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Elevrådet på Århus Statsgymnasium Velkommen som ny elev på Århus Statsgymnasium

Det værste ved ;11 sid
de i elevrådet p;"1 År
hus Statsgymnasium
er. at der er sf1 manne
tilfredse elever. ....
Af andre skræk
kelige ting kan det
nævnes faren for ~li
skulle brug e sin dyre
bare fritid på at droftc
skolens fremtid med
rektorer. politikere

og erhvervsfolk. foren for at skulle arrangere en
besættelse eller at st.i med ansvaret for en fæl
lestime med 750 elever samlet i en sal. Ellers
er det okay.

Elevrådet er din mulighed som elev. Din mu
lighed for at fii indflydelse på din egen studie
gang. Elevrådet arbejder på at give dig og dine
modstuderende så gode vilk,lr som muligt. Både
som elev og som menneske. Men vi funccrcr
ikke kun som et talerør for eleverne Q[! en aktiv
del afledeisen i skolens forskellige udvalg, nej,
vi er også fyldt med spas og ufaucligc mængder
kage.

Hvert år ved skolestart vælger alle klasser
maksimum tre elever på demokratisk vis ved
anonym afstemning. De valgte elever bliver
elevrådsrepræsentanter, og deres opgave g~r ud
på at repræsentere deres klasse. Alle clcvrådsrc
præscntantcrne mødes ca. en gang om måneden
til et elevrådsmede, hvor de aktuelle problem
stillinger og projekter bliver taget op til debat
eller afstemning, ligesom de deltager aktivt i en
ar elevrådets undergrupper

Elevrådet tilstræber en så flad magtfordeling
som muligt. Eleverne på gymnasiet skal være
den storsic magifaktor i vores arbejde, og vi st:ir
til direkte ansvar over for dem. V i har derfor en
fordeling af arbejdsområder i elevrådet i form af

forskellige grupper og udvalg. El eksempel kan
være hyggeudvalget. der har uddelt julekage,
og Bygnings- og miljøudvalget, der arbejder på
en renovering ar kantinen. Hvert udvalg har en
sekretu.r, som har det overordnede ansvar for
udvalgets arbejde.

Da gruppernes mål sæues ved skolestart, ved vi
endnu ikke. hvad det kommende år med dig i
elevrådet vil bringe med sig - det finder vi ud
af på vores årlige hyttetur i september, som bl.a.
fungerer som imrorur for nye elevrådsrepræsen
tanter. hvor vi arbejder seriøst en hel weekend
og som belønning rystes godt og grun digt sam
men med en hyggelig fest om aftenen. Det so
ciale fylder nemlig også meget, vi holder gerne
en god fest, og elevrådet må siges at være en
unik mulighed for at skabe kontakter og knytte
venskaber på tværs af de traditionelle årgangs
og klasseskel

Hvis du har gnisten og lysten til at tage still ing,
lytt e til din klasse og reagere derefter, så er elev
rådet lige noget for dig. Det er derfor en god ide
at overveje tanken om at blive en del af dell e
fællesskab. Det er nemlig rigtig sjovt, udfor
drende og spændende at sidde i elevrådet. Som
elevrådsmedlem vil du opnå indsigt i og viden
0111, hvordan skolen fungerer, og således ~ et
optimalt udgangspunkt for at gøre din ind nydel
se gældende: og præge skolen i positiv retning.

Elevrudet på Århus Sta tsgymnasium byder vel
kommen til nye såvel som nuværende elever og
håber pfi et fir med flere nye sind, der er klar på
at gøre gymnasic: til mere end et uddannelses
sted

Vi ses!

Lærke-Marie Knudsen. le, Taus Christiunsen.
2d. Murie Tlto111se11, I 11, og Oskar Jefsen. ly -
p/i vegne afElevrådet.

Eficr sonuncrlcricn tager du hul på cl nyt ka
pitel i dit liv. Det bliver et spændende kapitel
med nye kanuncrutcr, nye lærere, nye faglige
krav og nyt.: arbejdsmåder, Det vil v.crc et hand
l ingsm:c1tct kapitel, som du også om mange år
vil huske tilbage p."1 1111.:d ghcdc,

Du starte r med et halvt års grun dforlob, hvor alk
elever stort set har de samme fag. Til december
konuuer det endelige studie retningsvalg. hvor
du rnr mulighed for at specialisere dig i bestem
te fogpakkcr. Men selv i studicrcminusforlobct
vil ca. 70% af undervisn ingen va-rc d~n sa111111l'
for al!c elever, lJt.:t :d111i.:11i.: gymnasium giver dig
en ra.:kkt.: fiHskclligi.: 1;1g, ug 11:1r du om 3 M st:ir
med stutknterhucn p{\ hovcdl:l, sf1 vi! du have
adgang til di.:n bredest muligl' vill e af uddan-
111:bcr.

I gy11111asict arbcjtlcs der ikke alene med l~1ge11c.
Udd:rnnelst.:n gf1r Dgs,i ud p:°1 at udvikle dine

mere personlige kvalifikationer: sclvsta~ndig
hed. kreat ivitet. ansvarlighed. evnen 1il at op
sogc og vurdere viden. evnen til både at arbejde
selvsta::ndigt og til at samarbejde med andre.

Mtllct for arbejdet med dine faglige og person
lige kvalifikationer er, at du gennem de 3 fir i

gymnasiet skal udvikle dig fra skoleelev til stu
derende. der pf1 egen hclnd er klar til at tage fat
på en videregelende uddannelse.

Men gymnasiet handler ikke alene om skolefag
og kvalifikationer for fremtiden. Det handlc1
også om menneskelig udvikling her og nu - om
kammeratskab. fælles oplevelser, studieture, te
madage, fester og engagement i forskell ige ak
tiviteter uden for skoletid: musik, billedkunst.
idræt, filmklub. elevråd, musical. skoleblad og
hvad der nu elle rs tages initiativ til i lobet af
skoleåret.

Når du går op ad Statsgymnasiet~ brede for
trappe den forste cktg efter sommerferien. vil du
nok opleve skolen som en grå, stram og rctlinct
bygning fyldt med fremmede mennesker. I lobet
af t;'1 dage vil du imidlertid blive del af et sko
!el"ællesskab. Bag de grå mure udfolder der sig
c1 liv i mange farver. Og her handler det 0111. at
du tager aktivt del i det og engagerer dig - både
i det sociale og i undervisningen. Gor du det. er
der sikker gevinst!

kg onskcr. nt du 111,i G tre rigtig gode ,ir pt1 Ar•
hus Statsgymnasium!

A'e/d Larsen
rekto,
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ÅSG 2009 - lang venten på det formelle ejerskab

Set fra bestyrel
sens side har der
været meget po-
sitivt nt glæde sig
over i 2009.

Også i foråret 2009
var elevsogningen
til Statsgymnasiet
stor. Der var slet
ingen problemer
med at tiltrække
elever nok til at

oprette ni hold nye elever i august 2009. Tværti
mod: en del elever. der havde ÅSG som første
prioritet, måtte henvises til andre gymnasier.
Med ni nye hold, en øget og vellykket indsats på
hele ÅSG for at reducere elevfrafaldet, og det
forhold, at ÅSG nu i mindre grad er påvirket af
den statslige udligningsordning, har Statsgym
nasiet en sund økonomi og dermed bedre ram
mebetingelser for undervisning.

Den omtalte udligningsordning skyldes el on
ske om, at gymnasierne, efter de blev flyttet fra
amterne til staten, skal ligestilles. Ordningen
aftrappes over 4 år, dvs. ved udgangen af 20 I 0,
men den har givet meget forskellige ramme
vilkår for gymnasierne, afhængig af amternes
prioriteringer af området, Statsgymnasiet har
således i 2007 måttet "afgive" 3,5 mio. kr. pga.
udligningsordningen; eller sagt på en anden
måde, Statsgymnasiet har fået mindre end det
kunne tilkomme, hvis gymnasiernes rammevil
kår på landsbasis var helt ens. Men som sagt er
dette problem på vej til at løse sig selv.

I bestyrelsen har vi med en vis bekymring set, at
de nye elevers valg af studieretninger har været
præget af et standardvalg ar højniveaufag: en
gelsk, samfundsfag og matematik. Der er ikke
noget galt med disse fog, for de åbner mange

dorc til videregående uddannelser. Problemet er,
at midt i den største økonomiske krise i mange
år vil der være behov for andre fag og flere stu
derende med naturvidenskabelige og humani
stiske kompetencer. Bestyrelsen ser derfor med
bekymring på. at de naturvidenskabelige fag
fysik. kemi og biologi fravælges, ligesom der
er ganske få elever, der vælger en haj sproglig
specialisering med eksempelvis tysk og fransk
p5 de højeste niveauer.

Jeg har i tidligere årsberetninger beklaget mig
over, at bestyrelsen og ledelsen savner mulighe
der for at disponere over anlægsaktiverne, hvil
ket forhindrer en mere langsigtet planlægning
og investering, ligesom finansielle institutioner
og samarbejdspartnere ser regnskaber med ne
gativ egenkapital og kunne forledes til at tænke
"risikabelt projekt", hvilket ÅSG selvfølgelig
langt fra er. Efter planen skulle ÅSG overgå til
fuldt selveje ved indgangen til 20 IO ved al ÅSG
købte bygningerne af Universitets- og Byg
ningsstyrelsen (UBST).

Men der er problemer med fastsættelsen af pri
sen. I 2009 udviklede UBST en såkaldt "beta
lingscvnemodel'' baseret på et huslejetaxameter
pr. elev. På basis af denne model fremkom en
pris, som ÅSG skulle betale for bygningerne,
dog fratrukket udgifter til udbedring af konsta
terede fejl og mangler, samt kompensation for
det særlige forhold, at Statsgymnasiets bygnin
ger er fredede.

Det er her, problemerne opstår. ÅSG har gen
nem de seneste år fået en række påbud fra Ar
bejdstilsynet 0111 forhold, der skulle udbedres,
først af Århus Amt og nu af UBST. Del drejer
sig bl.a. om musiklokalerne, kemilokalerne og
ventilationen i hele bygningen. Udbedringen af
disse påbud er endnu ikke gennemfort, og selv
0111 bestyrelsen og ledelsen på ÅSG gentagne

gange har påpeget dette over for UBST, var sto
re dele afudgifterne til de krævede forbedringer
enten ikke anerkendt eller undervurderet i del
købstilbud, som ÅSG fik omkring I. december
2009. Tre andre gymnasier i Århus var i den
samme situation

Bestyrelsen og ledelsen har forgæves forsøgt at
komme i dialogmed UBST 0111 købstilbuddet og
udbedring af påbuddene; men uden held. Kon
sekvensen var, at bestyrelsen anerkendte købs
tilbuddet, forudsat at der blev givet sikkerhed
for, at udbedring af påbuddene blev anerkendt
og betalt af UBST, som jo reelt allerede burde
have udført forbedringerne. Her står sagen sta
dig, mens dette indlæg skrives primo maj 20 I 0.

På trods afdenne tekniske uklarhed om ejerska-

bet er der imidlertid ingen tvivl om, at alle, der
har deres daglige gang på ÅSG, føler stort ejer
skab for "vores gymnasium". Derfor vil jeg ger
ne på bestyrelsens vegne rette en stor TAK for
indsatsen i 2009 til elever, lærere, administrativt
personale og den daglige ledelse på ÅSG, med
håbet om at det gode samarbejde på tværs afalle
funktioner på ÅSG kan fortsætte i 2010 med
den næsten uændrede nye bestyrelse.

På bestyrelsens vegne

Peder Østergaard
bestyrelsesformand



Jeg forstår det ikke - at jeg skulle have været
rektor på Århus Statsgymnasium i l O :ir!

Det er jo dog kun kort tid siden, at jeg til min
indsættelse blev budt officielt velkommen al'
Tove Roikjær som skolens repræsentant og ar
den daværende områdechef i Århus Amt, Else
Arumitzbell. Det var ved den lejlighed, at jeg -
rædselsslagen - i bogstavelig forstand måtte op
at stå p,\ skuldrene af en brovtende rengørings
dame, som viste sig at være Mette Riis. Og hvor
jeg bagelier kunne slappe af til musiklærernes
a-capella-version af jazzstandarden "Dinah" -
og hvor jeg endelig kunne fole mig helt hjemme
ved på sax at spille en blues sammen med de
samme musiklærere.

Kort tid efter min start skulle Asger Jorns oe
Pierre Wemaeres gcnvæ vcde gobelin, "De~
lange Rejse" , opsættes i festsalen. Det blev
fejret på behorig vis. Pierre Wemaerc var selv
til stede - og det var Dronning Margrethe også
sammen med en række af byens politikere og
embedsmænd. Men eleverne var også med - og
forinden havde vi sammen trænet forskellen på
en brølende ÅSG-applaus - og så en behersket
og dannet klapsalve til brug, når der var fornemt
selskab til stede.

Er det virkelig IO år siden? "Ja" - bekræfter
kalenderen ubarmhjenigt.

Bygningen og faciliteterne
Hvordan så skolebygningen ud, da jeg nænnede
mig dengang? N{irjeg nu prøver at kigge tilbage,
kan jeg alligevel godt mærke, at det er IO år si
den. Det er simpelthen svært at huske nøjagtigt
De skæve og vrikkende fliser i skolegården var
de samme. Den hårde humplede fodboldbane
var den samme. Den langstrakte skolebygning
var også stort set den samme

Men skolen gemte sig i træer og buske. Fors!

