sturlasson fortæller
i Hakon den Godes saga, at kong Harald
bestemte, at festen - jul - skulle holdes
samtidig med de kristnes fest, altså den
24./25. december. Tidligere havde julen lig
get ved midtvinternatten, som på Snorres
tid var i midten af januar. Det er sandelig
heldigt, at vi ikke skal vente en måneds tid
p,, julen endnu.

Jesu fødselsdag blev først fastlagt til den 25.
december engang i 300-,irene. 25. december
var den dag, som vintersol hvervet var fikseret
til i romerriget p,, daværende tidspunkt. Den
kristne julefest var altså fra starten først og
fremmest' en årstidsfcst. hvor man ganske
belejligt havde besluttet, al det også (tilfæl
digvis?) var Jesu fødselsdag . I Norden blev
julen således bare "slået sammen med" de
kristnes fest for Jesu fødsel. Sådan! Det lyk
kedes heller ikke vore kristne forfædre at få
os til al kalde festen for Kristmesse - X-mas,
sådan som man fx gør det i England. Den
hellige rests navn forblev altså i Danmark
'Jul", derjo som tidligere nævnt bare betyder
år (årstldsfcst). Den kristne test fik med andre
ord et vanhellig! navn.

Men I er nok lige glade... med det - altså ikke
ligeglade. lncle i jeres hoved ved i godt, hvad
jul betyder, og I glæderjer. Det er det bedste,
del at glæde sig over noget, til noget, med
nogle. Jeg vil ved uddrag al· Jørgen Gustava
Brandts salme nr. 14 i Den danske Salmebog
fortællejer 0111, hvad del er, der gælder, hvad
det er, der tæller.
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I. Tænk, at livet
koster livet!
Det er altid samme pris.
Kom med glæde!
Vær til stede!
Tanken spreder øjets dis;
rigt og bredt går livet ned
i evighed.

2. Stjemestunder,
livets under,
luft og smag og syn er nyt!
Blodet bruser,
løvet suser,
havets rum er højt og lydt!
Mærk: alt liv går udad! - Giv!
For tro er liv.

6. Hver fornemmer,
jeg'ets tremmer
rykkes ud i pause-ro.
Hvert et skridt, du
rar så frit nu,
er identisk med din tro.
Tyst i midten væksten står
Med livets vår.

Det er muligt, at I synes, at det er noget værre
kristent bavl, at jeg her citerer Fra en salme,
ogjeg har det nok, lidt ligesom de fleste afos
her har det. Ærligt talt - det med det religiøse
indhold i julen betyder ikke så meget for mig.
Men derfor kan man jo netop godt blive klog
på, hvad livet handler om, når man fordyber
sig i de religiøse strofer. De giver faktisk stof
ri! eftertanke og fortæller mig ogjer om, hvad
der er liv, og hvad der giver livet mening, hvad
enten du er en voldsom ugudelig viking fra
Snorres tid eller en halvfed gennemsnitsdan
sker, der trods alt betaler sin kirkeskat.

Gustava Brandt begynder med ordet "tænk".
Det er nok det, vi skal bruge ferien til, det at
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Når en forestilling bliver til: Sting på ÅSG

Der var en svirrende stemning af forventnin
gens glæde og forvirring på ÅSG i de dage op
til premieren. Vi havde travlt, vi var spændte,
vi var forvirrede, men v i var klar til at gøre
en indsats, alle sammen. Kreativiteten pustede
nyt liv inrl i hverdagen, og det kunne mær
kes. Vi lavede aftaler 0111 dit og dat og øvede
i pauserne og efter skole, der var hele tiden
noget, der lige skulle Finpudses eller laves om;
noget skulle til at ske, og der var pres p/1, der
var en deadline, og det var snart.
Som vi gik i gang med at lægge puslespillet,
mærkede jeg, at folk forandrede sig. Distancen
blev p,1 en måde mindre mellem os. Vi Fnisede,
når vi stod på kor-bænkene og lavede aftaler
om det og det og øvede og øvede. Vi tog ter
mokande og forfriskninger under armen og
gik over i gymnastiksalene, og så stod den
på øvning af dans hele eftermiddagen. Det
var, som om der ikke rigtigt på forhånd var et
billede af, hvordan det hele skulle se ud, men

er hyggeligt at komme sammen med folk, man
ikke til daglig omgås med.

I foråret havde vi Sting-teaterkoncert på Århus
Statsgymnasium. Vi skulle fortolke en hånd
fuld Sting sange og forene sang dans og musik
til en forestilling af stemningsbilleder.

Musik kan vi alle sammen forstå og relatere til
på hver vores måde, så denne fælles interesse
var en mulighed for at binde os sammen på
kryds og tværs af klasser. Kombinationen af
sang, musik og dans gjorde, at flere kunne
være med ril al byde ind med noget kreativt,
de var gode til. Projektet var et lille input, rier
kunne føreeleversammen p{1 tværs af klasser
p/1 ÅSG. Et opgør merl vinterens taste greb om
humøret. Jeg meldte mig til kor og dans uden
hcit at vide, hvad jeg gik ind til, men det var
ogs,, lidt spændende.

I begyndelsen var det svær! helt at se, hvordan
projektet skulle blive formet, menjeg var ikke
i tvivl 0111, at vi nok skulle rå stykket noget
god: sammen. Det er også s,, hyggeligt med
et projekt pi, skolen ved siden afskolegangen.
Det er spændende, når der sker noget nyt. Det

Hvis man har fat i troen, glæden og samværet,
er del i og for sig ligegyldigt, om man tror gå
Vorherre. Det må blive jeres egen sag, og så
gor det nok heller ikke så meget, at der følger
noget fed julehygge med i form af litervis af
julebryg og andefedt. Essensen afden traditi
onsrige fest er vel, at man sammen med nogle
glæder sig over livet og det kommende lys.
Liver skal leves, og det handler om at få aet
hele med, men ikke på den selvfede og egoi
stiske måde. Julens budskab drejer sig altså
ikke om. hvorvidt man tror på julemanden
eller Jesus, nej, det handler først og sidst om
at tro og at tro på livet. Som Jørgen Gustava
Brandt siger: "Leve livet! Ført af livet..."

Marie Junge Ernst, 2b

freden til og troen på det, der gælder - og nok
allermest i vores alder - livet. Og når vi i januar
igen banker på, har vi netop haft pause og ro
og kan se Frem mod lysere tider, studieture,
huer osv. Vi står med salmedigterens ord "i
midten af væksten .. med livets vår':

Når jeget sidder bag tremmer og mangler
Frihed, er det godt, vi har pauser, hvor vi kan
komme ud Fra "fængsle!" - nåh, sådan følerjeg
det nu ikke på ÅSG - men godt er det at finde

Jeg tror ikke den stjernestatus folk får i
programmer som "Stjerne for en aften" og
"Scenen er din", kan måle sig med den stjer
nestatus - de stjernesrunder, du kan f;i i dit
eget liv, når du sager viden med nye og klare
ojne, dufter og smager på livet og får friske
oplevelser. Det er sådanne stunder, Jørgen
Gustava Brandt tænker på, når han skriver om
blodel, der bruser, og glæden, der spreder sig.
Så er livet som et stort og åbent rum, hvor alt
kan lade sig gøre - der er højt til loftet. Giv'
I gør jo det, man skal. Men er det de rigtige
gaver, I giver? I dagens Danmark er det vist
mere plastik, pap og papir end glæde, smil og
nærvær, der tæller.

stoppe op og tænke. For 11{1r man tænker og
snuser nysgerrigt rundt, og 11t1r man har tiden
og roen ti! del, opnår man klarsyn, som sam
men med glæde og nærvær giver overskud
til liv - at leve.
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det skabte 1il gcngc_dd et l'rinun til. :11 vi kunne
skabe vores heil cgl'n fonolkni11~ ar musikken
og stemningerne. Det var sjovt at skabe 11ogc1
kreativt sammen med andre elever, og det var
fedt, ar alle var med p,1 den.

Det blev en collage ar bevægelse, sang og
musik. Dc1 smukke ved Siings sange er. at de
pi1 en eller anden måde rammer lyucrcu, lige
meget hvem det er. Musikken rammer. måske
kun yderst, måske et sted indeni, men uanset
er jeg sikker på, at alle os. der medvirkede.
vil huske tilbage og fole os en god oplevelse
rigere. Forhåbcrnlig ramte forestillingen også
noget hos dem. der var modt op i salen.

Iuiic /-la111111cr. 2a
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Skolefesten 2008
Elevudvalget var tovholdere p;"1 årets skolefest,
der som vanligt blev et brag ar en fest med
revy, spisning i klasserne og cfterlolgcndc l;111-
ciers og dans til musik i festsal og kantine.

De følgende indlæg repræsenterer skoldesten
set fra tre forskellige vinkler: fra 1 g, tra 2g og
fra Jg. Fælles er. at de skildrer en god ople
velse. og samtidig er der forskelle i oplevelsen
af skolefesten.

34

Skolefesten set fra l g
Da jeg ankom til skolefesten sammen med
en del andre fra min klasse, var der allerede
godt gang i den. Vi havde nemlig besluttet
at se revyen torsdagen forinden for at kunne
springe den over om fredagen og i stedet
hare hygge hjemme hos en, så klokken var
allerede seks - halv syv, før vi var der. Det
si, ud til, at alle på skolen hyggede sig; nogle
stod lidt stilfærdigt og snakkede, mens andre
løb rundt pi, gangene og råbte og skreg. Jeg
gik direkte ind i den klasse, vi skulle være i,
for at lægge min jakke og taske, og derefter
satte jeg musikken til.

Musikken og pizzaen Ak hurtigt alle i bedre
stemning, og inden jeg nåede at se mig om,
stod halvdelen af klassen oppe på bordet og
dansede, og hvorfor så ikke selv hoppe med
derop? Lærerne virkede meget chokerede, men
tog det egentlig pænt.

Vi blev ligeså stille og roligt færdige med at
spise og med det ene underholdningsindslag,
der var. sti jeg gik ud på gangen sammen med
et par andre fra klassen - vi skulle jo lige ned
afgangen og ind i samtlige klasser for at sige
(eller nok nærmere råbe) "god skolefest". Der
var 10 reaktioner: Enten blev der råbt "skrid"
med dl'I saunuc, eller også var de med på
den og skreg lige s:i hojr tilbage. Klokken var
L'l'll'rh:"111dl'll blevet s;l mange, at det var tic!
ti1;11 l°tSll'.

lier var som s~dvanlig pynte! rigtig godt og
1101 op i kuruiucu. hvor lcstcn lor eleverne
jo :rltid l'orq,;1r. Musikken var allerede i fuld
gang og rr~1 d,1 ar gik aftenen bare fremad
r,ir11;1stisk hurtigt. Og s.'1 var der lige plud
selig lancier midt i det llck! La11g:1 de flcsrc
gik sdvløl~elifl op f'ur at se det. Alle Jfl'erne
i srivcsu: puds er ikke noget, 111an ser hver
dag, s,, det ville jeg ikke g,, glip ar. Selvom
kjolerne osv. selvl'ølgclig var Ilone, kunne
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jeg ikke lade være med at tænke. at det hele
så lidt spøjst ud, for man er jo ikke vant til
at se dem sådan.

Da lanciers var færdigt, lakkede aftenen mod
enden. En helt igennem fantastisk fest - efter
min mening den bedste fest på skolen hidtil
- var ved at være overstået,

Saren Als A11dcrsc11, /.r
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Skolefesten var en succes
for alle

Alle gymnasielever kender til det travle
gymnasieliv med for mange lektier og for
lidt søvn. Man haster igennem hverdagen for
at nå det hele, og sommetider glemmer man
at nyde at være i nuet, da rammerne for ens
hverdag er fastlagt afgymnasiet. Derfor blev
årets skolefest på Statsgymnasiet mødt med
et smil fra alle årgangene.