12

nogle :ir senere iværksatt e Århus Amt en reno
vering af de gronnc områder. Der blev fældet og
tyndet - og ud af vildnisset dukkede den impo
nerende skolebygning frem, så man igen kunne
se Statsgymnasiet fra Fenrisvej. Og en ny mo
numental skulptur af Jørgen Haugen Sørensen
fik senere ærespladsen midt i skolegården.

Et par år for sit 50 års jubilæum i 2008 blev
skolen fredet af Kulturarvstyrelsen (se mere
herom i Anton Vinders levs artikel i herværende
årsskrift). Statsgymnasiet fremstår da også til
stadiahed. som da det blev bygget. De lange,
rctlin}cde · fløje med det gennemgående vindu
esbånd i det ydre, og i det indre de lange, lige
gange med døre i oregon pine, forhallen med
Asger Jorns relief, og den store festsal med As
ger Jorns gobelin. Men kigger man nøjere efter
har nyere tider også sat deres præg: ny hoved
trappe, en ny fløj i øst med studieområde, klas
seværelser med computer, projektor, dokument
fremviser og smartboard, bærbare computere
ti! udlån trådløst net over hele skolen, elev- og
lærerarb~jdspladser i kælderen, mediefag loka
ler i kælderen, lærerarbejdspladser i den tidli
gere pedelbolig (nu omtalt som "Ulvehulen"),
fitness-faciliteter i den tidligere fyrkælder under
drengeidræt, nyt kantinekøkken, ny administra-
1io11 og nyt lærerværelse, lys og lydudsryr i fest
salen. Og jeg skal ikke undlade at nævne reno
vering af drenge- og pigetoiletterne. De gamle
var så nedslidte, så originale og så berømte,
al filminstruktøren Nils Malmros var lige ved
at forsinke renoveringen, fordi han gerne ville
bruge dem til sine optagelser af gyrnnasiclivet
i I 960'erne.

Og på det seneste har vi filet totalrenoveret lo
kalerne på nordfløjen til biologi, naturgeografi
og kemi. Den største udfordring fremover er nu
de små klasselokaler. Det må vi lage fat på i de
kommende år

Cymnnsicrefnrmcn
Men ændringerne på bygningerne er dog de
mindste.
I 2000 indførte skolen det fleksible skema. Ide
en var alle rede udarbejdet og konkretiseret, da
jeg kom til skolen. Det var en meget stor æn
dring af dagligdagen, og jeg var noget nervøs
for, om det kunne bære igennem. Men det kunne
det. Med det fleksible skcmn var det muligt a1

optimere tilreuelæggclscn således, at der kunne
skaffes plads til fugsamarbcjdcr, ekskursioner,
studierejser. lærerkurser og meget mere - uden
rimeaflysninger. Og det viste sig senere, at net
op dette llcksiblc skema var særdeles velegnet,
da vi skulk til :, t gennemfore den store reform
ar gymnasiet i 2005.

Reformen bciod en helt anden struktur pf1 ud
dannelsen og i hoj grad en ny måde at arbejde
pft. Reformen blev gennemfort n.crmcst for
bckcndtgorelscns uyk sværtc vnr tor. "V i kere r.
mens vi asfalterer ," sagde vores undervisnings
dircktur Jarl Damgaard optimistisk. Og det skal
jeg da luve Il.ir! Reformen var kun designet i

sine ydre ramm er og hensigter, Hvordan de nye
ideer skulle real iseres i praksis, var der ta.:nkt
mindre på. Det bctod, al skolen i de 3 år, det 10g
at kere forsic f1rga11g igennem, var i en konstant
opfindclscsproccs. Nogle meget kreative fir p~
den cm: side, men samtidig en meget opslidende

IJ

periode

Det er ikke på sin plads at gennemgå reformen
her - men jeg vil dog lige nævne reformens vig
tigste resultater·

Gymnasiet forandrede sig fra et valgfagsgyrnna
siurn til et studieretningsgymnasium. Eleverne
vælger mellem pakker bestående ar 3 rag- stu
dieretningerne. Fællesfagene og studieretnings
fagene fylder tilsammen næsten hele skemaet.
Fagene arbejder i langt hojere grad end tidligere
sammen - allertydeligst i den nye disciplin al
mcn studieforbt: redelse, der i den grad kom i

pressens kritiske sogelys i de forstc [1r efter re
formen. Den almene stt1dicf'orbercdelsc har nu
fi.111det sin fonn, og det agede lærersamarbejde
har v,t: rct en va::sentlig fornyelse og inspirati
onskilde i undervisningen
La:rcr- og fagsnmnrbejdcl om klasserne har
ogs~ betydet et stotTe fokus på fælles planlæg
ning og progression. Styringen af klassens sam
lede forlob sker via de nye lærerteam og de nye
studieplaner.

Kommunalrl'formcn
rvkd amternes nedlæggelse overgik gymnasier
ne i 2006 til statsligt selveje. I kolvandet herpå
fulgte cl nyt s1yringssyst.cm med selvstændige
bestyrelser som skolens overste myndighed og

Tilbageblik på de seneste 10 år



et nyt finansieringssystem. nemlig taksamctcr
styringen (fra 2007). der i væsentlig grad gjorde
skolens økonomi all 1ængig af antal elever. Sko
len havde nu del fulde ansvar for driften - men
vi havde ahs:\ ogs:\ vundet rett en til at g,\ ral
lit. hvis vi ikke magtede opgaven. Århus Amt
havde allerede forberedt gymnasierne på en vis
okonomisk selvs tændighed. men overgangen til
selveje bered. at den samlede ledelsesopgave
fm at være hovedsagelig pædagogisk ledelse og
personaleledelse nu også i afgorendc grad blev
virksomhedsledelse.
Den sidste brik i selvejet er den endelige over
tagelse af bygningerne fra staten. Denne ovena
gclsc er blevet udsat nogle gange, men vil efter
alt at dømme vil finde sted i lobet af20 I 0. Her
med folgcr endnu et sæt udfordringer.

Gymnasieeleverne
Forst og fremmest er der Acre gymnasieelever
end for 10 år siden. S tadig Acre elever far en
gymnasial uddannelse og stadig flere elever
kommer ind på STX-gymnasieme. Århus Stats
gymnasium har således de sidste år udvidet sin
kapacitet fra 24 til 27 klasser - og har næste år
derudover en midlertidigoverbelægning med en
28. klasse. Til billedet horer dog, at ungdoms
årgangene i gymnasicalderen vil falde lidt igen
fra omkring 2012.

Men mere interessant er det, at eleverne også
har ændret sig på de IO år. De elever. der går i

gymnasiet i dag, er vokset op i et vclfærds- og
forbrugssamfund i vedvarende vækst. Udfoldel
sesmulighederne for de unge er blevet stadig
større - og fors! på del sidste er der for alvor
begyndt at lyde andre og mere dystre melodier:
krise, forringelser. arbejdsløshed etc.
De fede tider har betydet, at disse unge men
nesker har haft mulighed for at udvikle sig
individuelt i hidtil uset grad. Det er hypcrin
dividualister, Jeg karakteriserede sidste år i
min jubilæumstak de nye generat ioner, som

jeg sti dem på gangene. i kantinen og på den
elskede fortrappe således: "fra højhælede sko,
små business-nederdele og fasionablc mærke
varer - over kombinationer af nylonstrømper,
sportssko. leggins og skisokker - til det rigtige
hip-hop strectwure ourfit med enorme hætter og
buksctaljer et kort stykke over knæene - og s5
hundrcdcvis af blandinnsformer ind imellem.
Langt hår. afro-hår, torklæder, hestehaler (m/k),
punk. dreadlocks, pagehår, karseklip, truckerka
skcuer, hår i vilde farver. .. "

Et udvendigt og overfladisk syn - men eleverne
er lige så spraglede og forskellige indeni. Og
det kræver en skole. som i langt højere grad
end tidligere er i stand til at tage sig af den en
kel tes behov og give den enkelte elev passende
udfordringer. Det bliver skolens store opgave
fremover.

Dertil kommer, at eleverne i dag er velforsy
nede med computere og mobiltelefoner og fær
des hjemmevant på internettets mange tjenester.
Det giver skolen en eks tra udfordring, nemlig at
udnytt e den moderne kommunikations1eknologi
konstruktivt i undervisningen.
Skolen skal vise nye veje og åbne for nye er
kendelser, men den skal også være der, hvor
de unge mennesker er - og det vil i høj grad
sige på nettet ! Derfor har de seneste IO år også
betydet en udvidelse af computerfaciliteter og
computeradgang pa skolen. I 2000 varder etab
leret 2 computerlokaler med hver 14 maskiner,
og lærerne havde adgang til et par maskiner
p<i lærerværelset og muligvis el par maskiner
i kælderen. Nu er der computere overalt og
netadgang for egne medbragte maskiner. Hele
skolens planlægning, skema, lektier og meget
andel ligger p nettet - og en væsentlig del af
undervisningen anvender it.

KeldLarsen
rektor

At være lærer 2: Matematik

Afbrudt cifsidste årsjubilæumfortsælter vi i
år artikelserien medfokuspå etfag på Ase.
Forrige år var det idræt, og i cir er del mate
matik. Læremeji·afaget, i år Katrine Kn11d\·e11
og Mikkel Thygesen. harfået fiie hænder til at
bestemme artiklens struktur og indhold udji·o
overskriften "Mcuenuuik på Ase.,

Vores primære vinkel er en status over. hvor
dan matematikundervisningen er pti ÅSG i dag,
og vi tager udgangspunkt i, hvordan det var for
i tiden - fra vores egen tid som elever i gym
nasiet. Herfra ser vi p:"1 nogle arde væsentlige
forandringer, der er sket. og til slut filosoferer
vi lidt over mange elevers stnndurd- sporgsruål:
11 vorter skal vi liere netop det'!

Katrines gy111 11:1sictid
I min egen tid i gymnasiet sidst i 70\::rne fandtes
der stort set kun 0111,i:rcbog i nuucm.nik, nemlig
"Kristensen og Rinduu g", E11l1vcr matematik er
pi\ min alder kend,..:r den, ug stort set alle brugte
den. 1Jc11ga11g suutcde vi p:'\ side l i d.:11 torsu:
bug og lortsnue lonlobcndc. Der var ikke nogc:
med at brug e undre beger eller kopier, Vi brugt i:
regnestok og tabeller - ikke lommeregnere. Og
dog, sum den tors tc :irg:rng fik vi lov til at bruge
lumrncrcgna til cksa1m.:11 i Jg. i\1lin lorstc lum
mcrl!gncr kostcdc 750 kr. Det var rigtig. rigtig
mange penge dengang

Den daglige undervisning var meget la::rcrsly·
ret. En elev gennemgik dagens lekti1.: på tavlen,
læreren gennemgik den nye lektie, og vi reg
nede en del orgaver 0111 det gennemgåede. Den
gang trænede vi typeopgaver. Vi regnede ,. ! 00
opgaver af den samme type'' Tv<t-:rfagligt sam
arbejde var stort set en by i Rusland, kun noget
de helt unge lærere beskæftigede sig med. Ma
tematik var en vidcnsk.:1b. der groft sagt havde
nok i sig selv.

Matemat ik var mit suverænt bedste fag, og jeg
har alt id syntes, det var utrolig spændende. Så
det var ikke svært at besluue, hvad jeg skulle
la::sc på universitetet. Når jeg under mine stu
dier blev stillet det. for mig tåbelige, spørgsmål:
''Hvorfor læser en pige som dig matematik''.
svarede jeg kækt; "'Det er fordi. der er så gode
ægteskabsmuligheder" . Hvad kunne man ellers
svare! Mit sande ønske var a1 give min glæde
ved ma1ematik videre.

M ikkcls gymnasiet id
I min gymnasieticl i midten af90'crne var der
skel nogen udvikling siden ?O'erne. men den
pædagogiske tilgang var nogenlunde den sam
me. Jeg havde selv en ung. relativt ny matc
matikl:.crcr. som var en afmine bedste lærere.
Hun var nok også med til at vække min inte
resse for matematikken. En afde ting. som for
mig gor matematik fantastisk, er "alrn-oplcvcl
scrnc'·. Her mener jeg den folelsc. m:1.11 får, når
m;rn har siddet m1.:d et bevis eller en opgrive.
som lige pludselig bliver lost. Den folelsc er
med til at gore det sjovt at bcskærtigc sig med
matematik.

l\rlatcmatik i t'vig forandring.
Matematik har som gymnasiefag ændret sig
ml'gcl siden vores gymnasictic\ . Man kan groft
sagt sige, at matematik har bevæget sig fra at
v:.rre til for sin egen skyld, til at v::cre blevet
mere anvendelsesorienteret, hvor matematik



nu også indgår som redskabstag i mange andre
fag. Det kan man vælge at se som en ulempe.
men vi synes. man skal vælge at se de positive
perspektiver. som for eksempel. at matematik er
blevet mere virkelighedsnært og nu i meget ho
jerc grad giver eleverne en ide om. hvor mange
steder matematikken kan være med til at give
et mere nuanceret billede og underbygge argu
menterne i en diskussion.

Mange mener. at matematikbager er noget ufor
anderligt, der alt id har været det samme. Men
der er nu skel rigtig meget bare inden for de
sidste 20 år. Bagerne. vi brugte dengang. kan
nu kasseres. dels fordi eleverne har noget andet
med fra folkeskolen end for. og dels fordi de er
skrevet i et gammeldags sprog. som eleverne
ikke kan relatere til i dag. Vi har i år med bla
dende hjerte måttet kassere en hel masse bøger,
der ikke har været brugt i årevis. I næste sko
leår laver vi på skolen forsøg med en papirlos
klasse. det vil sige en klasse. der i alle fag, også
matematik, har elektroniske bager.

Lett ere og sværere - det skal gore ondt!
Matematikfagets ændring kan også ses på ker
nestoffet eller pensum, som det hed for i tiden.
Her er der blevet luget en del af det stof ud. som
var med for i tiden. Der er emner. som helt er
forsvundet, men der er også nogle af de svære
begreber, som er med til at underbygge det nu
værende kernestof, man springer over i dag. Det
vil sige. at eleverne nogle gange mangler nogle
af disse byggesten for at forstå teorien til bunds,
og derfor er der nogle emner, hvor der måske er
skåret lidt for langt ind til benet. Det er som om,
man er blevet bange for, at det godt kan gere
lidt ondt en gang i mellem. Nogle gange skal
det gøre ondt, før det bliver godt, hvis man skal
bruge et sportsudtryk. Det er nu ikke fordi, der
ikke er længere er noget at lære i matematik -
tværtimod. På mange måder er det blevet mere
komplekst, da relationen til virkeligheden i an-
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drc fag kan være svær at forstå.

Den teknologiske udvikling.
Et andet sted, hvor der ersket en kæmpe ændring,
er udviklingen i brugen af hjælpemidler. Her er
det gået fra Erlang C tabeller og regnestok, over
sm~ lommeregnere til nutidens CAS program
mer: enten som grafregner eller som computer
program, der kan lave meget komplicerede be
regninger og lave bogstavmanipulation. Denne
udvikling har været med til at forsimple mange
1ing i den daglige undervisning, men også givet
en ekstra dimension. der skal læres. Vi ser del
som en styrke. da det af denne grund ikke er
nødvendigt at regne så mange typeopgaver, og
det giver tid til andre ting i undervisningen. Del
betyder også, at eleverne kan løse vanskeligere
problemstillinger end for i tiden, det hele druk
ncr ikke i tekniske regnerier. Det er nu muligt
at lave projekter af en større kompleksitet, da
det regnetekniske ikke længere er et problem.
Vi har nu mulighed for at arbejde med problem
still inger fra virkeligheden, som tidligere var for
komplekse at arbejde med.

Samspil med andre fag.
Efter reformen er der kommet meget mere pro
jektarbejde og samarbejde med andre fag. Her
er der b de tale om "ægteskabelige" og mindre
åbenbare fusioner. Igennem projektarbejdet far
eleverne både indblik i fællesmængderne mel
lem fagene og det særegne i de forskellige fag.
Det er dog vigtigt, at samarbejdet giver mu
lighed for at nå nye horisonter, det vil sige, at
samarbejdet har et perspektiv og ikke bare er
samarbejde for samarbejdets skyld. I-ler er det
essentielt, at emnet eller sagen bærer projektet.
Det har på mange måder været svært at nytænke
samarbejdet med andre fag, når der pludselig
kom fag ind i bill edet, som vi ikke var vant til
at arbejde sammen med. Det har efter vores
mening været en gevinst for matematik. da vi
er blevet nodt til at tænke faget ind i en storre

sammenhæng og derfor se på faget fra en anden
synsvinkel.

Del er da også først i forbindelse med almen
studieforberedelse, at vi selv har tænkt dybere
over den naturvidenskabelige metode. vi bruger
i matematik, og hvordan den adskiller sig fra
metoden i andre naturvidenskabelige fog. Vi har
selvfølgelig brugt den naturvidenskabel ige me
tode, men det hnr været som tavs viden. der ikke
har været konkretiseret og diskuteret.
Fagenes metode er svær at forholde sig til.men vi
mener, at det er en stor styrke for eleverne, at de
igennem deres gymnasiclorlob stille r bekendt
skab med fagenes metoder. hvorved de også kan
se forskellene. For os som lærere har det fagligt
været givende, at vi blev tvunget til sammen at
diskutere, hvad matematik egentlig er.

I lvurfor skal vi lære netop det'!
Et spørgsmål, vi som matcnuuiklarcrc ofre stilles.
er: "I lvorfor skal vi l.crc netop det i mat ematik ?
I lvorlor skal vi overhovedet have uuucmntik?".

For os er det indlysende: Der er jo matematik i

alt ing, og matematik er bare spændende!'
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Umiddelbart burde svaret være oplagt for ele
verne med de anvendelsesorienterede eksem
pler, de har modt i undervisningen. og med det
tværfaglige projektarbejde, men den godtager
alle elever ikke. Ofte vælger man så dels m sva
re, at det er fordi. de skal lære at tænke abstrakt,
og dels at del ikke nodvendigvis er præcis det
emne, de skal bruge, men at de senere kan få
glæde af arbejdsmetoderne.

Engang, hvor Katrine blev stillet ovenstående
spørgsmål. spurgte hun forsigtigt eleven. om
eleven også spurgte sin dansklærer om, hvorfor
de skulle læse en bestemt tekst. Svaret kom
prompte: "Nej. for alle dansktekster giver rne
ning!". Man kunne måske også sige: "Hvad
pokker vi skulle bruge dem til?" Man klarer
sig jo fint uden Ochlenschlugcr og Grundtvig i
hverdagen.

Eller også er det sådan, at hvis man er åben og
interesseret. sft finder man en fantastisk verden i

både dansk og matematik.

Katrine Knudsen og Mikkel Thygesen
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Luxembourg tur-retur - ÅSG revisited

rhus Statsgymnasium

Men det er slet ikke alle forandringerne, jeg læg
ger mærke til denne hverdag i august. Det er kon
stanterne. Det, at man kan lade dørene stå åbne, at
lærere og elever tale r til hinanden i en kammeratlig
tone. fraværet af synlige og markante hierarkier.
At eleverne kan lide at gå i skole. Den karakteri
stiske blanding af afslappethed og arbejdsomhed.
der opstår, når eleverne føler sig forvissede om, at
deres arbejde som udgangspunkt bliver godt mod
taget. ingen forknythcd, intet selvpålagt åg for at
overvinde dagen - det er jo ikke nyt det her, det
er bare skole på dansk. På dansk, ja, for selvom
politikere står på nakken af hinanden for at give
kongerigets degne en dragt prygl med den sene
ste Pisa-rappon, så giver den danske skole noget.
Nemlig engagement.

Set i det lys er gymnasiercformcn ikke bare en
reform, det er en gennemgribende revolution, en
uhørt omkalfatring af' alt, hvad der har været god
latin. siden - latinskolens dage. Jeg skal ærligt
indramme, at jeg var noget beklemt; var min for
fremmelse fra adjunkt til lektor det officielle af
fældighcdcns stigma, kunne jeg overhovedet begå
mig i denne muterede verden?

kuglepenne: bandlyst! Og til eksamen må manna
turligvis ikke medbringe en ordbog; hvad i alver
den skulle sil være kunsten ved at skrive en stil?

OlufLi11c/bc,g

Så nej: der er ikke sket ret meget den sidste halve
snes år. Forhåbentlig heller ikke de næste.

Hvad der endvidere slår mig, er det høje niveau p,
et dansk gymnasium. Det kan godt være, at andre
er bedre til at sæ tte komma og til at linde et sub
jektsprædikat, men danske elever er nysgerrige,
de kan analysere, vurdere, tage still ing; se menin
gen. kon og godt, i det, de laver. Og jeg opdager,
hvor meget jeg egemlig må forberede mig for at
leve op til elevernes indsats.

Et særligt kapitel er teknikken. På Europaskolen
foregår fraværsregistrering på fortrykte blanket
ter, som udfyldes i Iwer lime og derpå hænges
ud på gangen (af hvilke der er mange og lange).
hvorefter et korps af autoriserede seddel indsam
lere trasker de i alt adskill ige kilometer igennem
for senere at foretage den endelige registrering.
Det diskuteres stadig, om man skal driste sig 1il
at gere et forsøg med computere til studcrncrck
samen .. . og her står jeg med flydende skema og
smart boards, men med teknologiske kompetencer
til at håndtere kridt og fyldepen.

"Nå. der er nok sket meget nyt" - kan ikke helt
afgøre om sætningen sluttes med et spørgsmåls
tegn eller et udråbstegn. Det er august 2009. og
just hjemkommet efter ni år på Europaskolen i

Luxembourg vil kolleger selvfolgclig gerne høre
min mening om det nye gymnasium. Og jo. ijah,
tjoh, der er sket meget nyt i de år - ikke mindst
skal jeg lære mig et heil nyt sprog. At "A" i AT□[!
AP står for almen, kan jeg nogenlunde hine ud af.
men hvordan .T" bliver en forkanelse for "s'Iu
dicforbcrcdclsc", går over min forstand. o!.! hvad
er i øvrigt forskellen på SRO og SRP' ~

Det danske gymnasium er teknologisk avanceret.
Og pædagogisk. På Europaskolen var mine ind
slag af gmppe- og projektarbejde noget, jeg helst
skulle gå stille med, en slendrian betragtet som et
pudsigt indslag af nordisk folklore. der i den mel
lemfolkelige forståelses ånd måne tolereres. DCr
herskede en let stevet fransk esprit, en respekt for
klassisk dannelse og traditioner, for den smukke
håndskrift og orden i sagerne. Blyanter og grønne
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Agamemnon 8: Bacardi Limon
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APfindes. ATfindes.

Agame11111011
og Bacardi-limonfindes.

Chokoladebolleme, Cigaretterne
og Danskafieveringcrnefindes.

Eksamenskvababbelsernefindes.

Fremskridtet og Fraværetfindes.
Formålstjensttigfortabelse iforgangne
[jerdelektinnerfindes.
Ogfuldskabe11,fu/dskabe11.
Fortrappen ogfortråbningen.

Nogen nem opgave har det ikke været. Det har
været lidt svært at samle sig om at skrive den
her tale , der jo gerne skulle pege tilbage på tre
gymnasieår og samtidig skue fremad imod den
spændende og uvisse fremtid. vi nu går i mode .. .
Svært har det været; ikke fordi der ikke har været
nok at gribe fat i, og egentlig heller ikke pga. af
det modsætningsfyldte, der umiddelbart synes a1
kunne bestå i at skulle skamrose vores gymnasie
t id og samtidig festligholde det øjeblik, der er ulø
seligt forbundet med dens afslutning. Men svært,
simpelthen fordi jeg i de sidste par uger har haft
en folclsc - som jeg tror de fleste af jer nok kan
genkende- nemlig, at man efter over en måneds
fordybcn sig i stenede faglig problemat ikker og
metervis af afbidte negle og overspændthed over
de fa minutters eksamenscirkus, der for manges
vedkommende har skæbnesvanger betydning for,
hvad man kan få lov til at brug e resten af sit liv
på. -At det eneste, man efter dett e show kan og
vil tænke på, er, at vi nu skal ud og bruge de næ
ste mange timer bag i en lastvogn med overmåde
indtag af gærdrik og generel dekadent opførsel.
Og en sådan tankevirksomhed skaber ikke gro
bund for mange bevingede ord .. .
De indledende linier var en lettere omskrivning
af den nu afdøde digterpære Inger Christensens
digt "Alfabet", og hvis jeg skulle hente nogen

visdom fra hende,
måtte det være, at
når man står i be
greb med at skulle
omfavne noget me
get komplekst og
følelsesladet med
ord, er det en god
ide at starte med at
finde et koncept og
el system. Og da
jeg i forvejen var
sunket godt ned i

en sump af hermeneutiske modeller og genrebe
stemmelse i forbindelse med min afsluttende ek
samen i dansk, var det mindste.jeg kunne gøre, at
lave en li ll e analyse og fortolkning af det almene
gymnasium for på den måde at fastslå den lit
teraturhistoriske periode, gymnasiet kan ses som
et modstykke til (det tænkte jeg var højpandet og
abstrakt nok til at leve op til forventningerne).

Af oplagte årsager faldt mine tanker først pli
nyklassicisme. men efter længere overvejelse er
jeg kommet frem til, at hvis gymnasietiden skal
repræsentere en kunsthistorisk strømning, så må
det være guldalder.
Der er mange grunde til, at gymnasiet kan siges
at være livets guldalder eller romantik. men det,
der først fik mig at tænke på det, er den made,
tidligere gymnasieelever ser tilbage på deres
glade gymnasicår. Den er nemlig oftest temme
lig romalllisk.
Det er som om, at uanset, hvem du spørger, kan
du være sikker på, at vedkommende ligger inde
med et mindre repeioir af gymnasicanekdoter,
der alle sammen er variationer over de samme to
grundtemaer- to kategorier, som man kan kalde:
I. Skare påfund under indtag af store mængder
spiritus (det giver vist selv) og 2. Uhæderlige
måder al opnå gode resultater eller slippe for re
pressalier (altså om hvordan vedkommende med
ungdommelig charme fik hyklet sig igennem for
skell ige pressede situationer).