På Århus Statsgymnasium har den traditions
rige lanciers-fest altid været noget særligt.
Festen markerer et skift for mange og giver
mulighed for, at man stopper op og tænker
over livet som gymnasieelev, hvad enten man
er tg'er, 2g'er eller )g'er. Vi kan selv huske
følelsen af, hvordan alting var nyt og spæn
dende som ig'ere.

)g'erne kan med skolefesten se en afslutning
på de tre hårde, men forhåbentlig gode, gym
nasieår, som nu er ved at lakke mod enden.
Skolefesten er for )g'erne noget helt specielt,
og ifølge dem er det deres fest. Dog betyder
skolefesten også noget for de andre årgange.
Som I g'er kan man nyde, at gymnasietiden
endnu ikke er ovre, samtidig med al man
tænker tilbage på det halve år, man har gået
der og forsøgt at falde til. 2g'erne står imellem,
og skolefesten medvirker til, at man stopper
op og finder ud af, at man nu er halvvejs, med
alt hvad det indebærer.

Den ene flotte kjole efter den anden. Jak
kesættene med matchende slips til pigen.
Forventningsfulde forældre, der glæder sig til
at se deres barn danse lanciers. Lærerne, der
stolt viser deres klasser frem og følger dem
gennem hele aftenen.
Stemningen var høj på Århus Statsgymnasium
den 29. februar 2008. Festen blev sat i gang
af den årlige revy, hvori )g'erne viser årets

gang pi, en satirisk, men venlig måde. Efter at
have grinet og klappet færdig fordelte skolens
elever og )g'ernes forældre sig ud i klasserne,
hvor der her var et par timer W rådighed W
spisning. Inden lancierdansen blev der spille!
musik i kantinen. Klokken 21.30 hørtes de
første toner afmelodien til lancierindmarclien.
Aftenens højdepunkt - nemlig lancierdansen
- blev udført med smil, og opmærksomheden
var fuldt rettet mod de glade dansere. Hereftet
fordelte folk sig rundt på skolen, og foræl=
drøne begyndte så småt at trisse hjem. Nu bleM
festen ligeså meget tg'erne og 2g'erncs fos~
da fokus blev flyttet til kantinens liveband:
Airline. Hvis det blev for anstrengende at
danse til de svingende rytmer, kunne man Blot
gå op i skolens festsal, hvor man her kunrre
danse vals til Ensemble Vivex's musik.

Man kan med rette sige, at årets skolefest var
et brag af en fest. Der er uden tvivl enighed
om, at festen blev gennemført på en god og
festlig måde. Jg'erne tog videre på Broen for
at fejre, at deres tid som gymnasieelever snart
er ovre. I g'erne fandt ud af, al der (heldigvis)
er et stykke tid tilbage på gymnasiet. Os zgere
fik nu mulighed for at se tilbage på halvandet
år på godt og ondt samtidig med at have en
følelse af gå-på-mod og glæden over, at det
hele ikke er forbi endnu.

Cecilie Ral,bek Ttiuesen og
Helene Biering-Matfseu, 2.b
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Skolefestdigt
I den syvende måned af det sidste semester
Dannede skolen ramme om den ældste årgang
Og i en sal fyldt til randen med gæster
Underholdte og dansede de så tårerne sprang.

Med ugers intensiv træning i trin og hukommelse
Forsøgte mange at finde takten
l danselektioner uden nogen forsømmelse
Da ingen ville stå forvirrede hen på den store aften.

Hos flere begyndte forberedelsen måneder før festen
Og udvælgelsen af tøjet var ikke nødvendigvis let
Men på selve dagen trodsede folk blæsten
Iført både overdådige kjoler og stilfuldejakkesæt.

Før spisningen var aulaen først genstand for revyen
Som med alt fra AT-eksamen til frivillig billedkunst
I et virvar af karikering gennem hørelse og syn
Vandt både skolens elever og læreres gunst.

Imens den stod på familiær spisning og posering
Strejfede de små rundt mellem de forskellige klasser
Og alt imens 3.g'erne druknede i blitzglimt og fadøl
Søgte resten mod aulaen i jagten på gode pladser.

I kvadriller med tusindvis af hvilende øjne på sig
Dansede de med svedige hænder og røde ører
Men midt i det hele løb nydelsen lidt sin vej
Da 111{1\et for mange blot var det at gennemføre.

Med dansens udgang åndede flere lettet op
Og efter afsked med traditioner og gæst
Begyndte den nederste etage sit småt
At rage hul på elevernes fest.

Få timer senere kørte busser i regnvejret
Mod byens synderfyldte legepladser
Og med fint tøj undgik man kø-besværet
Mod slutning på enten kasino eller Broen for alle 3g klasser.

Osk11r Z11c/10 , 3d
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Frivillig idræt
Skolefodboldeventyr
D. 21 /9-07 kl. 8.00 startede rlc11 prcstigcfvld1c
skolcforlbolrlturnc1i11gc11 i Årh11s, og del skulle
vise sig, at ÅSG tithene rlc11 absolutte top
i11dc11 for sko/efodbolrl i Århus og 0111cg11.

Vejret var koldt og blæsende, da de 11 startende
spillere løb på banen, som normalt er hjemsted
for Århus Tigers. Umiddelbart så de dårlige
vejrforhold ud til at skulle blive en ulempe for
et teknisk betonet fodboldhold som ÅSGs.

komme foran. Denne taktiske genistreg blev
vendepunktet for det noget desorienterede
ÅSG hold.
Resten af kampene blev en smal sag for ÅSG,
der endte i finalen, men da reglerne sagde,
at de to finalister begge gik videre til DM i
Middelfart, valgte Lars Raunholt klogt at spare
holdet for yderligere anstrengelser.

Under DM (d. 3/10-07) i Middelfart opdagede
holdet en helt ny side afderes træner. Selvom
Lars Raunholts mangeårige trænererfaring
havde hærdet ham, gjorde de store rammer
alligevel tydeligt indtryk på ham, og man

Frivillig basketball 2007-08
Skoleåret 07-00 blev som de foregående år
meget succesfuldt.

Efter mange sjove og sveddryppende trænings
timer tirsdag eftermiddage deltog ÅSG med 3
hold i gymnasieskolernes basketballturnering,
nemlig drenge A, pige A og drenge B.

De to A- hold kvalificerede sig begge til A
nalestævnet, hvor pigerne vandt bronze, kun
overgået af de to Københavnske Team - Dan
mark gymnasier Falkonergården og Rungsted,

og drengene endte på en 5-6 plads (de havde
dog de senere finalister fra Egå på krogen i
det meste af kampen mod dem).

B-holdet vandt en tæt kamp over Katedral
skolens bedste hold, nar-not.

Med håb om, at sæsonen 2008-09 bliver lige
så god og sjov som de foregående år, glæder
jeg mig allerede til næste skoleårs frivillige
basketball.

Hilsen
Jens Winther

Men skolens træner Lars Raunhoh, en ruu
neret herre inden for spillet, kompenserede
for vejrforholdene ved at lade holdet stille op
i en defensiv 5-4-1 opstilling. For som Lars
Raunholt sagde: ··1 fodbold gælder det om
ikke at komme bagud" Så med denne lektie
i baghovedet kunne det umuligt gå galt. Det
gjorde det da heller ikke, for dommeren fløj
tede den første kamp i gang. Lars Raunholts
defensive tilgang havde åbenbart ikke bund
fældet sig helt hos de unge og uerfarne spillere
på ÅSG's hold, og kampen endte med cifrene
2-0 i modstanderholdets favør. Efter kampen
måtte den ellers så principfaste trænerjustere
lidt på sin lektie, så det nu også gjaldt om at

mærkede derfor en vis usikkerhed fra bænken.
Alligevel gjorde holdet en god figur og lå
længe til videre deltagelse i turneringen. Men
en dårlig sidste kamp gjorde, at der skulle
trækkes lod bland, tre hold om, hvem der
skulle gå videre i turneringen. Heldet tilsmilede
desværre ikke ÅSG, der noge: slukørede, ude ar
turneringen, rnåue rage hjem til Århus.

Skolefodboldeventyret så dog ud til at gøre
ÅSG's fodboldhold endnu stærkere, og det var
da også med æren i behold, at holdet forlod
turneringen.

/iilads Pm:rsc11 og Kasner Tro/droft J-fe11rikscn, 2x



Studieture
Slår man ordet "forudsætninger" op i ord
bogen, Får man en Forklaring, som lyder
"kvalifikationer som gør, at man er i stand til
at udføre en opgave ".

Forudsætninger for indlæring i gymnasiet får
man på mange forskellige måder.
En af måderne er at deltage i en studietur,
hvor man får mulighed for at lære hinanden
at kende, skabe tættere venskaber og et bedre
og mere trygt socialt sammenhold.
Disse ting er afgørende for, at den daglige
undervisning fungerer. For at man er i stand
til at udføre den opgave, indlæring er.

Også forholdet til lærerne sættes i et andet
perspektiv på en studietur. Når samværet
rykkes uden for de typiske undervisnings
situationer ændres lærer-elev-forholdet til et
tættere og mere jævnbyrdigt forhold.

Ikke kun de personlige relationer vendes på
hovedet på en studietur.
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Forholdet til et fremmedsprog ændres grund
læggende ved at komme til udlandetsammen.
Der kommer fokus på at bruge fremmedspro
get kommunikativt og lidt mindre fokus på
den korrekte grammatik og på at finde de
helt rigtige gloser. Det giver perspektiv og
motivation til sprogundervisningen.

Med studieturen opnås gode forudsætninger
for indlæring på en sjov og motiverende
måde.

Anne Scherrebeck Ha.11se11, 2c

2c i Barcelona
Hvem har ikke drømt om at kunne spørge
Einstein himself, hvad fanden det lige er han
mener med det der 'relativitet'? Hvem har ikke
haft lyst til at spørge Da Vinci, hvad Mona
Lisa smiler af? Eiler Gud, hvorfor han skabte
myggene og brandmændene?
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Men Einstein er dod. Da Vinci er <lod. Gud
er død og Nietzsehe med. Studieturen lever
endnu, og Gud ske tak og lov for det.

For bag studieturens sagnornspæudte ydre,
hvor solbriller, tommermænd og ungdoms
slovsind er den klædning, man populært set
ynder at iføre de unge rejsende, gemmer sig
en fantastisk ide om, at læring også bliver
nødt til ar være en oplevelse.

Man kunne spørge sig selv, hvad fornuftigt
der kan være i at hive eleverne ud af klasse
lokalets signede ro og ud i en forblæst park,
hvor læreren må råbe for at overdøve vinden
og de lokale sprittere. Eiler hvor fagligheden
ligger i al skulle sporgc om vej igennem en
skummel forstad.
Svaret er vel egentlig givet, for hvis vi ikke
lærer spansk for at slippe helskindet igennem
rabarberkvarteret - hvis ikke det er for at tale
med spaniere, at vi slider i det med datidsfor
merne - hvad i al verden er det så for?

På studieturen har man mulighed for at opleve
det, man sveder med i timerne. Og samtidig
lære om der på en måde, som normal under
visning ikke tillader.
Man kan jo af gode grunde ikke hive Antoni
Gaudi ind i dansktimen til en lille sludder om
neo-gotik, ligesom det heller ikke ligefrem er
nemt at opsiove en ægte barokmaler.