Hvis man ud fra disse fragmentariske anekdoter
skulle skabe sig en forestilling ar gymnasietiver,
vil der tegne sig netop et meget romantisk bil
lede. af en bohcmcagtig udsvævende tilværelse,
hvor man hus tlcr sig igennem det hele.

Og dette billede erjo noget forvrænget. Gymna
siet er jo også til tider både frugtbart og trælsomt
slid og lange boller og lange nætter, hvor man
higer og soger I i gamle boger, efter noget der
kan hjælpe en med at komme videre med ens
SRP, SRO, AT-synopsis og hvad vi nu ellers har
været udsat for.
Og at gymnasiet også kan være en hård omgang,
fordi man ud over al finde en mening i alverdens
tekster, modeller og ligninger. også skal prøve at
finde frem til en mere uhåndgribelig mening. En
retning for ens liv, eller- lidt mere romantisk - at
gymnasiet ikke kun handler om uddannelse, men
også om dannelse.

Ja, det lyder måske lidt åndssvagt, men jeg er
overbevist om, at vi går herfra som mere helstob
te mennesker. Nu rimer hclstobt jo desværre lidt
på sat og 1J1ude11, og del er da også rigtigt, at hvis
man ser isoleret p:"1 hårhcngde og iojstil, så rager
vi os som gruppe ikke s[1 spraglet og forskell ig
artet ud, som da vi ror snart tre fir siden vaklede
igennem regnen ti! torstc skoledag i denne gog
lcrtrup, Det kan man sclvfolgclig begræde, men
måske skal man slet ikke tage det sf1 tungt: ikke
se det som en homcgcniscring eller ensretning.
111 1.: 11 blot som et udtryk for, at de lkstc er nået
frem til cl mere "blivende" udtryk og indset, at
man ikke bchovcr c1 meget s:L'rpra.:gct udseende
for at bevise, hvor s.erlig en person man er (dier
det har de.fleste nok indset ... )
Det er også mit indtryk, ;1l gymnasiet p:'\ en måde,
i en faglig lors tund, bliver hårdere og sværere
for hvert fir, mens det p!\ et mere personligt plan
bliver nemmere og stadig mere ukompliceret, jo
tættere du kommer p."1 de runde borde.
Man kan sige, at der sker to modsatrettede bc
vægeiser. hvor opdragelsen i kritisk still ingtagen

går hånd i hånd med en stadig større tro på en
selv.

Men det ændrer ikke pli. at grundvilkåret i gym
nasiet langt hen ad vejen er tvivl. Også !viv] pr1
en selv. Men man skal ikke være ked af tvivlen.
Man skal være glad for, at den har været der. og
nogle gange skal man måske provc at se, om man
kan genfinde lidt af den - at man ikke hviler så
meget i sin egen helstobthed, at man praktisk talt
stivner i sin endelige form.

Som en kunsthistorisk strømning repræsenterer
romantikken et af de mest spændende og smukke
kapitler. Ikke fordi man dengang vm overbe
vist om sin egen overlegenhed, men netop fordi
tvivlen på egen formåen fik dem til at skabe den
guldalder i deres kunst, som de ikke fandt i deres
sa1mid.

Det er denne tvivl. tvivl på egen tilstrækkelig
hed og den grundlæggende tvivl om, hvor det
egentlig er, man er på vej hen med sit liv, der filr
en til at gore disse vanvitt ige krumspring. som
ofte er unclcrholctendc, somme tider smcncfuldc;
ting som umiddelbart b.n virke uvederhæftigc.
ansvarslose, barnlige og balstyriskc, men som vi
senere vil se tilbage på som nogle af de smukke
ste ojcb!ikkc i vores liv. Og selvom den flok. vi
har delt disse ojeblikke med. oploses i dag. så vil
de stadig være der, minderne, som stovcdc o\ic
malcri~r, der vidner om en !jern guldalder, h1·or
olt i11g mr .wi meget mere simpelt og i virkelighe
den megc1 sv,rrere.

Fvr Fortrappen ogj(Jrhå/millgenfindes.
Glemslen oggew.y11et
Og hueme, l,11erne.

Tillykke med dem!

Esben Rytter
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l Hulen er der hygge... Funktionen af en tanke

Æ"a1ri11e Kmjix. lh

Nu er der gåe1 et ar, siden \·i holdt de forstc idc
udvikkndc moder. og her på tærsklen mod et nyt
skoldr synes jeg, vi har opnfict en tin~: at skabe
1'unk1io11 ud ar en tanke -

udgangspunkt. Forslagene er mange og spænder
vidt i brugbarhed og seriosirct - alt fra "Den sorte
skole", "Kvadrat" og "Staten" til "Irene". "Hun
den" og "LN'". Mangeartede er fors lagene. men
ingen af dem synes rigtig at rumme den tanke. vi
gerne vil have læseren til at fornemme. Ocr skal
mange, lange og kaflcbcfængte moder til. for et
forslag skabes ud af de tanker. vi alle hver i ær
har. Der skal gnides mange. forvildede og sov
nigc ojne. for syv bogstaver danner en sammcn
hc.eng pli en tør tavle. ··Funktion·• står der. og kort
efter tilføjes de to karakteristiske sporgsmålstcgn.
For hvad er funktion? Hvad vil det sige at fun
gere'? Og hvad sker der. når noget ikke gor det?
Hvordan fungerer vi selv som skole? På en eller
anden måde kommer netop dette navn til at give
mening. Måske fordi det rummer den bredde, vi
gerne vil afspejle med et skoleblad. En bredde,
der appellerer til mangfoldigheden på Statsgym
nasiet. men også en bredde. som tegner et bill ede
ud ncl til og symboliserer det. vi gerne vil kunne·
rumme bred1

Med Funktion pro\·cr vi al fange en stemning
blandt hinanden og de mennesker, der befinder
sig omkring os. V i pro\'Cr ut koge samme stem
ning ned til forskell ige indtryk. som herved ud
formt:r sig i mange lorskdliga11edc artikler. Nye
ideer til bladet sk:-tbcs hele tiden. fordi nye ting
p,t skolen hele tiden finder sted. I bindet findes
alt fra de-batter om unclcrvisningc11 og elevrådets
v;.erc\ i til soldreportagt.:r og fotos af Statsgymnasi
et~ eget modebillede. Vi laver interviews. klum
mer. tager billeder og reporterer fra liw t på ASG
iv\ed Funktion h~1r vi startet en fortæll ing om den
skole , som vi selv l.!r med til at forme.

Vi ~r seks mennesker samlet. Mere specifikt kan
det ton.e lles. at vi befinder os i et klasselokale
pt1 Århus Statsgymn,1sium. Seks elever er vi.
sum kæmper med summe opgave - og nu skal
den \oses. V i har en ide 11111 et skoleblad. der skal
tagl'. sin begyndelse, V i har en masse tanker. de
fleste ar dem befinder sig endnu inde bag tunge
ojc11lt1g og tr.uuc tunger. F,1 nl' dem ligger spredt
ud p,1 linjerede sider rundt i lokaler. Pt1 en tor
tavle hag os er en række forslag listet op. For
slag til et navn -cl navn der skal definere os som
blad, sum skal smile kcscrcn i ansigtd og give
det rene Iursrchåndsindtryk. For nok har vi ide
er, tanker, krc.uivc losninger - indhold. Derfor
mf1 mfikt blive at fa samlet disse under ~l ticllcs

Et indfald forte ti! en tanke. og for snart et år
siden opstod denne tanke hos nogle elever og
en lærer. Gennem tider og skiftende generatio
ncr har Statsgymnasiet fra tid til anden haft et
skoleblad. Et blad som gang på gang er gået i

stå for ikke at blive til noget igen. lndfaldct var
en ny opstart, en gcnfodscl af en un111111c! ide,
som forte til tanken om, hvorvidt rf kunne gore
det underledes? Denne gang vill e vi provc ikke
at gorc ældre generationer kunsten efter, men i

stedet provo noget nyt - noget som skulle have
tid. Sti vi fandt rid, og tiden formede sig pfi fol
gcnde måde:

Linda Holm-Rasmussen og StigJeppesen

Hulen er med til at give lærerne mulighed for at
kunne arbejde og forberede sig i løbet afdagen,
og med de øgede krav om lærersamarbejde er
det nødvendigt at have steder, hvor vi kan mø
des om planlægning afundervisningen.

ske skilt fra Riget: "stille når gruppe". Det be
tyder. at kælderens modcrum bruges og har væ
ret brugt til mange forskellige aktiviteter, mest
dog til at forskel lige grupper har mødres for at
planlægge og udveksle tanker og ideer til kom
mende undcrvisn ingsprojcktcr.

På dorcn ned til kælderen sidder det lcgcndari-

Men ikke kun. (Ulvcjhulcn - den tidligere pedel
bolig. der udgor ASGs forpost mod syd - bruges
nu til lærerforberedelse. I-ler sidder lærde lckto
rcr og adjunktaspiranter og udtænker næste dags
undervisning. Der bliver forberedt tv:rrfagligc
projekter. og lærcbogsforfaucrc skriver de sid
ste kapitler til nyt undervisningsmateriale.
Huset er indrettet med mange arbejdspladser.
Der er konferenceborde. computere. kokken og
kolcskab. Rammerne er stiledes næsten ideelle
- kun næsten. idet den sofa, der længe har stået
på hulefolkets onskcscddcl. endnu ikke er be
vilget.
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Jeg gik i gymnasiet pli Birkcrod Statsskole.
Tæt på skolen lå kirken. hvor min klasse var p:°1
besog i en religionstime - en velkommen v;1-

riation i pastor Mclbys forkyndende undervis
ning. Vi fik bl.a. gennemgået kalkmalerierne,
og her gjorde e1 enkelt et uuds letteligt indtryk
på mig. Midt på en hvælving en fremstilling af
livshjulet. hvor man ser en mand (naturligvis)
med krone i tre livspositioner omkring hjulet: til
venstre på vej opad. derefter siddende p.:"1 toppen
og endelig på hejre side med hovedet nedad på

vej i afgrunden. Tekstbånd bølger ud fra deres
mund. hvor der p."1 latin står: regnabo - regno -
regnavi. Latinsk verbalbøjning fra det virkelige
liv: jeg vil regere.jeg regerer, jeg har regeret.

To ranker fyldte mig. Den første var min identifi
kation med den opadstigende. En voldsom glæ
de ved tanken om. at verden snart var min, atjeg
skulle bestemme. ogdertil envag forestilling om,
a1 når jeg sad på toppen. vill e et eller andet mi
rakel indtræffe. som ville forhindre min nedtur,

Den anden tanke var - med skam at melde - et
hurtigt indre overblik over. hvilke af mine lære
re der. ener mit skon, uden selv at vide det snart
ville sprælle hjælpeløst med hovedet nedad og
benene i vejret, på vej ud. Det var ikke så rn. En
velgørende tanke ror en presset gymnasieelev i
et autoritært skolesystem i sta rten ar 1960'erne.
S idste sommer vovede jeg mig for forste gang
siden med bange anelser ind i kirken iucn vel
vidende at mit l;jul var drejet en halv orngang si
den sidst. Det første.jeg lagde mærke til, var. al
der faktisk var en fjerde person liggende under
hjulet. Kronen er faldet ar, og teksten oplyser
lakonisk: Jeg er uden kongerige. Mit 17-årige
perspektiv rakte end ikke til at rn øje på ham!
Fra gymnasieelev til pensioneret gymnasielck
tor. Hvordan ser perspektivet så ud. nu hvor jeg
ikke mere befinder mig på hjulet - men liggen
de under det?

Meget har ændret sig, siden jeg begyndte som
lærer i starten af 1970' crne. Nye undervisnings
former, nye elevtyper og masser af nye pæ
dagogiske modeord. Gennem mange af disse
ændringer gfir et krav om ustandselig fornyelse.
Forandring er en kvali tet. For nylig læste jeg
filosoffen Anders Fogh Jensens bog om pro
jckuncnncskct fra 2009. Her skriver han bl.a.:
'"Di.:11, der bliver p,, den summe arbejdsplads i

mere end tre år, brænder p:"1 som mælk.". En ud
lordrende tanke for en. der s:°1 har overskredet
udlobsdutocn med 35 i1r!

Sikken er del, at unge i dag sle t ikke kan fere 
stille sig. at de gennem hele deres arbejds liv kun
skulk regere 0t sted, og hvad har jeg sf1 at sige
til deres krav om personlig vækst gennem mo
bilitet? Ikke :-.ti lidt. kg tror nemlig, at visionen
om projektmennesket i evig bevægelse kan ende
som en sand kurruseltur, hvor man glemmer at
forholde sig til, hvad der egentlig holder hjulet
fast i midten - hvor centrum er.

I forhold til denne udvikling synes jeg, at gym
nasiet har en vigtig rolle at spille. Selvfølgelig
skul gymnasiet iklæde eleverne tidens efter
spurgte kompetencer. men det både skal og kan
noget merc. Det kan tilbyde dem en ramme, som
de kan sætt e deres personlige projekt i forhold
til. Et fællesskab, en kultur og ikke mindst en
historie. En basis. som de kan bevæge sig frit ud
og væk fra - især hvis de kender den.