Men skønt kunstnerne for længst har stillet
træskoene, lever deres kunst videre. Parkerne,
kirkerne ogmonumenterne står der stadig. Bil
lederne hænger der endnu og taler på vegne
af deres ophav. Man kan ikke se dem blive
malet, men man kan få del i den stemning,
hvori de er blevet til. Og at opleve kunsten er
vel det tæucstc, man kommer på at snakke
med kunstnerne selv.

Nå.ja. Studieturen kanjo ikke vække de dodc,
men forhåbentlig er den med til at vække intc
resse for det, der i nogens øjne virker dødt.

Sen» Hejlsko11, 2c

2d: Studietur til London om
Det multietniske samfund
Efter et par hektiske måneder med arbejdet
med vores AT-projekt om det mulrierniske
samfund med samfundsfag og engelsk, og
hvor forvirringen havde været total omkring
rejsebureauets fejl med vores hotel (det endte
lykkeligt- luksushotel i centrum af London!),
var vi endelig så klar, som vi kunne være til
vores studierejse. Men da vi endelig skulle
afsted, opstod der nye bekymringer: Hvordan
skulle man opføre sig over for de høflige
englændere? Vi ville nødigt opføre os for
nærmende og overvejede derfor, hvor mange
gange man kunne sige "please" i en sætning
uden at virke latterlig. "Excuse rne, please. If
you don't mind, would you then please hand
me the ketchup please? Thank you please."

Den første dag brugte vi på Carnden Marker,
hvor pengepungen ustandseligt blev hevet
(rem. Man skulle passe på ikke at lade sig
lokke afde ivrige sælgere, der ofte tog overpris
og ville gå langt for en handel. Sælgernes op
lattclse afeleverne som en flok dumme turister
var måske ikke helt ved siden af, da der flittigt
blev taget billeder af selv de mindste ting.
London viste sig i øvrigt hurtigt ar være en
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shopping-heaven for alle. Alle pigerne blev
hurtigt bekendte med den 5 etager høje Top
Shop og de andre fede butikker på den kendte
Oxford Street.

Alle dagene var skemalagre med aktiviteter
omkring vores tema: Det multietniske sam
fund. Vi lavede kvartersanalyser, der viste,
hvor broget og globaliseret en by London er,
etnisk set. London er en by fyldt med mod
sætninger som fremstår tydeligt i de forskel
lige områder. En enkelt gade adskilte SOHO
og China Town, som ikke kunne blive mere
forskellige. China Town, som var fyldt med
kinesiske restauranter og små købmandsfor
retninger, stod i skarp kontrast til de mange
sexshops og bøssebiografer, man kunne finde
i SOHO.

Desuden besøgte vi museerne Tate og Portrait
gallery, ikke for alle med lige stor entusiasme.
Derimod blev alle meget grebet af fortællin
gen 0111 Jack the Ripper, mens en fantastisk
guide viste rundt i området ved White Chapel,
hvor mordene havde fundet sted for mere
end hundrede år siden. Nogle levede sig så
meget ind i historien, at de var bange for at
blive overfaldet af morderen p_å vej tilbage
til hotellet.
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En afde lidt mere blandede, men interessante
oplevelser, var besøget i moskeen i Regent's
Park, hvor klassen skulle have en rundvisning
og bagefter snakke med imamen Mr. Abdullah.
Kulturforskelrene var store, og det gjorde det
svært for os at forholde sig til hans lidt for
selvretfærdige attitude. Imamen ville hverken
erkende ærcsdrab eller rvangsægtcskab som
en realitet og mente ikke, at dette kunne dis
kuteres. Turen tilbage til hotellet var derfor
præget afen lettere forarget stemning, da alle
var utilfredse med den måde, han forsvarede
sin sag på, og i stedet angreb alt, hvad der
kendetegnede den vestlige verden. Men det
havde dog været en interessant tur, og den
viste en del om kulturkonflikter. Besøget blev
sat i reliefafet besøg i den danske kirke og på
den danske ambassade, hvor kulturkonflikter
og terrorisme var på dagsordenen.

En af de helt store oplevelser var musicalen
"We Will Rock You" Alle blev revet med af
musikken og stemningen, og resten af turen

-,C'U'
~~• .t:..

blev der sunget Queen-sange, ofte til stor
irritation for englænderne. Som sædvanlig
blev aftenen afsluttet med en tur på en ægte
engelsk pub, hvor cider var den klare favorit
drik.

Torsdag den I J. marts var det blevet tid til,
at vi skulle hjem igen. Et mistet pas skabte en
smule forvirring før afrejsen, men vardog ikke
nok til at slå nogen ud. Vi var trætte efter en
"vild" bytur den sidste aften, hvor de fleste
benyttede deres sidste chance for at score en
"lækker" englænder. Ventetiden i lufthavnen
blev brugt på tyggegummikonkurrencer og
afslapning, mens de sidste indkøb blev gjort
i taxfree.
Tilbage i Danmark ventede spændte forældre
og kærester, som kunne glæde sig til at få
fortalt en masse historier om alle de store og
sjove oplevelser.

Marie Holm Kjærbolling, Josefine Aaris og
Cathrine Engsig Sorensen, 2d
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Ydre arealer, bygninger og inventar 2007-08

Fortid
Århus Statsgymnasiums bygninger blev ind
viet i august 1958. Sf1 skolen nærmer sig med
hastige skridt de 50 år. Bygningen fremtræder
med sin lave, langstrakte facade, sine store
aluminiumsindrammede vinduespartier og
den strenge geometriske planløsning som et
fremragende eksempel på 1950'ernes funktio
nalistiske bygningskultur. I 2004 blev skolens
bygninger fredet afKulturarvsstyrelsen netop
med henvisning hertil.

Hvis man nærmer sig skolen fra syd - fra
Fenrisvej - åbner blikket sig op imod skolen
gennem det parklignende anlæg, de spredte
fyrretræer og Haugen Sørensens monu
mentale skulpturer (Mindesvupperen og En
erindring mindre). Den brede fortrappe og
de store glaspartier sluser den besøgende
ind i skolens forhal - med Jorns impone
rende keramikrelief. I den tilstødende festsal
dominerer Jorn/ wemaeres smukke gobelin
"Den lange rejse", der fylder hele sydvæg
gen. I bygningen hersker de lige linier, der
følger de lange, lyse gange mod syd og nord

og forbindelsesgangen imod øst. Skolen fik
vinger på ved en udvidelse imod øst i 1972,
og ved en tilbygning i 2004-05 er de to vin
ger igen blevet forbundet med skolens nye
studieområde.

I. januar 2007 er skolen overgået til statsligt
selveje. For bygningerne betyder det i ho
vedsagen, at skolen selv står for den indre
vedligeholdelse, finansieret med tilførte midler
(bygningstaxameter), mens staten er ansvarlig
for den ydre vedligeholdelse og større genop
retningsprojekter. Dette ansvar administreres
afUniversitets- og bygningsstyrelsen (UBST),
som vi løbende opdaterer med vores behov og
ønsker for vedligeholdelse. De sidste år under
Århus amt bød på en voldsom renoverings
og fornyelsesindsats: Nyt kantinekøkken,
nye elevroilener til både drenge og piger, ny
tilbygning (200 m2) til nyt studieområde, 2
sik.nye elcvioilener i kælderen, nyindretning
af administrationen og et nyt klasseværelse
ved omrokeringer af rummene, nyt styrketræ
ningsrum i idrætskælderen, udskiftning af et

større antal defekte vinduer, ny fortrappe og
reparationer i tag og i kloaksystem.

Nutid
På denne baggrund har den nye struktur kun
kunnet skuffe. Staten har gerne villet eje
bygningerne, men har indtil nu ikke været
indstillet på at afsætte de nødvendige midler
til pasning af sine bygninger. To genopret
ningsprojekter har vi dog fået tilkæmpet os
i 2007:
Vi har fået renoveret skolens elevatorfor
bindelse mellem kælder- og stueetage, og vi
har rnet udskiftet de motoriserede solsejl på
facadens sydside, hvilket har været et længe
næret ønske til afhjælpning af indeklimapro
blemerne i lokalerne.
Og så alligevel et lille hjertesuk: Solsejlene
pi, skolens ost- og vestside er i lige så ringe
stand som de tilsvarende på sydsiden, og de
kan heller ikke betjenes, men tie 300.000 kr.
til at få dem med i renoveringen har UBST
ikke kunnet finde.

I 2008 er der dog tilsyneladende kommet
skred i tingene. Skolen har netop fået meddelt
et beløb på 3,2 mill. kr. til modernisering og
ombygning af faglokaler "i den ældste del af
bygningen". Renoveringen må ikke påvirke
skolens kapacitet, og ændringerne må kun
ske inden for eksisterende bygningsmæssige
rammer. Det betyder i realiteten, at hele byg
ningen og (næsten) alle fag er i spil, selvom
fagene med faglokaler fremhæves. Det vil
sige fagene idræt, musik, billedkunst, drama
og mediefag samt de naturvidenskabelige fag
biologi, naturgeografi, fysik og kemi.

Moderne undervisningsformer knever brug
af computer. For få år siden klaredes dette
i skolens to it-lokaler, som kunne (og kan)
bookes. Hvert it-lokale er forsynet med 14
peer (til hver anden elev). Men nu rykker
computerne hurtigt ind i alle lokaler og i alle
lektioner. Normal-klasseværelserne forsynes
i disse år med projektorer, som betjenes af
computere med væghængte fladskærme, og de
er suppleret med video/ dvd-afspillere placeret
i faste skabe. Vi har endnu ikke projektorer i
mere end ca. halvdelen afklasseværelserne -
målet er at alle undervisningslokaler får dette
udstyr. Alle lokaler er dog forsynet med en
computer med fladskærm. Skolen har trådløst
netværk, så pcerne kan inddrages i den dag
lige undervisning.

Halvdelen af skolens lærere har i dette
skoleår fået stillet en bærbar computer til
rådighed til den daglige forberedelse og til
anvendelse i undervisningen. Den anden
halvdel forsynes i næste skoleår. Mange
elever medbringer selv bærbare computere.
Desuden har skolen etableret udlån af i alt 20
bærbare elevcomputere. I studieområdet er
placeret 14 bærbare computere, som fortrins-
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vis er tiltænkt gruppe- og projektarbejdende
elever. I lokale nr. 3, som er skolens nyeste
lokale, er halvdelen af tavlen erstattet ar et
Smartboard. Også disse vil efterhånden vinde
indpas i alle lokaler, når økonomien gnidvist
tillader det.

Som led i skolens vedligeholdelsesplan
har vi 2007-08 renoveret 4 klasseværelser
(lokalerne 48, 50, 29 og I 3). Malermester
Snare har været i gang med spanling og
filt og nymaling. Lokalerne har endvidere
fået nye hvide {mørklægnings)gardiner.
Lokalerne 50 og 52 er forsynet med nye
stole til eleverne {indstillelige skrivebords
stole). Endvidere har vi renoveret lokalerne
K09 og K 10, så de er klar til indretning til
mediefaget. 1 skolens festsal er foretaget
løbende forbedringer, herunder lyd og lys
{også på gobelinen). Det gamle rnorklæg
ningssysiern var i forfald og er pillet ned.

Vi har sat et nyt motoriseret lærred op på
bugvæggen af scenen.

Fremtid
Der er ingen tvivl 01111 at den smukke arkitek
tur og kunst inspirerer tie daglige brugere. Og
med deres næsten 50 år har bygningerne vist
deres funktionalitet. Men det kan ikke skjules,
at der også er problemer: Normalklassevæ
relserne (fra 1958) er normeret til 24 elever i
klasserne (45-48 1112), men nu er der ofte 28-29
og i fremtiden måske Acre. Desuden skal der
nu være plads til it, arbejdsforrnerne er langt
mere varierede nu end i I 958. Vi forsøger at
lose problemerne ved at lade eleverne gå ud
af lokalerne i løbet af lekrionerne, når der er
behov for individuelle- eller gruppearbejds
former. Så må de kæmpe om pladserne i
studieområdet (ca. 70 pladser), i forhallen (36
pladser), i festsalen (ca. 30 pladser) eller elev
arbejdspladserne i kælderen (K6 og KB - ca.
20 arbejdspladser). Det ville naturligvis være
mere ideelt, hvis der var plads til, al flere ar
akilvitctcrne kunne foregå i klasseværelserne,
som så skal være væsentlig: større. Drømmen
er, at vi må slå de små klasseværelser sammen,
s,1 3 lokalerbliver til 2 (hver på ca. 60 1112). Det
ville give væsentlig: bedre arbejdsforhold og
- miljø, men ville kræve en tilbygning med de
lokaler, som vi s,1 uvægerlig: ville komme til at
mangle. Med 27 klasser efter sommerferien vil
alle de nuværende lokaler, også faglokalerne,
være i brug ston se: i alle lektioner, så hvis
vi laver 8 lokaler ud ar de 12 (normalklas
seværelser] pi, sydgangcn ug 3 ud ar tie 5 på
csigangeo. så vil vi mangle (i en tilbygning)
6 lokaler Det er spændende, om denne drøm
går i opfyldelse i denne dronnings tid.

A11to11 Vi1ulcrs/e1J
byg11i11gsa11s1Jarlig udda1111elsesleder

Fællestimer 07/08
I dette skoleår har fællestimerne dækket et
bredt spektrum af arrangementer - nogle
for delmængder af eleverne og nogle for alle
skolens elever samtidig. Af årets oplevelser
kan bl.a. nævnes:

Fredag før efterårsferien havde skolen be
søg af en turne af ca. 50 unge studerende
fra Musikkonservatoriet under uddannelse i
rytmisk musik og bevægelse. Ligesom sidste
år skabte de med deres sang og dans en for
rygende forestilling, der fik hele salen til at
svinge med.

1 november var der politisk duel mellem Svend
Auken og Kristian Thulesen Dahl. Salen sy
dede afdebatlyst og gode spørgsmål, og de to
politikere gav hinanden kamp og argumenter
til stregen.

Senere i november var Kluvers Big Band på
besøg, og de forstod med musikalsk kvalitet

49 .___....,;~..~.0..re..aå..re..t_2_ø_0_7._0_B _



Skoleåret 2007/08 50 s 1 -.;;;.S,_kø"l"'eå.rn.._t.,.2,.©_0_fl,,_l0_8 _

Eksamen 2008: AT for begyndere
Hvad er almen studieforberedelse egentlig?

Når man går til eksamen i almen studieforbe
redelse i Jg, handler det ikke om at gi, i dybden
i de enkelte fag. Det gør eleverne jo i alle de
andre eksamener. Her handler det mere om at
kunne bruge sin mangesidede viden om for-

Eksamen

hvordan denne sag kan belyses og forstås
fra mange synsvinkler og under anvendelse
af metoder fm forskellige fag.

Hvis det emne, man arbejder med, f.eks. er
Grauballernandcn [eksemplet bruges i et
undervisningshæfte udarbejdet af Fege og
Hegner 2008}, så vil der kunne bringes mange
rag i anvendelse. Spørgsmål om bevaringstil
standen vil kalde på viden fra biologi, natur
geografi og kemi. I spørgsmål om dateringen
vil man yderligere kunne inddrage fysik
og historie. Er fokus på dødsårsagen er det
snarere kombinationen af biologi, historie og
religion, der måske kan give svar.

I i:ilt11L:11 studieforberedelse træner man elever
ncs kompetencer til overordnet m sætte sig
ind i et bestemt emneområde- en sag. De skal
lindt ccnuulc problemstill inger og vurdere.

Det har været en spændende udfordring, som
først lærerne og sidenhen eleverne har lagt
en mængde energi og opfindsomhed i. Men
dette nye fænomen har også affødt en vis
usikkerhed om de krav, man skal leve op til. Al
begyndelse er svær, men [1r for år og specielt
nu - efter ar vi har gennemløbet det første
3-årigc forløb og gennemført den afsluttende
eksamen - står det klarere ror os, hvad almen
studicforhcrctlclsc går ud p[1.

Almen studieforberedelse (eller den besyn
derlige forkortelse AT) står ofte pi, en gym
nasieelevs skoleskema nu om dage. Almen
studieforberedelse er en af de helt centrale
satsninger i gymnasiereforrnen 2005. Og
almen studieforberedelse er - måske netop
derfor - det mest omdiskuterede element i

reformen. Der er ikke tale om et nyt fag, men
om en stor timeramme, der er sal af til, at
fagene kern arbejde sammen om en sag.

I januar var der remadag p:1 skolen omkring
rusmidler, og som optakt til arrangernenrct
talte ungdomsforskcr Steen Beck om unge og
rusmidlcr, Resten af dagen forlob i debatgrup 
per omkring forskellige temaer, hvor eleverne
var del t op på tværs ar årgange.

og overlegen sans for publikum ,11 trække
alle op af' stolene. Alle tilstedeværende fik en
musikalsk oplevelse, og de vil med g.iranli
huske Kluvcrs.

Elevrådet arrangerede i april fællestime med
teatergruppen C:ntact, der er organiseret
under Betty Nansen teateret Gruppen lagde
op til debat med deres forestilling, der havde
integration som tema. Det var en aktuel og
vedkommende forestilling, der absolut ok
skabt bevægelse hos forestillinger og hold
ninger hos publikum.
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skellige t,,g og deres metoder til al linde frem
til og arbejde med centrale problemstillinger.
Desuden skal man være i slam! til al vurdere
de muligheder og begrænsninger. der tigger i
fagene. Og så handler det også om at vise, at
man er i stand til at strukturere og Formidle
et fagligt stof.

Selvom almen studieforberedelse begynder i lg,
så kan man selvfølgelig ikke have delle overblik
fra starten. Derfor er undervisningen i almen
studieforberedelse bygget op, så man gradvis
træner de forskellige kompetencer, og således at
såvel kravene til arbejdsformer som emnernes
kompleksitet stiger gennem de tre år ,

Almen studieforberedelse er også en ny eksa
mensform. Eleverne har forholdsvis god tid til

C"'c"''
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al sætte sig ind i et overordnet emne og finde
frem til del materiale og de problemstillinger,
de vil arbejde med. Undervejs sammenfatter
de i en synopsis, der bliver udgangspunktet
for den senere mundtlige eksamination. Her
med ligner eksamensformen i højere grad end
den traditionelle eksamen den arbejdsform,
som eleverne senere vil møde på de videregå
ende uddannelser eller i forbindelse med deres
fremtidige arbejde. Og erfaringerne fra den
nyligt overståede eksamen viser da også en
eksamensform og et fag med perspektiver.

Keld Larsen
rektor

OD er gy11111asieelc11emrs egen oplys11i11gs- og
solidaritetsorgr111isorio11, der arbejder på at
[orbedrc forholdene for unge i andre dele af
verden. Der gur 11i 11ed at give en dag af»ores
udttannelsc, sti andre l.u111 }li e11.

Operation Dagsværk er en organisation,
udelukkende styret af elever, som arbejder
under mottoet; Oplysning, stillingtagen og
handling. Det betyder, at vi ved det årlige
projekt arbejder på at oplyse unge gymna
sieelever, så de kan tage stilling og handle
herefter. Derigennem bliver det muligt for
unge verden over at blive uddannede og
hermed oplyst.

OD er i modsætning til andre hjælpcorga
nisationer ikke finansielt baseret på penge
indsamling, men p,, elevernes arbejdskraft;
OD-etagen afholdes den første onsdag i no
vember hvert år, og del er en dag, der giver
gymnasieeleverne mulighed for, igennem
egen arbejdskraft, al hjælpe andre unge i de
Iauigcrc dele af verden. OD-dagen er, udover
,11 være en skemafri dag med et velgørende
formål. ogs:"1 en sjov dag, hvor man kan være
sammen med sine venner, rn et afbræk fra den
iil lider trivielle hverdag og I';\ en chance for
:11 pruvc noget nyt.

Men der er mere i OD end den ene dag om
året: På Århus Statsgymnasium har vi en
OD-gruppe, der består af elever på tværs af
årgange og klasser, hvor vi administrerer de
forskellige aktiviteter, heriblandt OD-dagen
og OD-cafe. Dette skaber udover resultater og
spændende aktiviteter, venskaber og hygge.
Desuden er der en masse aktiviteter pi, lands
plan og i de forskellige distrikter, som bl.a.
aktivitetsweekender og forårets arrangement
"Rock dine holdninger" i Ridehuset med
kunstnere og politiske debattører.

OD-projektet 2008:
Plads til alle
I samarbejde med CARE Danmark arbejder
Operation Dagsværk i år med et projekt, der
skal forbedre vilkårene for især unge kvinder
og nomadebørn i det vestafrikanske land
Niger. Det vil vi gøre ved at skabe plads til
alle i uddannelsessystemet og dermed fremme
ligestilling, selvstændighed og universelle
rettigheder.

Operation Dagsværk udsender efterfølgende
en opfølgntngsgruppe, der har til opgave at
observere og kontrollere projektets resultater
og bæredygtighed.

OD-gruppen på ÅSG er altid parat til at
oplyse og informere de interesserede eller
blot nysgerrige yderligere, og vi vil desuden
i starten af året også introducere de nye Ig
klasser for OD.

Her er plads lit alle!

OD-gruppen på År'111s Statsgymnasi111n

~ _ 1b I Operation Dagsværk
~.., Oplysning, stillingtagen og handling



,___A_fib_e"'j_d..,sg"'r_u_,_p_._,JD_e_r _o_,,g_f_·o_re_,_, i_n,,_g_er___. 54 55 1..,....;:;;A::.:rb;:,;· ec1J.::cl;:.;S§'1.:' I..::U~JJ"''c::ec:..r..::ocegc..;fø:.;r.;.e;..;n;;.in"g'-'e'-'r__.

ÅSG's Venner Elevforeningen ved ÅSG

Viuii<'mc i p/11/wtkrmkurrc11crn: Frn 111·11s1n· A1111 Clwrlolf t• T/w111se11 (I. præmie) og Samira Justesen (2. µm•mid

Lars Serup Nordom

På bestyrelsens vegne

Ansøgningsskema og anden information om
foreningen ligger på skolens hjemmeside.

Præmie til plakatkonkurrence i
forbindelse med jubilæet næste skoleår

• Fotoudstilling Operation Dagsværk
• Underholdning til tosprogscafeen Jalla

Jalla Habibi 2
• Forplejning i lektiecafeen
• Pokal til volleyballturneringen
• Præmie til ultimateturneringenDel er dermed muligt at søge Elevforeningen

0111 tilskud, hvis der er brug for det i forbin
dclsc med el arrangement uden for skoletid
med tilknytning Lil skolen.

I skoleåret 07/08 har Elevforeningen
imødekommet ansøgninger om bl.a.

Præmie til videokonkurrencen
• Præmie til logokonkurrencen i

forbindelse med jubilæet næste skoleår

Elevforeningen ved ÅSG blev oprettet i 2005
og har til formål at afholde elevfesterne på
gymnasiet. Igennem dette kan der ydes stolte
til elevaktiviteter uden for skoletid med til
knytning til skolen. Alle ansatte og alle elever
pf1 skolen er medlem af foreningen.