Ind imellem sker det, når man som dansklærer
uddeler slidte eksemplarer af en klassiker, f.e ks
Holbergs Erasmus lv/ontanuscllcr Blichers novel
ler. at en elev på bagerste række pludselig råber:
"Fuck, den her har min morfar haft!". hvilket
så fremgår af den uendelige række af navne på
elever. som i tidens lob har fået bogen udleveret.
For eleverne måske umiddelbart et udtryk for
rutinemæssig gentagelse og manglende forny
else, men der kan komme en god diskussion i

klassen ud af at diskutere, hvad det ville inde
bære, hvis forskellige generationer overhovedet
ikke læste det samme - ikke havde en fælles
referenceramme. hvilket naturligvis ikke skal
opfattes som ~t forsvar for kun at arbejde med
kanoniserede værker eller hævdvundne værdier
og sandheder. Sclvfolgelig skal eleverne også
arbejde med genrer. medier og virtuelle univer
ser, som deres morfar ikke kunne forestille siu
eksistensen ar, da han læste Erasmus Mo111w111s...,
og her vil der sandsynligvis også opstå nye må
der at læse Holbcrg p•.

Forankring og forandring. Jeg tror, de fleste
gymnasielærere er optaget af den balance, og
jeg synes, at den har været et helt arbejdsliv
værd

Pas godt p:'t mit kongerige.

1\l/011a Reic/1ert
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Julens fravær og nærvær på Århus Statsgymnasium

t'

Man siger, at julen er hjerternes fest. Ifølge den
kristne tro er det centrale Jesu fødsel og død,
som her fejres. I oldtiden, da vi troede på andre
guder, var det de lyse tiders komme, som man
fejrede. Denne fest hed vintersolhverv. Men
uanset hvad man vælger at kalde festen, uanset
hvad man vælger at fejre, så har denne fest altid
været en anledning til at fejre hinanden
I julen er fællesskabet og samværet i fokus. V i
mødes om det gode, det hyggelige og det at
nyde nuet, Dette møde foregår til julefrokoster,
julehygge, julearrangementer og som det vi er
samlet om i dag, nemligjuleafslutninger.

Men det er ikke kun i julen. at vi dyrker nærvæ
ret og sammenholdet. Nej, det er i hele decem
ber måned. Gennem traditioner og en selvetab
leret feststemning minder vi hinanden orn - og
bilder hinanden ind - at vi går mod lysere dage.
Dett e lyder måske storladent, men vi bekæmper
både det åndelige og det fysiske mørke i fæl
lesskab

I julen samles man altså om nærværer. Gid jeg
også kunne sige det om Århus Sta tsgymnasium,
men det er mig desværre ikke muligt. V i kan
ikke sige så meget om vores nærvær, som vi
kan fortælle om vores fravær. Nej, for på denne

skole bliver vi målt på, hvor fraværende vi er.
Dette fokus fylder for tiden meget; for den en
kelte elev, for klasserne, for lærerne og for hele
skolen. Men hvorfor fylder det så meget? Hvor
for s5 mange lange samtnier? For det vigtigste
ved at gå i gymnasiet er jo ikke at være der -
men at lære der!

Når man som elev bliver vurderet ud fra et pro
centtal der definerer en mangel på indsats, s,1
virker det hele negativt. Disse tal bliver smidt
ind i stat istikker, de bliver målt og vejet akkurat
som eleven. Men disse statistikker siger intet
om, hvordan det var at være der-kun noget om
hvem der ikke var der. Nu er det jo ikke sådan
at man ikke bliver målt på nærvær. Det siger
sig selv, at man kan lære mere, når man følger
undervisningen. Nærvæ ret bliver bedømt i den
enkeltes præstation, i fonn af karakterer. Men
det er da slående, at man ikke kan blive smidt
ud på baggrund af de resultater, man skaber,
når man er i skole, men at man kan bortvises på
baggrund af de resultater, som skabes når man
ikke er der!

Del virker som om, at jo mere man snakker om
dette fraværsproblem, jo større bliver det. An
svaret bliver tungere, glæden ved rent faktisk at
være til stede i skolen bliver mindre, og til sidst
er den eneste grund til, at man sidder der rent
faktisk, at man ikke vil smides ud.
Så min tese er altså, at fortsæncr dette ogcde
fokus, denne rigiditet, ja, så fortsætter fravæ
ret også. Det bliver en spiral, som er umulig at
komme ud af. Specielt i disse måneder, hvor
man møder på skolen, når det er mørkt, og 11\r
fri, når det er mørkt igen. Og så er det, at man
kan lære lidt afjulen og den medfølgende slem
n111g.

For fraværet skal ikke ignoreres og tøjlerne ikke
slippes. Men Iokussct skal flyttes fra fravær til
nærvær- det skal være centralt , at eleverne bak-

ker hinanden og sig selv op, så man helt fysisk
minimerer fraværet, Men for at støtte denne
proces skal der mere til, end at eleverne dukker
op til timerne. Der skal fællesskab til. Fælles
skab som det, der findes i dette lokale lige nu, og
som vi ser det i hele december måned.
Det er a!le kræfter på skolen, som via fælles
skab og samvær skal gøre skolen akkurat lige sti
magisk, som december måned er!
Vi skal sammen hanke op i hinanden og huske
på nærværcts magiske indflydelse. fællesskab
og magt. Hvis disse ting overtager fraværets be
tydning i Iwerdagen, så bliver skolen til mere
end en institution, hvor man ser fremmede ho-

vcder hver dag. Sf1 får skolen lige præcis den
energi og nærværsfolelsc. som julen og decem
ber måned står for. Og som er det, vi fejrer hvert
evigt eneste år.

Så kære modstuderende på ÅSG - god jul. Nyd
den, nyd hinandens selskab og kom tilbage med
at klart hovcdc, fyldt med tanker om nærvær.

G lædelig jul, og glædeligt Århus Statsgymna
sium

Lærke-lvfarie Knudsen, 2c
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"Jegfik tårer i øjnene allerede iførste 111.1111-

mer" - bemærkningfi ·a enfar eft erÅSG teater
koncerten 20I0.

Da Michael Jackson døde lige inden sommer
ferien sidste år tænkte vi, at han naturligvis
skulle være emnet for vores næste teaterkon
cert. I løbet af sommeren ændrede vi over
skriften til "Rockens for tidligt døde/Whcn
the Music's Over" , så repertoiret blev mere
blandet. Desværre, kan man sige, var der nok
at vælge mellem - lige fra Patsy Cline til Mi
chael Jackson.

Vi fik sammensat et repertoire, som vandt gen
klang både hos eleverne og bos de forældre,
der kom og så forestillingen. Pludselig huskede

de deres egen tid med luftguitar og Hcndriz p5
grammofonen.

Som sædvanlig havde vi som musiklærere og
talentspejdere nok af talenter at vælge blandt.
Vi synes, der blev plads til mange forskellige
musikalske udtryk, og at vores elever er fantas
tiske!!

Birgi1 Dengso ug ly/fe Petersen

Teaterkoncerten 2009: When the Music's over



Går du med en kunstner i maven og et
hul i pengepungen?

Janne Vde

billedkunstlærer trådte sammen, og efter alvor
lige voteringer og afstemninger gik første præ
mien på 500 kr. til et asiatisk 1cgncsericinspirc
ret, farvesprudlende værk med den ironiske titel
··1n Cakcs We Trust" skabt i fællesskab afAmy
Hoa, 1 y. og Linh Minh Pho, 2y. 2. præmien gik
til Karen wolfhagcn, 3b, for et flot udført foto
realistisk maleri, og tredjepræmien til Julie Bru
no Janscn, 3a, for hendes malerisk fine "Men
neskeblomster" i glødende farver. H erudover
blev 10 malerier købt til ophæng i sydgangcns
klasselokaler.

Der mangler stadig udsmykning i enkelte lo
kaler, så kommende I., 2. og 3g'cre kan godt
begynde at spidse penslen!

Konkurrencen kulminerede med udstillingen af
de 18 færdige værker, som blev hængt op over
for Asger Jorns store relief i forhallen. En dom
merkomite bestående afde to initiativtagere, to
lærere fra Bygningsudvalget og undertegnede

God ide. mente resten af udvalget og udskrev
en konkurrence med store præmier og lige så
store muligheder for at træne de kreative gener.
Konkurrencebetingelserne var enkle: størrelse
mindst 1 1112, tilmelding inden den 21. oktober.
anonym indlevering den I. december. Interes
sen fra eleverne var stor. Mange meldte sig til,
og det var både I. , 2 . og 3.g1erc, der tog sig tid
til at svinge penslerne indimellem skriftlige af
leveringer, SRP, dansk-historieopgaver og af
sluttende prøver i AP og NV.

En del valgte at benytte sig af faciliteterne i for
bindelse med frivillig Billedkunst, hvor de hver
mandag efter fjerde lektion stillede staffelierne
op og i hyggelig atmosfære udfoldede deres
kreative talenter på de store lærreder. Enkelte
arbejdede endda sammen to og to. Litervis af
akrylmaling blev købt ind, og malerierne tog i

løbet af efteråret form. Spændende var det at
følge processen og se, hvordan forskellige ideer,
motiver, stilarter og farveholdninger manifeste
rede sig på lærrederne. At få lov til at male i

stort format og udsigten til måske at få sit værk
op at hænge i et afklasselokalerne udgjorde mo
tivationen for de fleste.

Sådan lod startskuddet til den vist nok forsic frie
malerikonkurrence i skolens historie. lnitiativcl
kom fra de 10 elevrepræsentanter i Bygnings
udvalget, Monica Holm Rasmussen og Silje
Sormncr-S tors tcin, 3.b, som mente, at udsmyk
ningen i klasselokalerne lod meget tilbage at
ønske. Hvorfor ikke nive lokalerne et riltrænut
løft, og hvorfor ikke~ lade skolens elever selv
sætte præg p:"1 skolen?



Frivillig idræt

Fodbold
Der er frivillig fodbold for alle i august og sep
tember måned. Pigerne og drengene trænede
henholdsvis hver tirsdag og torsdag frem til
gymnasieturneringen, der fandt sted i septem
ber måned 2009.

Pigerne spillede deres turnering på Skovbak
kens baner, hvor de var kommet i en svær pulje
med Risskov og Viby. Det lykkedes imod alle
odds at skabe spænding i begge kampe, og det
skyldes ikke mindst en flot og uirnponeret ind
sats fra ÅSG pigerne.

Drengene vandt overbevisende deres pulje, og i
semifinalen mødte de Egå gymnasium, hvor det
blev til en overbevisende 3-0 sejr. Lodtræknin
gen ville således, at vi skulle møde Akademiet
om. hvem der skulle til DM. det samme skete
sidste år. Vi havde spillet mod Akademiet i vo
res pulje og vundet 1-0, det skete også sidste fir.
Sidste år endte semifinalen 0-0, det skete igen,
og vi skulle ud i en straffesparks konkurrcnce
ja, som sidste fir. Desværre tabte vi straffesparks
konkurrencen - godt gættet, som sidste år. I
truppen var der et stort onske om en revanche til
næste lir, og tredje gang skal del nok lykkes.

Håber at se en hel masse til frivillig fodbold til
august 20 I 0.

Lars Ra1111/wlr

Basketball
P· ÅSG er det muligt at spille basketball i friti
den i vinterhalvåret,

Denne træning munder ud i de landsdækkende
gymnasiale turneringer, og ÅSG deltog i delte

skoleår med et Pige-A, et drenge-A og et drenge
B-hold. Alle tre hold klarede sig forrygende
flot:

DrengeB-holdet vandt turneringen på Langkjær
gymnasium på overbevisende måde: lutter store
sejre.

DrengeA-ho\det vandt kvalifikationsturnerin
gen og fik en flot 3-4 plads i den afsluttende
turnering om DM for gymnasiehold.
PigeA-holdet vandt sølvmedaljer ved den Jydsk
Fynske turnering og blev nr. 4 i finalerunden om
DM.

Jeg glæder mig allerede til næste sæson.

Head-coach Jens Winther

Lån af gymnastiksale

På ASG kan elever låne en gymnastiksnl eller
bruge fitnessrummet hver onsdag aften i vinter
halvåret.

Dette er gratis. og skolen stiller bolde og udstyr
til rådighed. Dette kaldes "onsdag aften-idræt".
I sæsonen 2009-2010 var idrætsfaciliteterne
flittigt benyttet ar elever, som spillede alt fra
volleyball, basketball. indendørs fodbold til
hockey, badminton og bordtennis. I fitnessrum
met blev der trænet og danset intenst.
Vel modt til den nye sæson.

Jens Winther
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Bygninger, inventar og kunst 2009- 10

I 2.g skal man på studietur i sammenhæng med
AT forlobct 2.3. Vi havde i 2.b valgt at tage
til Wien, hvor vi fik sal levende billeder på de
emner, vi havde beskæftiget os med i det for
beredende arbejde i ugerne op til turen. Vi var
blevet opdelt i grupper med hvert sit emne. som
knyttede sig til Wiens forskellige tidsperioder
fra omkring indgangen til det 20. århundrede.

I Wien fortsatte vi arbejdet med et såkaldt "Stadt
rallye", hvor vi blev sendt på en heldagsvan
dretur rundt i Wiens forskellige bydele for at
få en større fornemmelse af vores tidsperiode.
Den viden, vi samlede på ruren rundt i Wiens
gader, mundede ud i en skriftlig aflevering. På
"Stadt-rallycct" måtte vi klare os på egen hånd.
da al navigering og kommunikation med wie
nerne var overladt til os uden lærerhjælp. Plud
selig al skulle henvende sig til en fremmed på
et fremmed sprog virkede i første omgang ret
så skræmmende. Dog fandt vi hurtigt ud af, at
wienerne var nemme og venlige at tale med, og
de fik højst et lille smil på læben over vores til
tider manglende grammatiske færdigheder og
kringlede formuleringer.

Modet med storbyen Wien og dens indbyggere
var berigende på kulturkontoen, da både cafeliv,
kunstskatte og shopping var i højsædet. Specielt

en cafCwr i Wien er på mange måder anderledes
end det, vi er vant til herhjemme, og det gav på
turen anledning til flere sjove situationer og små
misforståelser. Det tog noget tid at vænne sig til,
at man på Wiens cafeer tager det som en fornær
mclse, når kunderne bevæger sig op til disken
for at bestille.
Pf1 trods af at vi havde fået informationer om,
hvad vi kunne vente os afmodet med østrigernes
kultur. kom det alligevel som en overraskelse,
når vi stod i situationen. Et andet godt eksem
pel er vores visit på en traditionel "Heuriger" ,
som er det sted, hvor osirigerne dyrker deres
specielle vintraditioner. Her troede vi bare. at vi
skulle smage på noget vin. Men vi blev ret over
rumplct, da rundvisningen også bød på fugtige
spindelvævsfyldte kælderrum med den friske
vin. som er kendetegnende for en "Heurigcr",

Alt i ah var turen lærerig på flere niveauer, da
man blev klogere igennem skolearbejdet, men
også gennem det sociale samvær, der gav Cl
godt grundlag for motivationen til det faglige.
Derudover lærte vi også hinanden at kende fra
helt nye sider, hvilket især var gældende for de
enkelte værelser, hvor man blev rystet tættere
sammen. En generel hyggelig stemning bidrog
til et mere afslappet forhold blandt os, hvilket
også omfattede vores lærere, der fremstod mere
som personligheder end autoritetsfigurer.

EmmaMargrethe Ilodgson og
Sofie Bach A.1pi11all, 2h

Århus Statsgymnasiums bygninger blev indviet
i august 1958. Bygningen frcmtraxlcr med sin
lave, langstrakte facade. sine store alumini
umsindrarnmcdc vinduespartier og den strenge
geometriske planløsning som et fremragende
eksempel p/, 195o·ernes funktionalistiske byg
ningskultur. Og i 2004 blev skolens bygninger
fredet af Kulturarvsstyrelsen netop med henvis
ning hertil:

"Arl111s Statsgvnmas inm har de særligt fremro
gcnde værdier: der kan begrunde en fredning
af en bygning. der er under 50 årgammel( ... ).
A nlæggets enkelte bygninger er placeret i åbent
terræn med en storslået udsigt mod syd. Stats
gymnasiet erstrengt og enkelt komponeret såvet
i planlosningen med en række n1111 omkring to
grounegårde. som i arkitektonisk 11d}Or11111i11g.
hvilket gor opleve lsen af byg11i11ge11 klar og
overskuelig (. .. ) Kompleksets hovedrum erfar·
lwllen og festsalen, hvis helt særlige kvaliteter
findes i n1111111e11es integrerede udsmvkning (. .. )

Med den integrerede udsmykning tænkes på det
store relief I skolens forhal - udfort af Asger
Jorn ( 1959) og på Jorn/ Wcmacrcs smukke go
belin "D1.:11 lange rejse" i skolens lcstsal.

1-1vis man uturtuer sig skolen fra syd - fra Fcnris
vej - fibni.:r blikket sig op imod skolen genner»
det purkligucudc anla.:g, de spredte fyrretræer
og I langen Sorcnscus monumentale skulptur.
Den brede fortrappe og de store glnspanicr slu
ser den besøgende ind i skolens torhul, der ar
arkitekterne 110k mest var uvnkt s~1111 et rcpr.c
scnuuivt rum, men som nu surnrni,;r al'd1.:vakti
vitcl, h:idc faglig og social. 1 bygningi.:11 hi..:rsker
de lige linii.:r, lkr folgl'.r de lange, lyse gange
ino<l syd og nord ug ll.lrbindelsi.:sg;111gc11 imod
ust. IJyg11i11gi..:n fik vingi.:r pt1 ved i,;11 udvidelse
imod ust i I 972, og ved en tilbygning i 2004-05
er <le to vinger igl'.n blevet lorbundcl med sko
kns nye stmJicomri'l<l1.;.

Skolens O\'crtagclsc ar bygningerne.
Statsgymnasiet var i perioden 1958-86 ejet og
drevet af staten (deraf navnet Århus Statsgym
nasium). Efter en amtslig mellemperiode har
staten igen lagel over. og planen er nu. at skolen
(ligesom de øvrige gymnasieskoler under STX)
selv skal eje bygningerne og være nnsvarlig for
vedligeholdelse. genopretning og modernise•
ring i de1 omfang. de statslige bygningstaxa
metertilskud tillader del. Overdragelsen var sat
til 1/1 2010 men er endnu ikke p/, plads. Den
uafklarede overdragelsessituation betyder. at vi
i forhold til de igangsatte moderniserings- og
genopretnings-projekter famler lidt i blinde. Det
har dog ikke forhindret. at vi konstant har haft
flere projekter og mange håndværkere i gang
samtidig.

AT - påbuddene
Skolen havde besog af arbejdstilsynet i okto
ber 2008. Det udlostc to påbud: Et krav om at
skabe et acceptabelt indeklima i skolens admi•
nistration (etablering af en ventilation i skolens
\'estlige fløj) og en renovering af de elektrisk
drevne solsejl. Losningen heraf er nu meget tæt
på at va~re en realitet. Det andet ptibud er langl
det mest omfattende og dyri.:stc og er det. som
har bidrngct til. a1 skolens overtagelse af byg
ningerne endnu ikke er på plads. Et AT-påbud
om at skabe et ac:c~p1abelt arbejdsklima i alle
unch:rvisningslok~ilcrnc. Med 4.67 1113 luft til
hver person i de forholdvis smn undervisnings
lokaler, kan p&budckt næsten kun irnodckom-
1111.:s ved sarnrnenkcgning ar lokaler (hvilket
udloser et behov for et erstatningsbyggeri med
I 0-15 klasseværelser. af11<.cngig armodellen der
v~1.;lgcs).
Arbejdstilsynet kom igen pf1 skolen i oktober
2009 - igen to p;ibud: Et pf1bud 0111 at lovlig
gorc forholdene i kemilokalerne, herunder især
kemikaliedepotet. Det p:tbud er opfyldt nu. Det
andet påbud gik på musiklokakrne, hvor der
krævedes forbedring ar akustikken og lydiso•
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lcring. herunder lydisolering til det tilstodende
lærerværelse. Kravene til musiklokalerne skal
være i orden oktober 20 I 0.

Modernisering af biolog], naturgcografl og
kemilokalerne
Pengene til modernisering af disse lokaler blev
bevilget i marts 2008, men først i efteråret 2009
kom der gang i projektet. Fra efterårsferien og
til jul blev der arbejde! med biologi og natur
geografi. Begge fag har Riet totalmoderniseret
deres lokale r, der er indreilet efter modellen to
undervisningslokaler og et præparations- eller
forbcredclscslokale til hvert fag. Samme model
er anvendt i kemi. hvor moderniseringen des
værre fors! kom i gang i januar 20 l 0. fordi det i
første omgang viste sig, at bevillingen ikke var
tilstrækkelig.
Disse projekter har sat deres præg på skolens
hverdag - i perioden fra uge 42 til uge 52 var 8
lokaler ude af "drift" med voldsomme skema
mæssigc konsekvenser. Kemi har måttet und
være deres lokaler i hele perioden fra uge 42 og
har måttet lempe sig igennem ved lån af lokaler
i fysik og fra uge 2 i biologi. Kemilokalerne er
efter planen færdige 25 maj,

Genopretning.
Flere projekter. hvor midlerne var bevilget i
foråret 2009 (af UBST - Universitets- og Byg
ningsstyrelsen) er blevet udført i efteråret 2009
eller i foråret 20 I 0. Det sidste projekt (udskili
ning af yder- og mellemdøre samt et større anta l
vinduer) er først lige sat i gang nu.

Det absolut største projekt har fundet sted i den
indre grønnegård (grønnegård I). Blankt vand
på gulvet i kældergangene blev forklare! med
ødelagte dræn i gronnegården Disse skulle
udskiftes. S tort set hele grønnegården har været
gravet op af store maskiner, der blev bugseret
ind over taget af en kæmpe kran. Som folgc af
den barske vinter er arbejdet endnu ikke helt

afs lutt et. Kulturarvsstyrelsen krævede, at grøn
negården blev fort tilbage til sit oprindelige ud
seende fra I 958. Der er lagt brændte sten, som
de oprindelige. bænkene er sat i stand, ligeledes
det lill e glasbur på nordsiden. Nu venter vi på
bcplamningen. Kun den ene af de store vand
graner blev skånet. Det skal nok blive fint. men
lige nu ser det temmelig bart ud.

Hertil kommer andre initiativer: Ocr er udskiftet
et større antal facadcdækpladcr (gotlandsk kalk
sten) på hovedbygningen. Tag og tagudhæng på
det ældste af billedkunsthusene (den tidligere
rektorbolig} og på Ulvens Hule. som rummer
lærerarbejdspladser (tidligere pedelbolig), er
blevet istandsat. Et antal af de store vinduesglas
i øverste stokværk i festsalen er blevet skiftet.
Og som nævnt ovenfor er nu vi i gang med at
renovere og udskifte et større anta l indre mel
lcmdørc, vinduer i klasserne samt de store dor
partier ved indgangen.

Egne projekter
Trods den tumultariske hverdag har der været
overskud til også al arbejde videre med egne
projekter i den fortsatt e kamp for indre vedli
gehold:
Lokalerne K09 og K IO er blevet sat i stand og
indrettet fra bunden med ny teknik og nye møb
ler til mediefaget - en lille biograf i K IO og et

grupperum i K09. Lokalerne kan også bruges ar
andre fag, når de er ledige. Samme projekt sta r
tes nu i K07 og KOS . Endelig har mediefaget fået
K l I som nyt depot og redigeringstum. Kælder
lokalerne K03 og KOS, som er indrettet til lærer
forberedelse, er sat i stand og forsynet med nye
hæve-sænkeborde, stole og lamper samt reoler
til den nødvendige håndbogsliucratur. I næste
skoleår kan vi sf1 tage fat på de to sidste kæl
derlokaler mod syd - K04. s0111 er pædagogisk
værksted og K06, som er individuelt arbejdsrum
ror elever,

I idræt er "mellemrummet" mellem de to sale sat
i stund. møbleret og Iorsynct med smart board,
sf1 der også i en snæver vending kan bedrive s
teoretisk undervisning i taget.

De resterende (næsten) undcrvisniugslokalcr er
1n1 blevet forsynet med smart board-tavler med
pc, dvd-utspillcr og projektor samt dokumcntka
mcra. N i lokaler har 11kt nye mouler. l.rcrcrnc
har råL'l placere: L'I rull ende kateder i de enkelte
klasscv.crclscr, s,l de: har mulighed for .u 1,cgge
bugcr og stik og papirer og bærb are fra sig p,\ en
fost base, hvorfra de kan styn: slagets gang.

Skolens smukke lcstsnl, som har mange unvcn
dclscr - ud over festerne - lursuger vi stadig at
bevare og forbedre, 1 dcuc skoleår har vi som

nævnt udskiftet et antal af de store ost vendte ru
der. Endvidere har vi udski flet sccncophængct
(ti! sccnelys og andet). og vi er i gang med at
renovere scenetæppet. som ikke har fungeret i
20 fir.
Pedellerne har konstrueret nye eksamensborde
( 130 stk.), som er fleksible og en ergonomisk
gevinst; og de kan i en snæver vending opstilles
alle steder. hvor der er behov for ekstra bord
plads.
Vi har fået gennemprøvet skolens eltavler og
el føringsveje. Et myndighedskrav. Og vi har føl
gelig udskiftet et anta l eltavler (fra 1958).

Den kunstneriske udsmykning har i dette skole
år især været lagt i hænderne på eleverne. Efter
forslag fra eleverne i Bygningsudvalget (S ilje
og Monica, 3b) har der i efterfiret været udskre
vet en kunstkonkurrence bland! skolens elever.
Konkurrencen resulterede i mere end 20 flotte
og meget forskell ige produktioner. Et dommer
panel af elever og lærere udpegede de tre bed
ste. som blev hyldet til den årli ge juleafslutning.
Skolen har indkobl 13 af billederne - de bliver
nu luengt op i klasseværelserne på sydgangcn.
Her i årsskriftet kan man læse mere om konkur
rencen og billederne.