I skoleåret 2007/2008 har foreningen således
• Afholdt den årlig, tilbagevendende rest

for gamle elever første fredag i novcrn
her.

• Finansierer pengepræmier til årets jule
elevtaler

• Givet 1 ilskud til instruktion i Flamenco
• Givet tilskud til alle 2g klasser i forbin

delse med studieture

Katrine K1111dst11

Pri Ve1111(:JOn·11i11ge11s 11eg11e

Det drejer sig f.cks. om:
• Stene til kulturelle/sportslige arrange-

menter
• Fest for gamle elever
• Stolle til internationale initiativer
• Støtte til økonomisk vanskelig, stillede

elever

Den G. november 1992 blev der afholdt stil
tcnde generalforsamling i Århus Staisgym
nasiurns Venner.

ÅSG's Venner har siden fungeret som stene
forening for tidligere og: nuværende forældre
og elever. Foreningens formål er dels ar knytte
en levende forbindelse mellem skolen og
lokalsamfundet og dels at støtte formål, som
det ikke er muligt at støtte inden for skolens
økonomiske rammer.
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ELEVER PÅ ÅRHUS STATSGYMNASlUM 2007/@8

01 llhaam Mohamed Ali

02 Naja JohanneBrandt

03 Emil Davtd Buclrnnan

04 Mort en Ahlburg Byrgcsen

OS Jak ob Tandrup Esbcnscn

07Julic lklksacllanscn

08 Marie IJam Hansen

09 lsabcl Greve Holbcch

10 Patrick Kofoed Hyc-Knudsen

12 Sissel Nyskov lrg:cns-Mollcr
I J Magnus lkdmll Jacobsen

14 Julie Bruno Janscn

16 Siri 1-lcknc HnjcrJcnscn

17lk.lcneJcpscn

I 9 Jack Rundrup Kilburn

20 Molly Mane Zacho Kuipcrs

21 Isabella lkknc F. Madsen

22 Sarah Madsen McLcman

23 Kristine Hershelt Mikkclscn

2'1 Nanna Mari e Muller

25 Andn:as Schmidt Nielsen

26 Cecilie Moesgaard Pcnncy

27 Cæcilie lburg Printzlau

29 Camilla Vang

30 Mathias Schou Tcgunckr

3 I Ak.xandcr Andreasen

32 Mikkel Beck Iversen

Ib

Ol Anne Majgaanl Uasse

02 Anna Lho Kris tina Hrockhoff

04 Helge Nurgaard Fouagcr

05 Nicis Anton Heilskov

06 Anna Landbo Jans

07 Sandra Justesen

08 Ida Ni::m Iversen Kadcr

09 Benjamin Kjær lsakscn

10 Mariclouise Øjcrson Kjær

11 Juanna Klaa\Jorg

12 Lise Flagstad Kvoming

13 Suf111 Drouss i Laurtueu
14 Katri ne Lyngg:aard

16 TI1ea Bryder Nil'lscn

21 SiljcSommcr-Storstcin

22 Hans Chri stian Svane

23 Line Albrechtsen Surcnst:n

24 Mari a Buus Surcnscn

25MathildcFischer11lumst:11

261'tmi!lcTI1om11

27 Johanncs Snbmc \\litt

28 Karen Graverhelt Wolf1 1.il:(cn

29 Maja lsaSpcndrupFr.mz

30 Chri stina Tner Nit:ISl'II

31 Monica Holm Rasmussen

32 AlcxanderSkovbog:aard

35 Jenni Foget Johansen

01 Janne Rondc Aagaard

02 Liva Jensigne Dut: Asmussen

03 Mathias wasbuus Bundgaard

04 Gustav Dahl

05 Mathias B:ckg.iard Damkjær

06 YonnasTcsfai Dtbcssai

07 Chri stine Diss ing Luvebjerg

08 Adam Faurhoh Dudzinski

09 Josephine Ulri ch Fri is

10 Lærke Holmlund

li Christina Hjnnh Jensen

12 Aske Alexander Lodahl Warming

13 Klara Frederikke KoueMogcnscn

14 Thcls EhlerMolin

15 Rikke Klode Pedersen

20 M:rntlana Sharifara

21 Chra Sholjacyfar

22 Surcn Dcnhartlt S111id1

23 Signe Brcitcnstein Svendsen

24 O!i11crlkdL-gaardS11renscn

25 Camilla Murk Vilhclmsen

2G Christoffer E. G. Von llonsdorff

27 Oarin Jmad Zcidan Yass im·

28 Hajar Daoudi

29 Simoni.' Budstrup Christoffersl.'n

30 Line NDrg'.aard Rasbak

31 Trcvor Ph.iUip Jorgensen Smith

32 TI1omas llilbcrg Rahbck

'"
Ol YusurYassin Dualch

02 Frederik Juul Andersen

03 LasseSkou Andersen

04 Tomas S:\nchez Barfod

05 Narrn a Maria Uock Jl'11pcse11

OG Anna Dicp

07Trinl'lfoyerE ri k.scn

OB Amalie Winther Frost

09 RuneGjudcrum

10 Rasmus Dyrberg: Hansen

li MikkclMnrchHenri kscn

12 Katr in!.' Br.mdt lfoy

13KirstenWimhcrJcnsen

14Andre.iJu lianelang:kilde

16JonasMousten

l7AidaMujczinovic

20 LouiseNurreg:aard Nielsen

21 Tine Has lam Nielsen

23 PhilipShcridan

24MikkdGeirnhnStjcme

25 Astrid Rordarn Svane

27 Ane Juul Thomsfil

28 Ctcilic:Skaarup Uldbjcrg

29 Sebastian Greva

JOTobiasl'aludan

)I Julla Tran

12 Mette Kjddgaard Jensen

l3 Une Lofl Pedersen

02 Pinot Andersen

04 MathiasBraniholm

OS Anna Ellegaard Bur.li

ori lfaChau Cao

Cll Maria Pedersen Chrls toffcrsr.n

09J acubFrl lsGomup

lO Mohammad AH Jurnl

12 Nina Pou111Habu1..arJørgcnscn

13 AJ i Sabah Karim

14 Emily Hose llolm Kelly

15 Melie Nyman K\·is t

IGCamillaLamn

17 Soflt•Lindholm La.rst'.n

18 Mari e Bcehgaard Madsen

J') LouiseTonnes Nielsen

20 Dille Broberg Nnrlem

21 Hak:ln Yurdakul Prdcrsen

22 Sine Pedersen

24 Jonas Eika Rasmussen

25 J ;1tob Andreas SkovSaunte

2G Ida Snndcrg;ianl

27 Line SejcrTI1ygesen

28 Nicolai Vang Varney

30 Scbas ti:111 Grancberg

32 Annesofie Elmosc l'eterscn

Ol Jaknb Aboali Andersen

02 I-Ians Nikolaj Amsinck Boie

OJ Seba.~tian Philippe R. Burt in

O•I line Dam-l·lansen

05 Aslrid Ahrl'nsbm:k Fomsgaard

OG Anne Fredholm

07 Trods Vcmldbo Gadegaard

08 Emil Lorenz Gjtrka

O'J r-rcdcrik Grnnb:ck

10 Nit.i Vuldcr lfanscn

11 Sune Alaabjcrglfartofi

12 Anna Nyskov lrgens-Mnllcr

13 MariaF:crehJl'nsen

1,1 Mikkel Nikul:~ l.yhncJenscn

15 Cn:ilic Bjerregaard Jnrgcnscn

I(, Mathlhll· Kirkcg:rnnl

1·, Midwcl Curbuhn Lnrscn

lU Chris thrn liyltlenlov1• l.nursrn

1•1T cudorl.lc11-lwrse11

:wMurle11Ru11dalOlsen

22 Suphk Staack lfosemlal

Z'I MlkkdS1aFfer1sen

2A Thom:1s llnns Svlth

2•; Trine Yde Sorcn~cu

2L Glue UJ11rndal Velling

2·1 Sorcn Vlfi rup Mikkclsrn

21J l'n·rJonØrsled

2'J Surcn Stistrup Frederiksen

)0JeJ111l' Odeuntn Krlsll'IISen

01 RabiyeAlid

02 Snren Als Andersen

03 Andreas Thomas Chattcrton

OSL.1hila Fanta Dinby

06 lfanh My Thuy Do

OB Simon Ekfsen

10 Akx Albort. Golab-llayat

IIJakobFl.idclandlversen

12 Nikolaj Skov Jensen

Il Lnuri ds f.follerJtpsen

14Jon Kcrm-Jcspcrscn

15 Jens ~!olm Kjærbulling

16 Chri s tian Norgaard Lindblad

17 Sanderlouri ng

18 Amalie Sten Mikkcls l'n

19 Michael Troung-Giang Anh Nguycn

20 Uffe Noc-Nygaard

22T ina Schi1111 P:i askcsen

23 Gunnar Karl Reynisson

25 Sam Luu Tong

26 UmurUslu

2'/ SorenVeslcr

2U 11ianh Truong Vu

29 Naja Katharina K. Boje

ly

02JunnS:mlarMoham:idAbdulla

03 Patr ick Admiralshoj

04 Ways Afridny

05 Ayman Akalay

O!iAsm:rnAli

07 Kofl Etlwnrtl Sckyi Amonoo

Oll Kristi:m Andersen-Mullt"r

10 Lnurn Barrctt Ryo

Il Jeppe Onmkjær Christiansen

12 Andr~·as Lndefogt"d l!bbclrnj

l'.I Ct1milln Gunrsdal

l<I YnngGuo

15Nlkkn Afrooz Elahi llnghighi

lGJosephine Haslund llenri ksen

1'/ Nat:ilie Hudde Hocg

IU Loulsellojm:1rkOahl

19 Ann Sofie Nelkmann Jensen

21 Donya Shcikh Khan

22 Mallht Krogh Kir keby

23 Christina Dyrbjcrg Krcjsager

24 S11r.l h France.~ Lankstcad

25 Nicis Mocslund

26Sohc.ila Morcvati

28 Walid Khakd Omari

2'1 Annc-C.1thrinc Bri nk Terp

30 Thuy Jane Dinh Nguycn

02 Adri an Brage

04 Rune DL-gn Christensen

05 Nikolaj Oybdal Clausen

08 Rhea Eg Hvedemose

09 Pt'mille Caroline Huj

12 Bo Asbjnm Tuborg JohannSt'n

13 Andreas Muff Krarup Kristiansen

14 Iben Tortgård Laursen

15 Christian N. Mort ensen

lfi ldaThordisMolmcr

18 Katja Vind Nielsen

l<J Marit' Mos t Pahus

20 Laura Fiblgt'r Poulsen

21 Amalie Skov Rahbo.:k

22 Asger Stryhn Rasmussen

24 Louise Rasmusssen

2G,Slyne Mnrr.h Bri nkmann Skytte

27 Rasmus Pogh Sorensen

28 Ann Charlotle Skovbjerg 1l1omsen

29 Danny Trang

JO Line llullcgaard Jensen

'.li Alexander Bri senette Rczaei-011m1i

32 OinnknSienanl'

13 Jens Schrndcr

34 Anna llujbl'Tg k1L~en

2,

Ol Anne Sofie Alvad

04 Adda Signe Amalk Elling

00 Natalie Greffd

08 Julie Elll'rup Gyldcnlovl'

11 Tor.1 de Doer Klitgaard-l!und

13 Ida Schultz Kyhn
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20 Andrras llusted Nicls t::n

21 Ane lfarder Nybo

22 Sarn h Sofie Nurbo

2<1. Ant:tl(: Sloth Pedersen

25 I.ca Nylrrn cl Poulsen

2& Christina Ja kobsen Schmidt

27 Ali /'lfalckzadch Varna Sefadcrani

29 Mnria M11rch Brinkmann Skyuc

)0 Katrint Andersen

J2Mct1eS1:ml

05 Simon Bendix Borrega:ud

06 Rikke !Joch Brn ndum

08 Mart in Oliver Dr11gsu

09 Josrfmc Hansen

10 Jakob Bru noJaoS("n

11 Ane Kirs1in1:: Aare

12 Josefme Hedcmann Jensen

13 Johan Severin Schultz I.arsen

17Majbritt EllemannMeldgaard

19 Nanna Elkjær /I.fo iler

21 Nanna Balle Oles en

22 Jacob Grosen

23 Mathias Glism1p Petersen

25 Arn a.li(' Grcvr Rasmussen

27 Andreas Skot Siersbæk

29 Ida Mari t' Øs terg ård Nidsen

)0 Matilde Nyda.nd Jurgens('n

3 I Klaus Gabriel Kris tensen

32 Rasmus Emil Jensen

]] Dittt Sofie Munk

34 Chris 1iane Meldgaartl Petersen

J& Fil" Freja Bi'ide Sandk:imm

37 Birg iue Bolli ng-Ladcga:ird

Ol t-. -!a lw Nybu Andersen

2,1Kubr:1·rn rin

2.C, S1mdk Nh:11ir11 Vu

JO A1rn e llujklint l'oulsen

JJSu11i:irs1111Chundrasegara111

J ,111:uncil MirShahGhasemi

J5 Lnur:i Sien Mikkelsen

Ol Am1a Assentoft

0,1 Arn atJ Tupaarn aq Elisabeth Hammcken 02 Mari e Damkjær Christiansen

05 Barbara Hmbak OJ Niels Ranum Onnidsen

Oll t-.ktlc Kiikr ich Jolrn nscn 05 Lass l° Z inck Jacobs('tl

09 Nntja Bech Kjcldstn 08 /'lfo ri a Knudsen

1 l Anne Farsi11sen M:n!srn 09 Didde Hoscndnl Korshnj

15 Alison Lin 1'1.-cll•rscn 10 Frederik Krabbe

20An111·SofwUdklitSorcnscn IJ Marianne Lumb

21. Nina Skou Snr cnsen 19 lsnbc11a Jammelln Holm Nielsen

,,
01 LasstAhre11d1

02A!exandcrPenncmp;\rdcst

05 Andreas Nnrgaard Christensen

O&Timnrn s Clemensen

07 Anion llohwii E lsncr

IOMem·Gro ss

11 Marc ·n1omas H:mscn Porkscn

12T ro cls Dalsgaard HolTm('ycr

14 Amanda Kiilcrieh

15AndnsStigaardKjeldst'n

IGJ im Patrick Neble Kristensen

I"/ Morten Gardum/'lfadsen

22 Liva Juul Nitschke

23 Emil Bremcr OrtolT

2<1 Mathias Poulsen

25Pnnillc FabcrSrudstrn p

26 BoSuborg

27 Jesper Helleskov Sureui;en

30 Christine Hornshoj Snrenscn

)1 Jonas Taborsky

32 Osman Escn

33 llollcidm:mn

]•!Mart in LangcTI10mscn

JIL 111 ilit·Kliti

J.U lk Xi11g Z lil•nl:l

l' J /l. l:ul,S1,·11i111,( ,· l'1•(nM'tl

/.I M:i1l1ia\Srl 1m1

I.I. l,u11b,· Srlinll Stt•imnii\l l'(

LI -.. igr id (h:ir l111t1· Sturl a~on

,M Mkhadlir•illiSur1·t1s l'll

u·, KasptrT ro ldwft lknrikSl'll

09 Anwlk l\a~mussrn l.:urn l:l

1(J 1\1k· 1\ai,: n;ird Lnm. ~t1•in

ll Lydia M:1dSl'll

Il. \\1urudM:1hr11u11d

IJWal:iMihayy:ul

l• I Hiri van Farikh Mikacr!

Ir, M:ili1:i /l.falou /l.\ ah- k1.a1kh Nhrg:mrt l

1·1 !-,a11l Alnlul Allt1 Obl'idl

C)'j TI111ma~ Norman 0:1m

01 K;ispn Lind Amkrsen

291\uwlieWiml

JO l\;i1rint Bru un Boum'.n

JI Siri ~,\aj Vol'ltnann Knutsen

32 Er11ilk Holme llinuc

]] Tine M.-ldgaanl Jensen

34 Biarira Simone Mnrsn Christiansen

11 Annt Sofit Kro gh Holdam

12Mar1in FriisWirle

13 Le:1 lloj llnstrup

1•\ And('rS llolmhrrl:llrn sen

16 Stine Jnrgenscn

11Ka1rincZ 11hl1

21 fl int O;im Nielsen

22 Ann;1 Krebs Nissen

2] Siw fl tl'ckmann Nis stn

25 lhrn R;~j Pc1ers~11

2G UneWinlhtrHnikjær

011\fo ricAbcll

02 Jon Bech Andersen

04 Sarah Bach-Holtk

05 Kia Sch.iclu Bro gcns

OUSof1rFn·derikkcMunkChri stianscn

07 JulkMunck Ewert

09 Nanna Gro nbæk

li Marit MosiHanstn

1) Tobias Drosclil·rJcnscn

14SarallundsgårdJuhl

16 Niklas Akxandcr Ibsen Kiær

17 LouistDagmarMadsen

18 Rikke Marie Ulnits Nielsen

19StcphanirKorn cmpNh.: lstn

21 EmmaMari e Nisse n

22 Mads Pctl°r Blomgrcn Jensen

2J Chrbtine Louise f'Otzs ch-Slrn onscn

2(, MJria A2am Shani 7..adrh Asli

28 Cathrine Duun Undcrstm11

J l MichatlllkivMisbi/1

J2 Vill.id~ BaJ.:-Mikkl'lscn

H SJd)d ~1ndmg Andersen

J4 l·fo \·1aNamagembr

l'; Mirhal'I Klngaard f-n:derllm:n

JC, /\mkr~ Munk Jensen

n Su111:Sr1Jas 1fan l'dl('Strffcns

32 Fmlcrik Jlnlm Nim

JJ Mia 1:1arup Staunstnip

34 Ak:rnmler Vang Varn cy

J (, As l:(cr Lykkegaard Moltlru p

37 Mnr1in Frostllmrhaul:lc

JBMikkdllaugstcdMors

Ol M.i!rnrSnrdkrrAdamsrn

02 Tullia~ Holm Andrrsrn

O'J K~trinr ltusrmlal Cursteosrn

Oli Nanna !lujvangl:rlls

07 Ja kob Grade!

Oll Morttn V1:jru p lfons l.'.n

09 fr 11s Kur~gaard Il asager

I01kbckk30rudfknningsen

19 Ln:1 Molga:ird Moret!

2! Emilie Kjersgaard Nit- Isen

22 Maja Tve1k Niels en

23 C.t.'rilic Vinoria Petersen

24KatrineRnlsko\•

2(,Ju\il' Lil-nhuft Stjern hntrn

27CispcrSkuuSurtnsrn

JO Niclas Ashbn Malle JuhanSl•n

32 Richard Schus1tr

33 Nanna lkkm: Jnrgcnwn

34 Krh I lusum Schmidt

35 Jonas /iundgaard

11 Anm· Srl u:rrdn:ck Hansen

12 Surcu Eslll'n Ryncr 1 tcttskov
13 N:rnna Majluud Holm

l-t Julia Jnrumln wicz

!5ldali. vorn ing

lfi Anne l-;,ristint Il. La ursen

17 D:1nkl Madsen

02 Birka Synnove Abildg.i.ird

03 Luuisl' !l alb1rnm Abildgaard

04 Munr 1a Ahdda Ali

Oli Liv Brinch llro chncr

01 Ahmed Chdiil

01:1 La~~r Kja:rChris1n1~rn
U<JL 1mist!Jiq1

11 Karrinl' Ct·nriu llansen

l•l r-.h•llt llughJ..:r)kV

I{, M;1m· Hulm Kjærlmlling:

17llwaJuhansn1 L1•vrir1 g:

111 Ida Juhl Ma1hia)srn

2d

25 Simonr O\'Crhy Sloih

2li Gu)lav Ell(•g:aanl Stcggn Amkrsen

27 Cathrine Eng:~ig S11m1sen

2!1 Ann Sofa· Vtjby

29 Ida VillLutl~l·n

J! /1.fanin l:kndix Kristian~l'll

04 Helene Bitrinf;-Madsen

05 Tommy Cao

06 Anne vtn Chrish•nsen

07 Martin Ehltrs

08 Marie Junge Ern st

11 Bjnrn Christian Gaardbo

12 Cilja Surre Hakanowitz

13 Nicolas Hansen

14 Michatl Horders

IS Andreas Brundorn Jlcrmansen

16 Sini:J espt.:rSCll

l'JMartin MnlkrKlouck

20 Magnus Laursen

21 Ele anor 13ock Lund

22 S1cfTcn De Vrtes Olscu

24 Simon Stnunbjcrg

26 Line Hump Su renscn

27 Cedlie Rahbck Thu cscn

Ju Jcauncr Elise Madsen

32 kosn Kærsgaard Lcmhckt.'

JJ Asger Anrup I lansen

35 Mads Helm er Sicnko La rsen

15 Sar-ih Lund Madsen 1•,lild1l' II

21 Stine Ross Poulsen

2,1 AishaJ\ ,fo hjouhSt:d.icrg

25 line Svcusson

2GMarii:MclkrnpSurcnscn

20 Juha1111e Marie vau den Pol

29 l'lforic Kirk Os1ng::1:ml

30 Saruh M;1rkgaard

31 Nils Bloch-Snrcnscn

JZJ 11)ic Hammer Sandcrscu

34 t'crcr Goul Bjcrrum Andersen

35 Anna Thordnl Pedersen

2,

01 Ncgash Ali Abdctlah

03 Cc-cilic Thorn vig Andersen

04 Y:isrmin Arpac

05 Nynne Lund Bvrk c

OG Morten Christi,mst·n

OH Caroliiw Spuling Dahl
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Ja Ahmad Hanrnd