Et anta l klasscvrerclscr er nymalede af male r
mester Thorbjom. som også har malet det store
kassematteloft i forhallen og sal endevæggene i

stand. Endevæggene indrammer forhallens store
re lier og er efter Jorns udtrykkelige onskc sone

S~le clcs fonsætt i: r vi med sto1Tc og mindre for
bedringer. mens vi venter pf1 en afklaring om
kring den endelige overtagelse ar bygningerne.
Nftr den finder sted) bliver det' op til vores egne
prioriteringer og kreditforeningens nt1de. hvor
dan modernisering og vedligeholdelse kan fon
sa.·ttcs.

.-l11ro11 Vinderslev



Nye lokaler i mediefag

Grunden under Århus Statsgymnasium er mulisvis
gammel højmose. Om det ~r blegemændene :ucr
hengemte moseofre, der får kloaksystemet under
skolen til at lugte så gyseligt, er der ingen, der ved.
Men indti l i år var mcdicfaa klemt inde mellem
lugten nedefra og lyden ovenfra, da vores overbo,
musik, altid leverede underlægningsmusik til vores
arbejde.

Efter i årevis at have bedt til Sankt Antonius (skyts
helgen for bygninger og arbejdsmiljø) om at få nye
rammer for vores undervisning, blev vore bønner
endelig hørt.
Det nye faglokale er et dobbeltlokale bestående af
k IO og k9, hvor førs tnævnte er bygget til forevis
ning med mulighed for brug afbåde pc, vhs, dvd og
blu-ray, mens k9 er indrettet til gru ppearbejde og
mere ordinær undervisning. Begge lokaler prydes
af skønne klassiske plakater fra F ilmplakaten.com.

Mediefag har aldrig taget sig bedre ud, og skolen
har aldrig haft bedre faciliteter til filmforevisning.
Dobbelt lokalet er førs t og fremmest et faglokale ,
men afgjort en gevinst for alle lærere, der benyuer
sig af levende billeder i deres undervisning.

At mediefag samtidig er gået fra at filme på dv
bånd og redigere på pc (P innacle S tudie 9) til at
filme i hd og redigere på MacBook (F inal Cut Ex
press) har opdateret faget på skolen og gjort det
endnu mere att raktivt for de mange elever, der sø
ger del hos os.

Thomas lind Laursen

bygningsansvarlig

De nye biologilokaler

Der er sket en del med biologiundervisningen i gym
nasiet siden ÅSG's ungdom. Og i forbindelse med de

nyligt overs tåede renoveringer var det en interessant
oplevelse m komme til bunds i den gamle biologisam
ling. Specielt i lokale 49 fandt vi mange spændende
ting, der ikke har set dagens lys i mange år.

Men nu er regno rme i sprit, plastinds tøbte rottekæber
og hjemmelavede sommerfuglepræparater (alt sam
men i klassesæt) udskiftet med PCR-maskine, præci
sionspipcuer og sterilskabe.

Der er stadig nogle ting, der ikke er kommet i orden
endnu. men det er dejligt at undervise i de nye lokaler,
så vi glæder os til, m det hele kommer til at fungere,
som det skal.

Og skarven. den er der stadig og holder oje med, at ah
går til på rette vis!

Lisbeth V Ha11se11

Ombygning i geografi
Naturgeografiundervisningen har faet meget forbed
rede vilkår efter ombygning til lO fuldt udstyrede lo
kaler og et særligt sarnlings-rlærerpræpararionsrum.
Der er dermed bedre plads og faciliteter til praktiske
øvelser.
Det har give! mulighed for en mere tidssvarende op
sætning af samlingen og en større oprydning i sam
lingsgenstande, der er samlet i hele skolens levetid.
Der er en del meget fine ældre ting, som kun i mindre
omfang kan anvendes i dag, der bruges som udstil
ling eller foræres bon til historiske eller etnografiske
samlinger. Andet vil blive smidt ud.
Der bliver så plads til at supplere samlingen op til
brug for øvelser i hydrologi, meteorologi, oceano
grafi, glaciologi og kartografi. Der er også brug for
at fore kortsamlingen up-to-date.

Lars Kjærgaard

Om ombygningerne i kemi

Torsdag for ellcrårslcricn Hyttede 4 elever Vivi oc
jeg alt fra lokalerne 36, 37, 38, 39 og 40 1i1 nye o~
midlertidige placeringer, V i forsogic at forestille
os. hvad vi oftest ville m brug for. Alt delle forsagte
vi atm plads til i nr. 35, hvor fysik velvilligt havde
ryddet nogle skabe og skufler til os. Det kneb dou
gevaldigt med pladsen. sf1 vi 111:,11c "erobre" mode
lokale nr. 23 for at la plads til vores håndbiblio tek
og andre v.cscmligc forb rug svare r, Alle vores kc
mikulicr skulle flyttes ned i et kælderrum.

Det var 1.: 11 langsommelig uflicre at rn kemikalierne
rragtL:t derned, da vi ar sikkerhedsmæssige årsager
ikke kunne have personer i elevatoren, 11{1r der var
kemikalier med. Ved hjælp af' mobiltelefoner OJ;:!.

mange rulleborde lykkedes tiet uden alt for megen
renden op og ned ru m flyttet de flere hundrede
glas, dåser, bøtter og andet sikkert ned i kælderen
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Nyl' mediefogslokaler

Kemi renoveres

Efter dette knoklcri var det lidt frus trerende, m der
intet var sket i efterårsferien og hel ler intet skete i

de kommende uger.

Da meldingen kom om, at kemiafdel ingens reno
vering var udsat til efter jul, begyndte vi at bruge
nr. 36 til kcrniovclscr, og ikke mindst i forbindelse
med SRP var det guld værd, at vi havde cl velfun
gerende kemilaboratorium - ganske vist med det
nuuus , at meget udstyr var gemt væk, og at der var
meget langt til kemikalierne. De ovrigc kemilo
kale r havde pedellerne og deres hjælpere miet at
rydde helt inden efterårsferien

Eller mange måneder i " landflygtighed" glæder vi
os nu over, ut kcmilokalemc igen begynder at ligne
noget. der kan undervises i - og ikke et resultat ar
et mislykket kcmiforsog!

1\1farit11111e Svenningsen
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3z på tur 2a London

Lone Enevoldsen og Jy tte Petersen

London er en grundstemning. En stemning som
forstærkes, når den forenes med 27 århusianske
gymnasieelevers glæde. Hvilket privilegium at
være lærer på sådan en lur, hvor alting tilsynela
dende lykkes. Ingen anfægtelser her, så vi lader
i stedet billederne dokumentere:

En studietur til London vil altid folge en vis ska
belon. Ligegyldigt hvilke fag man rejser med.
vil den samlede sum ende ud stort set ens, ror

Vi kom. si, og sejrede. London faldt i vores
smag. Stressende hektisk, eksotisk fremmed
artet og fortidigt forfinet - vi sf1 det hele. Fra
turist-London til Eastends indiske område med
Jack Thc Ripper-historier og til klassisk 'pub
lic school' - cxtrem dyr privat kostskole med
4 tennisbaner, golf, ridning, 3 retters menu og
Harry Potter-kendte sale.

"Start med en provokation, en anfægtelse. en
problemstilling" lærer vi (måske) vore elever.
når de skal skrive et essay. Ja tak - det sgu·
svært, når man skal skrive om 2.a i London.
Luller lykke og gode stemninger, som desværre
let bliver drivende kedsommeligt på skrift.

helt ubcrort stykke natur, som ingen har kontrol
over, og samtidig fole, at alt ændres og ikke har
nogen bestemt form.

Vejret tilsmilede os og gjorde turen til en skøn op
levelse. Helt bestemt en af fordelene ved al have
biologi på hojt niveau. Tak for en god dag, 3.z.

Ida Thordis Mo/111e1; 3:

Der yngler omkring 50 forskellige fuglearter på
vorsø, heraf er skarven en af de mest omtalte.
Skarvens afføring dræber lovet og enerlader træ
erne nøgne, hvilket letter fuglenes arbejde med re
debygningen. Skarvens reder findes derfor oftest
i loppen af lovtræer, der er næsten bladløse. Den
store kvælstofgodning forårsaget af fuglekolo
nierne betyder, at planter som præstelus og bræn
denælder enerhånden bliver dominerende. De fre
dede fuglekolonier har skabt stor debat, da fiskere
i området bliver udkonkurreret affuglene.

Vi var så heldige at få en rundtur afJens Greger
sen, som er ekspert i livet på øen. Jens guidede os
kyndigt rundt på usynlige stier gennem skov og
krat. Den tælle stemning afmunter snak oggrene.
som knækker under stovlerne. der hvor vi gik på
bunden afskoven, blev brudt af fuglenes højlydte
aktivitet hojt oppe over trækronerne. Del gjorde os
konstant opmærksomme på deres nærvær. Træ
kronerne var da også behængt med hundredvis af
reder.

Øen erkun tilgængeligvia en gammel vadcsti. som
kun kan bruges ved lavvande. Da vi i 3.z begav
os på ekskursion. foregik det derfor i uldsokkerog
vaders. Mens vi traskede gennem vandet. dukkede
tanken om et pludseligt stormvejr, vandstigning
og en skræk ved ikke m kunne forlade oen op. Det
kunne næsten være starten på en gyserfilm.

I Horsens fjord finder man den lille ubeboede o
vorso. Øen ejes ar miljominisrerict og har været
fredet siden 1917. Dette gor ocn til et prægtigt ek
semplar pii den vilde danske natur. Øen fungerer
som et levende biologisk laboratorium, som blandt
andet giver liv til en skarvkoloni på omkring4000
ynglende par.

Når man træder ud af skoven, befinder man sig
pludselig på en lang stenstrand. Det vigende hav
omkring øen giver et indtryk af, at oen forandres
ustandseligt. Del er fascinerende at gå igennem et
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At brænde for fællesskabet - ildsjælsfest på ÅSG Operation Dagsværk

43

AI lerede i de mørke kolde vinterdage på græn
sen til 2009 formedes ideen. Noget, der kunne
sa~11lc alle udvalgene p~ ÅSG, noget, der kunne
bringe os sammen, noget, vi kunne fejre. Det
skulle være eksklusivt og helt særligt - noget.
man ville brænde for at deltage i

Ildsjælsfesten afholdes for at støtte op om det
gode arbejde, en stor mængde engagerede ele
ver frivilligt gør pli skolen. Det er arbejde med
mange forskellige former og formål, men ideen
er, at der bagved ligger nogle faciles idealer: vi
arbejder alle for al støtte forskellige former for

Iællcsskabcr, Om det så er lsiolo-gruppen, der
arbejder ror bedre vilkår på et børnehjem i A fri
k:1. festudvalget. der sørger for fest og hygge
for skolens elever, eller elevrådet, der arbejder
for elevdemokrati og-fællesskab, så værdsættes
modet mellem mennesker og den frivillige ind
sats alle steder. Ildsjælsfesten er derfor ikke en
grund eller en gulerod for al melde sig ind i alle
disse frivillige grupper og udvalg, men derimod
en bclonning. når vi når slutningen af skoleåret
og kan se tilbage på nit, hvad der er udrettet.

Sidste år blev festen holdt i skolens gymnastik
sale og inkluderede gratis mad og fest for alle de
deltagende ildsjæle. Derudover var en del af fe
sten blevet hemmeligholdt indtil selve aftenen,
hvor dorcnc kunne åbnes for en kæmpemæssig
hoppeborg til fri benyttelse. Måske skulle man
ikke tro. dcuc kunne vække den store begej
string hos 17-20-årige gymnasieelever, men
tværtimod blev der hoppet, danset og leget må
nelanding nauen lang. På grund af den meget
vellykkede fest, kommer dette års opfolger til
at minde en del herom, og valget er også i år
at vente med at afsløre årets overraskelse til i
sidste øjeblik. På denne måde skal hvert , rs fest
bl i ve en u forudsige! ig succes.

Første udgave af ildsjælsfesten vækkede meget
begejstring, måske især på grund af det fuld
siændigt nye koncept, som alle ildsjæle nys
gerrigt var gået ind på. Delle r mødes festen
derimod af forventninger og spørgsm I, som er
vækket afnysgerrighed og minder fra sidste år.
Der er en del al leve op til, men på trods af al
verdens lokkende og snu forhørsmetoder, røber
vi ikke, hvad der kommer til at ske til årets fest.
De inviterede ildsjæle 111{1 vente spændt med al
ft1 spændingen udløst.

Monica /-10/111 Rasmussen. 3b

Opcrai ion Dagsværk er gymnasieelevernes
egen oplysnings- og solidaritcrsorganisation.
Gymnasieeleverne ger hele arbejdet. Hvert år i
starten af november tager tusindvis af gy111m1-
sicclcvcr ud og arbejder med fx m vaske vin
duer eller sælge kage for, udover at have en
hyggelig dag, at tjene penge til årets projekt.
Dermed giver de en dag afderes uddannelse og
hjælper andre til at f-1'1 en uddannelse. Denne dag
er Operation Dagsværks hojdcpunkt og kaldes
OD-dagen. Hvert år vælges et nyt uddannelses
projekt i et uland, som de indarbejdede penge
fra OD-dagen skal gfi til. Dette projekt vælges
ar gymnasieelever ud fra specifikke krav, som
ogs."1 er vedtaget ar elever, ligesom OD-dagen
næsten udelukkende arrangeres af en lille grup
p1.: elever pfi alle skoler.