,,
02 Tina Chri s tcnscn

04 Ida Hornslelh E.shoj

05 Lisbeth Scru p Greve

OG Ronja Roscnbcrg Gnm

07 lnez Hvid Hansen

08 Josephine Holbæk Hansen

09 MariaJorg cnscn

JO Hcuda Klnare

11 Alexander Kristensen

12 Sofi e Hecgaard La rsen

1 J Bjarke Fri is Lund

14 Chri stina Astru p Mdgaard

15 Julie Pachai Mikkelsen

I G Karina Vi.nthcrNielsen

19 Malene Fddt Rasmussen

21 Sigurd Rubin

23 Victor Licbach Smcdcgaard

24 Anna Halagcr Stubbe

25 Annr Nccnofi Sorcnscn

27 Nga Thi Le

29 Kate Louise 11:lugcn Wood

30 Rasmus Rafn Spangsbcrg

J2 Karoline H:rnlund

Jd

Ol Mari a Glcru p Molkr

03 Aske Bals lev

04 lda Lcschly Blcgvnd

05 Mikkel Al1lburg Byrgcscn

06 Anm.• Schlcsser Ochn

07 Ann-Kathrine Fey-Hanscn

08 Mari t: Kirketerp Frandsen

09 Sven Frandsen

10 Mari anne Stisrru p Frederiksen

11 IngerMerete Gru bbe

I 4 Stine Dalsgaard Je nsen

I 5 Cecilie Blæsild Johansen

17 Kirs ten Warming Kaspcrsen

18 MarieKau

19 Anna Paarup Kylling

20 Sof1e Amalie Laursen

23 Anders Mcdclbyc Pedersen
24 Ramln Snlck

26 Katrine KobberholmSteinlchc

27 Kir..tine Morel! Daugaard Sø rensen

28 Emilie WichmannWinther

29JuliancNydnmWulff

30 Safaa Mohamed Ali

li Katrine Ingemann Nielsen

32 Kristian Eltcn Kirkegaard

JJ Parhad Hassan Ncjad

35 Oskar David Zacho

Ol Anna Krogh Andreassen

02 Amalie Dam-Hansen

03 Pernille Davidsen

04 Sorcn Max Frederiksen

OS Linn Frcund

06 Mene Tranberg Hanse n

07 Nanna Katrine Hansen

08 Nikolaj Mols Hanse n

10 Asbjnrn Juhl llolscgå rd-Rasmussc n

li Sebastian VictorB. llfcld1

14 Signe Lichtenstein Jensen

15 Jeppe Will um Kl"jscr
17 Jacob Karup Kjærgaard

18 Sebastian Kromann

19 Karsten Lausch

20 Thomas Richardt Michclscn

21 JanusNidsen

22MaltcMunehNiclse11

23 Folmer!!remNnhr

24 Mads PlougAndreasen

26 Natacha Roed Roln

32 Kasper Bjerring Petersen

33 Halimc Ahmad Raehid

35Karin llolmJenscn

ax
02 Anne Kugs Andersen

03 Adrian Sanehez Barfod

04 Nina Boutrup

OS Tobias Elcfsen

OB Frej Juhl Halvorsen

l0Sof11u: Heilskov

li Nikolaj Mclgaard!Jensl'n

13 Run~ Aagaard Keena

16 MaisamKarnml Milajcrdi

17NikolajJuulNltschke

18 Anders Bach OVt'S Cll

19LasscSkovbjcrgl'l'dcrscn

20 Rasmus Brcitensttin Svendsen

21 Helle Blsgaard Sorcnscn
23 Christian Lrder1ougVogcl

24 Nicolai Wachmann

25SabavounWaziri

26 Mads Norgaarcl Blumcnsaat

JO Sashia Lindhoj Jakotisen

33 Anders Norgaard Blumensaal

34 Poul Brix Chrlstenst':n

35 RikJu:Tvrde11 Olesen
37 Markus PcnnerGrnnlund

38 Dille Vejlin Pedersen

Jy

02 Ptrnille Lykke Andersen

06 ld.a de Lcschz.ky Faurschou

rn Kristian Fredholm

08 Jakob Gam
10 Asra llashlmAllHusscln

11 Tori l Bolcman Svcisuup Jensen

12 Emil Synncs1vcd1 Jcpscn

I 7 Maria Kristine HagelsltærMeyer

18 Amina Warun Abdu.lkadlr/f.

Moharnud
20 Morten Ntdergaard Ptdemn

23SunrSdwu

24 Ahmad Samwr Shir.wi

26 Marir•loulw:NltbeTI1yrrlng

27 Jacob Ralph Vogdlus

30Sara lrini Kadir

32 MadJ RasmuSM:n

]] Mirna Ahde

34 Troels Linduhl Christiansen

35 Jacob BllerupGyldcnlove

16 Theis Brahms KOl'h

38 Nids Ltth Kristian Pcderscn

39 Pia Baj llaslamRasmussen

40 Maja Flnjgaard KjærSorc:nscn

41 Nikoline Bogh Sorl.'nsen

42 Erik Bonde Vcndellloc

,,
01 Loui Ahmed Mohamed
02 Caroline ViumJ\ndersen

03 l'ifadsSclrnldemoscAnderscn

05 Ida Marie Bnmn Grnnb.ek
07 Maria Johanne Thiim Harder

08 Sissel lklm-rrtersen

09 Karina Helle Johansen
10 Shakti Nico):;ii Johansen

13 E leonora Korollitsyna

17 Sanne Lundbæck Mortensen

18 Pelle KahrNllnon

19 Nadine Mohnmmcd K. ElkhntilJ

21 Ev:;i StranddorfR:;ismussen

23 Bettina Sokol

27 Katrine Kjacr \Viborg

30 Roibch Nndcr

li AnnSof1claumand
32 Eva Borup Mortensen

33 Sam Lykke Pl.'tersen

3•1 Julle l\olmellintzc-

35 Astritl llclbcrg Lyhne

37 OkMiki l.yngc Eugllcrg

3B M:;iry11111 N:1der
J9Mari:;il.oulscTullorgJohannscn

40 Arukrs L.iuSIS\'ll
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Anne Merete Frederiksen {AF)
lektor tysk. dansk
kursusleder
Møllegangen 5
8240 Risskov
tlf. 86 21 35 25
AF@aasg.dk

Anette Sondergaard Madsen (AM)
overassistent
Max Milllers Gade 9, 2.1.h
8000 Århus C
,1r. 40 85 02 24
AM@aasg.dk

airgit Dengse (BD)
lektor musik, engelsk
Yrsavc] I
8230 Abyl,rij
tlf. 86 15 21 57
BD@aasg.dk

Marietje Hast rup (AH)
lektor spansk
Nolcv Driften 130
8300 Odder
tlf. 86 55 80 ti
AH@aasg.dk

Balder Asmussen (AS)
vikar samfundsfag
Helge _Rodesvtj 11 I.tv
82IO Arhus V
tlf: 3020814 1
AS@aasg.dk

Bent Gregersen (BEi
skolebetjent
Nolev Driften I 30
8300 Odder
tlL 86 55 80 li
BE@aasg.dk

Anne-Lise Lykke-Anderson~
lektor geografi, psykologi
arkivar
Labyrinten 17
8220 Brabrand
tlf. 86 26 09 50
AL@aasg.dk

Anton Vinderslev (A\,I]
lektor historie, samfundsfag
vicerektor, uddannelsesleder
Kanehaven 57
8240 Risskov
tlf. 86 21 37 96
AV@aa g.dk

Birgitte Schaiffel (llN)
assistent
Malerkrogen 3 I
8450 Hammel
tlf. 86 96 26 75
BN@aasg.dk

Birthe F. Rasmussen (BR)
lektor matematik, datalogi
uddannelsesleder
Bækkelundsvej 43B
8240 Risskov
tlf. 86 17 50 26
BR@aasg.dk

Charlotte Ernst (CE)
administrationschef
Hjulbjcrgvej 44 C
8270 lfojbjerg
tlf. 86 19 35 12
CE@aasg.dk

Dorthe Antonsen (DAi
lektor dansk, idræt
s1 udlevejleder
Saralyst Alle 21
8270 Højbjerg
tlf. 86 27 68 37
DA@aasg.dk

Christian Bech Sørensen (BS)
lektor fysik, matematik, naturfag
bibliotekar
Gammelgårdsvcj 16
8230 Åbyhøj
tlf . 86 15 54 47
BS@aasg.dk

Carsten Holm (CH)
pedelmedhjæ lper
Kirkevænget 64
8310 Tranbjerg
tlf. 86 29 Ol 74
CH@aasg.dk

Dorte Frost {DF)
kantineleder
Skæ ring Hedevej 156
0250 Egå
DF@aasg.dk

Klavs Bryld (B 'Yl
vikar naturgeografi
August Kroghs Vej 5
8500 Grenå
tlf. 76 69 41 42
BY@aasg.dk

Chris Herold Møller (CM)
adjunkt dansk, samfundsfag
Kantatalle 19
8700 Horsens
tlf. 26 21 84 23/ 75 60 20 09
CM@aasg.dk

Ditte Brand I Gadegaard {DG)
lektor fransk, spansk
Stadion Alle 6, st. tv.
8000 Århus C
ur. 86 19 96 03
DG@aasg.dk
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Dorte Schmidt Granild (DS)
adjunkt dansk, mcdtctag
Lillchanuucrvrj 5
8200 Arhus N
tlf. 8G 18 79 80
OS@;.1asg:.dk

Gert Madsen (GM)
lektor engelsk
Vrinncrs Bygade- 8
Vrinncrs
8420 Km:bd
tlf.86JG 13 IO
GM@a;isg:.dk

Marianne lfog:sga,ml {IIG)
lektor tysk, musik
studievejleder
Majsmarken 70
8520 Lystrup
tlf. 8G 22 57 82
l·IG@aasg.dk

Mads Elmkvist (EM)
lektor idræt, engelsk
.lulsovcj 170
8240 Risskov
tlf. 22 99 89 48
EM@aasg.dk
Orlov indtil 31-7-09

Fritz llardm (IIA)
lektor historie, bil!tdkunsr
Nordogadc 5
8200 J\rhus N
ur. 86 10 30 69
IIJ\@aa!:lg.dk

Heidi Nissen (IINJ
lektor historie, filosof
Ahsal~nsgadc- 43. J.
8000 Arhus C
nr. BG 13 89 33
IIN@aasg.dk

Frederik Jørgensen (FJ)
vikar samfundsfag
Georgsgade 42
5000 Odense C
Lif. G5 90 86 56
FJ@aasg.dk

Merete Hrjl Nielsen (HEJ
lektor dansk, historie
studievejleder
Vc-shorgvcj 14
8240 Risskov
1lf. 86 21 14 45
IIE@aasg.dk

Ile-Ile Richardt (HR)
tcktor tysk, rtligion
Gamrrwlgårdsvej 16
8230 Åhyhoj
1lf. 86 15 54 47
HR@aasg.dk

Line llolst (1-1' 1]
adjunkt kemi, filosofi
Vester /\lll'. 27, 2. th
8000 Århus C
til'. OG 13 32 06
I IT@aasg:.dk

I ngcr Ehrcnn:ich (IE)
l.crcrkokkcn. bibliotek,
hogtlcput
Nyringrn 27. I.
8240 Risskov
1IL UG 21 3•1 02
d1rt'11n·id1@adr.dk

s, ig JqJpt'SL:rl (JE)
h-ktur Fransk, cngl'lsk
ti 11 id-;n:prt.1.•sc111a111
Turnhojvcj 108
uzr,o Viby J
111'. li[, 2U 24 UG
Jl:@aasg.dk

Hanne Wolff (HW}
adjunkt biologi, kemi
Elmehaven 51
0520 Lystrup
tlf. 86 18 01 15
HW@aasg.dk

Inge Gammelgård (IG)
kantlncmedhjælper
Synncdrupvej 188
8340 Malling:
IG@aasg.dk

Jens Dmugnard (JJ)
lektor samfundsfng. g:eog:rnli,
crhv crvsokunom!
Skovu-blcvcj 4
6000 Kolding
tlf. 75 50 27 7<1
JJ@;1asg:.dk

Ivan F. Christensen (IC}
assistent
Byagcrvængct 25
8330 Beder
tlf. 86 15 66 78
IC@aasg.dk

Ivan Jensen (IJ)
lektor geografi, idræt
Max Miillers Gade 2 8, 3 tv.
8000 Århus C
tlf. 30 li 13 92
IJ@aasg.dk

Jorn Laursen (JL)
lektor Iysik. matematik,
naturfag
Brovængct 57
8250 Egå
tlf. 86 22 74 25
JL@aasg.dk



Ansatte ved ÅS~ GG
_______...._..:....;.;;.;;;.;c..,;;;.;;;_____, -------------

67 ._ A_ns_a_llt_e_~_e_d _A_S_G __.

Jens Winther (JP)
lektor matcmauk, idræt
Tousvtj 11
8230 Abyhoj
1\f. 86 15 98 74
JP@aasg.dk

Katrine Knudsen (KK)
lektor matematik, datalogi
Klokkerfaldet 17
8210 Århus V
tlf. 86 15 65 05
KK@aasg.dk

Jane Lanng (LA )
adjunkt historie
oldtidskundskab
Horsensgade 6. s1. th
8000 Arhus C
tlf. 23 81 80 71
LA@aasg.dk

Jane Hou\ind Ulsoc (JU)
vikar medicfag
Helg enesgade 5, 3.sal
8000 Arhus C
tlf: 61 30 86 89
JU@aasg.dk

Keld Larsen (KL)
rektor
Fugle~angs AIIC 31
8210 Arhus V
tlf. 86 46 20 60
KL@aasg.dk

Lone Enevoldsen (LEJ
lektor engelsk
Degnepakken 41
8230 Abyhoj
!If. 86 15 49 94
LE@11asg.dk

Janne Yde (JY)
lektor dansk, billedkunst, des
Hojagervcj 6 D
8240 Risskov
tlf. 86 17 68 39
JY@aasg.dk

Kaare Petersen (KP)
lektor musik. matematik
it-ansvarlig
Henrik Hertz Vej 8
8230 Åbyhoj
,1f. 86 25 43 64
Kl'@aasg.dk

Louise Grlberg (LO)
vikar dansk, psykologi
Bodker Balles Gård 17 F
8000 Århus C
1\f. 61 69 93 19
LG@aasg.dk

Lisbeth Hansen (LH)
lektor biologi, matematik
Terp Skovvej 107
8270 Hojbjerg
,1r. 86 14 99 13
LH@aasg.dk

Ln rs Rnunholt [LR)
lektor historie, idræt
Foncvcj 91
8240 Risskov
,1r. s6 11 84 18
LR@aasg.dk

Mu-huc l Bjt:rring Christiansen (MB)
lr-ktur fysik, kemi, astronomi,
na,urfag
Johc.11H!l'S Ewalds Vej 23
0230 Åhyhoj
1lf. 86 JO 16 18
MIJ@aasg.dk

Linda Holm Rasmussen (LI)
vikar idræt
Silkeborgvej I 32 st. tv.
8230 Abyhøj
Jlf. 26 96 35 68
Ll@aasg.dk

Lone Stege (LSI
assistent
Lærkehaven 2
8520 Lystrup
tlf. 77 89 18 56
LS@aasg.dk

Marianne Christensen {MC)
lektor dansk, musik, idræt
Ijalfesvc] Il
8230 Abyhoj
til". 51 70 13 83
MC@aasg.dk

Linda Lindegaard Sørensen (LL)
vikar engelsk
J. Ewa.Jds Vej 23
8230 Abyhoj
tlf.86 JO 16 18
LL@aasg.dk

Michael Andersen (MAJ
lektor samfundsfag, historie
brobygning
Majsmarken 70
8520 Lysrrup
llf . 86 22 57 82
MA@aasg.dk

Inger Meler (MEJ
lektor engelsk, spansk
internattonal koordinator
Nymarks Alle 69
8320 Mårslet
tlf. 86 93 60 62
ME@aasg.dk
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Mona Gadeganrd Pedersen (MG]
adjunkt matematik. fysik
Damvængct 8
8310 Tranbjerg
tlf. 86 27 77 20
MG@aasg.dk

Morten Hymollcr Laursen (MO)
aSSISIC'nt
Bjurnholl l 24
8520 Lystrup
ur. 29 25 67 75
MO@aasg.dk

Marianne Thomsen (MT)
lektor cngclsk,ji.1p;111sk
Otto Rudsgade 21 I. tv.
8200 Arhus N
tlf. 86 16 86 62
MT@aasg.dk

Mogens Hvid (MH)
lektor biologi
Jadcvrj !3
8541 Skodstrup
til'. 86 99 06 54
MH@aasg.dk

Mc11c Riis (MR)
lektor idræt, drama
H<:nrik_ Hertz Vej 67
8230 Ahylwj
11r. 86 75 95 76
MR@crnsg.dk

Marianne Warrer {MW)
ltktor tysk, l'ngclsk
Lykkcndalsvrj 119
8220 Brabrand
tlf. 86 25 30 79
MW@aasg.rlk

Mette Madsen (MM )
lektor fysik, matematik, naturfag
Skejbytoftcn 40
8200 Arhus N
tlr. 86 10 98 72
MM@aasg.dk

Marianne Svcnningsen (MS}
lektor kemi, fysik, naturfag
kursusleder
S1. Blichcrsvcj 87
8210 Arhus V
tlf. 86 25 77 78
MS@aasg.dk

Lars Scrup Nordarn (NI·!)
lektor dansk. idræt
uddannelsesleder
tæsseesgade 85 st. LV.
8000 Århus C
til'. 25 74 73 72
NH@aasg.dk

Nico laj Poulsen (NP )
vikar idræt
Haslcvcj 55
8230 Abyhoj
tlf. 5\ 74 33 17
NP@a;1sg.dk

Odd Cusuunr-Jcns cn (OC)
it-supporter
Stnuoussucu 8
8541 Skndstrup
111'. 22 4,1 Ol 32
OC@;1asg.dk

Jym - t'rtcrscu (l'E l
lvkmr musik. dansk
Ro ... ruvcj 2B
U2.t10 J<i'.:,'ikuv
11LUGl77910
JJJ'.@;1;1sg.(lk

Nicis Svendsen (NS)
adjunkt idræt, samfundsfag
Slcrtcrbagevej 57, 2.th
8240 Risskov
11r. 35 14 83 39
NS@aasg.dk

Ole Krogh (OK)
lektor biologi. idræt
Nauhojvej 35
8410 Runde
11r . 86 37 29 45
OK@aasg.dk

Prr Jensen (PJ)
lektor fyslk, matematik,
naturfag
13ygva:1gen 25
8200 Arhus N
111'. 38 88 57 71
PJ@aasg.dk

Ole Bottzauw (OB)
lektor historie, dansk
Skrænten 4
8240 Risskov
tlf. 86 17 73 07
OB@aasg.dk

Pia Betinger (PB )
lektor engelsk, fransk
Rosenk.rantzvej 3
8543 Hornslet
ur, 86 99 64 03
PB@aasg.dk

Per Sørensen (PS )
lektor musik, religion
Ny Mocsgaardvej 21
8270 Højbjerg
Lif. 86 27 06 72
PS@aasg.dk
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Ru1h Briiuner {RB)
lektor fransk. latin.
oldtidskundskab
pæd. datavejleder
Violvrj 20
8240 Risskov
1\f. 86 17 38 95
RB@aasg.dk

Knud Rygård {RY)
lektor engelsk, religion,
oldtidskundskab
Gl. Krovej 3
8340 Malling
1\f. 86 93 Il 40
RY@aasg.dk

Mona Rcichcn {RE)
lektor dansk
læsepædagog
Gcflcnsvej 7
8230 Abyhoj
1\f. 86 75 21 49
RE@aasg.dk

Sofie Kærn Heding (SH)
vikar erhvervsokonomi
UITesvej 21. 1.th
8260 Viby J
1\f. 88 70 77 51
SH@aasg.dk

Rikke Jacobsen {RJ)
adjunkt fysik, matematik
J. P. Larsens Vej 64
8220 Brabrand
tlf. 51 78 97 85
RJ@aasg.dk

S1Cen Reimers {SR)
vikar matemaLik
Frcdeqsgade 39
8000 Arhus C
SR@aasg.dk

Torben Wulff {TW)
lektor historie, tysk
Hcjrcdalsvc] 110
8220 Brabrand
\\f. 86 25 54 56
TW@aasg.dk

Vivi Gammelgaard [VG)
lektor kemi, oldtidskundskab
Fnsanvcj 31, Asscntnfl
8900 Randers
1\L 8G 91 52 G9
VG@,1asg:.<lk

Ulrik Hvid Antonsen {UA)
vikar matematik
Klostergade 6, 3. ih
8000 Arhus C
tlf. 20 93 26 10
UA@aasg.dk

Vivi Guldberg (Vl)
overassistent
Engdalsvej 122
8220 Brabrand
tlf.86151025
Vl@aasg.dk

Ulla Bonnerup (UH)
lektor engelsk, tysk
Højko!vej 37
8210 A.rhus V
tlf.86157414
UB@aasg.dk

Vibeke Muller (VM)
lektor spansk, engelsk
Hojager73
8530 Hjortshøj
tlf. 86 22 62 69
VM@aasg.dk

Ivan Tanebcrg (TA)
lektor matematik
St. Blichersvcj 20
8230 Abyhoj
1\f. 86 25 78 45
TA@aasg.dk

Thomas Lind Laursen (TL)
lektor dansk, medtcfag
Mejlg,de 86. 2.
8000 Arhus C
l\f. 86 18 03 19
TL@aasg.dk

Tove Roikjær (TR)
lektor samfundsfag, idræt,
erhvervsøkonomi
Tousvtj Il
8230 Abyhoj
tlf. 86 15 98 74
TR@aasg.dk

Personalia 2007/08
Carl Sørensen er gfiet på pension den 1/8-2007

Roar Kju-r-Lnrscu har fratrådr sin stilling den 1/8-2007
Mads Lcth har fratrådt sin stilling den 1/8-2007
Nikolai Kaad har fratrådt sin stilling den 1/10-2007
J\11111.:m;Hie Kastborg har Irurrådt sin stilling den 1/12-2007
lk nlt Kofoed har Fratrådt sin stilling den 1/12-2007
Dune Elene Hansen har fratrådt sin stilling den 1/1-2008

Fritz /larders har 1/8-2007 undervist i gymnasiet i 25 ;_'1r

Ole Bettzauw har 1/8-2007 undervist i gymnasiet i 25 år



Ansa! e ved ÅS(!; 72'--------------:..::.______. ,__ _
Uddannelsesstillinger

Mads Katholm (MK)
dansk, historie
Fåborggade 5 st. tv.
8000 Arhus C
tlf. 86 19 12 SJ/
22934950
MK@aasg.dk

Bjarke Andreasen (BA)
idræt, psykologi
Gåsebakken 31, Ugelbøllc
8410 Rønde
tlf. 2514 4686
BA@aasg.dk

Nikolaj Andersen Kjær (NA)
fysik, matematik
Ladefqgedvej 48
8200 Arhus N
tlf: 26 27 73 32
NA@aasg.dk

Louise Lomholt Pedersen (LP)
samfundsfag, historie
Klevcrmarksvej 9, 1.-1.
8200 Arhus N
tlf. 22 89 90 96
LP@aasg.dk

Simon Jul Nielsen (SNJ
kemi, matemai ik
Vilhelm Bergsøes Vtj 3~. 3.t
8210 Århus V
tlf. 26 21 71 00
SN@aasg.dk
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Ringetider
Skoledagen på ÅSG er fra kl. 8.00 til kl. 15.00, bortser fra tirsdag, hvor
undervisningen slutter kl. 15.10 pga. tirsdagsmodet efter I. lektion.

Ringetiderne fremgår ar nedenstående:

Lektion Mandag, onsdag, Tirsdag
torsdag og fredag

I 8.00 - 9.30 8.00 - 9.30
Il 9.45 - I I.I 5 10.00 - 11.30
III 11.45 - 13.15 12.00 - 13.30
rv 13.30 - 15.00 13.40 - 15.10