Udover dette hojdcpunkt arrangeres andre min
dre arra ngementer, såsom debatarrangementer
og en test efter OD-dagen. Ellers er det op til
OD-gruppen p!1 skolen selv eller i samarbejde
med undre skuler i distriktet at være kreative· O"
[indc pt, andre oplysnings- og i11ds:rn1lingsakt~
vitctcr som fx fredagscafe, salg af specialiteter
fr:i projektlande: og oplysning Olll status i ridli
gere projektlunde.

OD's generelle tormål er ud over at hj.clpc unge
til atm en uddannelse, at oplyse danske gymna
sieelever om forholdene i projektlander. s:i det
er muligt at tage stilling til, om man vil h:mdk-

dvs. arbejde på OD-dugen. På Århus Statsgym
nasium gjorde denne handling, at vi fik over
65.000 kr. samlet ind til projektet i Zimbabwe
i 2009. Godt gået!
Næste skoleår gælder det Burma, hvor Opera
tion Dagsværk 2010 støtter unuc burmesere i

grænselandet mellem Thailand ;g Burma. Pro
jektet kommer til at sorgc for demokratisk og
stabil skolegang som et modstykke til landets
militærdiktatur

OD-gruppen på Arhus Statsgymnasium laver
udover de nævnte arrangementer en del for at
styrke fællesskabet i gruppen. Vi holder aften
moder ca. en gang om måneden med fællesspis
ning på skift hos hinanden. og i foråret tager vi i
sommerhus rå weekendtur for at lære hinanden
bedre at kende.

Vi vil dog altid meget gerne have flere i gruppen
til at være en del ar den praktiske planlægning,
de kreative ideer og ikke mindst fællesskabet.
Det kræver intet andet end interessen at være
med.

Du kan se mere 0111 Operation Dagsværk på
www.od.dk

Olr-gruppen
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ÅSG's Venner Elevforeningen ved ÅSG

Den 6. november 1992 blev der afholdt stiften
dc generalforsamling i Århus Statsgymnasiums
Venner. ÅSG's Venner har siden fungeret som
støtteforening for tidligere og nuværende for
ældre og elever. Foreningens formål er dels at
knytte en levende forbindelse mellem skolen og
lokalsamfundet og dels at støtte formål. som det
ikke er muligt at støtte inden for skole-ns økono
miske rammer.

Det drejer sig f.eks. om:

støtte til kulturelle/sportslige arrange
menter
jubilæumsarrangemcntcr og fest for
gamle elever
støtte til internationale initiativer
støtte til økonomisk vanskeligt stil
lede elever

I skoleåret 2009/10 har foreningen således:

arrangeret en fællestime med rappe
ren lsam B i anledning af syng dansk
dagen
afholdt den årligt tilbagevendende
fest for gamle elever, der som en und
tagelse blev holdt sidste fredag i okto
ber. Næste år er det som vanligt den
første fredag i november.
givet tilskud til tyskelevers tur til
Hamborg
financierer pengepræmier til årets ju
leelevtaler

På Venneforeningem vegne

KatrineK1111dse11

Elevforeningen ved ÅSG blev oprettet i 2005
og har til formål at afholde elevfesterne på
gymnasiet. Igennem delte kan der ydes støtte
til elevaktiviteter uden for skoletid med tilknyt
ning til skolen. Alle ansatt e og alle elever på
skolen er medlem af foreningen.

Det er dermed muligt at søge Elevforeningen
om tilskud, hvis der er brug for del i forbindel
se med et arrangement uden for skoletid med
tilknytning til skolen.

I skoleåret 09/10 har Elevforeningen bl.a. imø
dekommet ansogninger om støtt e til:

aktivitetsweekendfor OD gruppen
præmiefor bedste underhoklning til
tirsdagsmødet
itdsjælsfest
Elevrådets mandags/rost
præmier tilfodboldturneringen
fodboldbordet i kælderen
en rod lober tilfilmfestivalen

Foreningen har i år desuden på eget initiativ
støttet studieturene i 2g.

Ansøgningsskema og anden information om
foreningen ligger på skolens hjemmeside.

På bestyrelsens vegne

Lars Nordom

!u,Duh/111

l,/1lklju.11

:!,,1/.mi,/,,11

Tak for kampen

Sulrn· .\kolc,lagfor Jg ]ll/0hlcv .d1111c1 (lj1m•denfodb,,,/dlwmpmellem d 11d1·alg1 .ig l,oldog /æfl;rhold,•1_ Læn•rlwlrle1 1·u11d1 efur1·11

spæmlende straffi•1,1mrkskonkurn'11re cfli•r 0-01onlimrr ogJiirl1r11gt'I sp1fle1id.
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Århus Statsgymnasium om 5 år.
Et par hurtige skud fra hoften.

47

5 fir er ikke ret lang tid. 111 ('11 i betragtning af.
hvor hurtig, verden forandrer sil! i dan. sf1 kan
der faktisk nå at ske rigtigt meget ....

Jeg gætter på. at især 10 tendenser vil folde sig
ud for vores skok. nemlig heldagsskolen og
globaliseringen.

Heldagsskolen
Moderne ungdom lader sig ikke længere un
dervise indus trielt. Der skal tages menet mere
hensyn til den enkelte - i nogle situationer skal
der stolles ekstra - i andre situationer skal der
gives ekstra udfordringer. Det betyder. at en me
get stor del af undervisningen er !agt om til in
dividuel eller gruppevis vejledning fra en lærer
- omvendt vil der også være situationer, hvor
mange elever er sammen på store hold for at se
film, hore foredrag el le r deltage i debatter.

Både lærere og elever vil være på skolen en stor
del afdagen - sandsynligvis fra 8 til I 6. Det gi
ver en ugentlig arbejdstid på 40 timer. Det pas
ser fint med, at arbejdstiden på det almindelige
arbejdsmarked vil være steget til 38·39 timer
pr uge. De 1·2 ekstra timer skyldes, ut skole
systemet stadig vil have lidt længere ferier end
arbejdsmarkedet generelt .

Det er længe m gå i skole! - Nej, for det betyder
også, at der ikke er lektier, forstået som hjem
mearbejde. Forberedelse og skriftlige arbejder
klares på skolen. Når man går hjem, har man
fri. Fritiden bruges til sport, helse, interesser,
networking, biograf, frivill igt (og gratis) ar·
bejde - og frem for alt ti l at være sammen med
vennerne, som betyder alt for unge mennesker.
Hvad så med erhvervsarbejdet? fa, det er sirn
pclthen afskaffet. Den internationale konkur
rencc pil uddannelse er om 5 år så skarp, at den
siddende regering har indset, at unge mennesker
i uddannelse skal koncentrere sig 0111 al kvalifi-

ccrc sig. Samfundet har simpelthen ikke råd til,
at de stadig mindre ungdomsårgange sidder ved
kasserne i supermarkederne. gør rent el ler pas
ser kiosker og servicestarioner.

Ti! gengæld hæves Statens Uddannelsesstøtt e,
så man kan klare sig med den. Men støtten vil i

endnu hojere grad end nu blive gjort afhængig
af. om man gennemforer sin uddannelse til tiden.
Da velfærdsamfundet og forbrugerparadiset om
5 år er klan på retur. vil uddannelsesstøtten ikke
give mulighed for luksusforbrug. Eleverne må
som samfundets ovrige borgere indstille sig på
at leve på et mere beskedent niveau >-og på at
også andre lande end de vestlige vil gøre sig
gældende i kampen om "en plads i solen" .

G lobaliseringen
Den anden tendens er global iseringen. Om 5 år
vi! en langt større del af skoleaktiviteterne fore
gå uden for bygningerne på Fcnrisvcj,

Hver studieretning vil have en eller flere in
denlandske og udenlandske virksomheder/in
sritutioncr/skolcr, som de arbejder systematisk
sammen med. Der vil være gentagende besøg
i udlandet. og vi vil fa gcnbesøg. Udenlandske
elever vil i afgrænsede forløb blive undervist på
vores skole af vores lærere, og vores elever vil
blive undervist af udenlandske lærere i udlan
det.

Som konsekvens heraf vil undervisningsspro
get ikke altid være dansk, men ofte være tysk,
fransk, spansk og i rigtig mange tilfælde en
gelsk

De internationale kontakter vil ikke alt id bestå
i rejser, men vil også ske gennem videokonfe
rcnccr og via de sociale tjenester, som til stadig
hed vil brede sig rå nettet. I dag kender vi dem
især som Faccbook, Twiucr, Google Groups og

blogs, men disse tjenester vil givetvis udvikle
sig til vigtige sumarbcjdsværktojc r, der vil få
en central betydning i den daglige undervisning.
Pr1 tilsvarende 111."1c\c vil en stor del af undcrvis
ningsmarcrialci være internationalt og være til~
gængcligt via nettet.

Hvad gor vi ligt• 1111?

Imidlertid sker udviklingen ikke arsig selv. Den
sker, fordi nogle mennesker, virksomheder og
institutioner ser en interesse i ;11 udvikle nyt
I ler skal vi ogst1 yde vores bidrag .

Vi har lor del næste Jr udpeget nogle tokusom
råder - eller udviklingsområder, hvor vi som
skole vil yde -::n cksuu indsat s, der kan komme
til al betyde :-.m,i skridt i rctuing :11' såvel hel·
dagxskolcu so111 globaliseringen

lirugl..'11 ardiµitall..' mcdil.·r i 11ndcrvisninggi
Ka11 lærerens materialer. elevernes pr.cscnuuio
ncr og opgaver. l.ercbogcrnc va:rc clcktronish·.
s/'111..'Lks at u11dcrvisni11gl'11 i stigende grad bliver
p,q1irlos'! K .111 111.111 udnylle de sociak tjenester
p;\ intcrnL·ltct til at sk:,bc mere gode intcrnatio
nah.: rorhindelscr? K:1n rn.111 i hojcrc grnd gore
brug ar viLkomcdicr pf1 nettet'! I ler er meget at
unckrsugc og LkSpL'rirncntcrc med

Fokus på den enkel te elev ou klasserumskulturen
Hvordan kan man gennem særlig opmærksom•
hed pf1 den enkelt e cle\· og gennem udviklingen
af bl.a. en produktiv klassekultur sikre, at cle•
vcrne hver især får cl optimalt uddannclscs!Or•
lob?

Elevaktiverende arbejdsformer
Hvord;:111 udnytter vi bedst muligt de teknikker.
som er udviklet under begrebet '"Coopcrntivc
leJrning" • siiledes at eleverne er aktive i lære•
processen og ffir mest muligt ud nfundcrvisnin•
gen?

Ny skriflli"hed
Hvordan kan vi systi:.·matisk styrke elevernes
skrirtligc studickompL'tcnccr gennem et inten
sivt fogsanrnrbcjde - og ved at lærerne bruger
mindre tid pti rcl\carbcjdc og i stedet mere tid til
at vejlede ckvcrne undervejs i skriveprocessen?
Faktisk er det planen ror de nye lg'erc, at ca.
halvcklen al' ckn tid. som eleverne anvender til
opgaveskrivning. skal kunne foregft p:i skolen
med vcjkdning

Keld Larse11
rf!ktm·
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08d05 T;ius Jacob Ton Chri; tiansen
0Sd06 Nina Munck Ewcr1
08d07 Mathias Mol!cr Gadg,iard
08d08 M,1rie Hjornct Nielsen
08d09 Simone Quaeh Hougmird
OSdlO Johanne Hvcisel Hansen
08dl3 Nina Timm !fverscn
08dl4 Paula lo:ma Ivan
08d 15 Mikkel l\'1olk:r Jakobsen
OSd 16 Aske Buus Ghidkow Johansen
08d 18 Thomas Karup Kj:ergiwrd
08dl9 Mia Gard11111 Madsen
08d20 Jolian1K'S Sclling Mathicsi;,·n
08d2 I Anna I lus1rup Mciborn
08d22 Em111a Obel
u:-;d23 AnwliL· Kirstine Poulsen
0Xd14 As1rid S1ra 11dtlorr Ras11111sscn
u:-;t127 Tim: Flujga:ml Kja.:r So1\·nse11
0Sd2X IJasak Bin.:.111 Teki:
0Sd29 Li11i: llrim:h Vi.:s1L·rdal
08d30 Nanna Elina I lveiscl Vidcbcch
UXd3 I l'.m111:i Elkga;1rd K1111dsi.:11
UXd32 Cii1:rn1 (ilil Evcil
UXdJJ Tora J\g11c11..: Sdm!1z LH"scn
0Hd34 Jol1:1n Silwni Lund
UXd3(1 Mi la Bah ir

2e
0Hc02 Sigurd I lart111an11 /\ndt\.'asen
08cUJ Kristian Skuu Bjerreskov
0Xe0() Christina Qvist C!c111e11s
O>-:c07 Line Davidsen
08c09 Mads Degn Grtgcrscn

08c IO Nanna Fisbali Hertz
08c 11 Mia Bach Krnmp Jensen
08cl2 Jesper Dahl Johannscn
08cl3 Mathilde IJess Floc Jorcenscn
08cl4DitteKlcif ~
08c J 7 Louise Norskov Nielsen
08c 18 Nicolai Khadim I-lur Nielsen
08el9 Lea Vesterager Nissen
08e2 l Thomas Pedersen
08c22 Amalie Niebc Petersen
08c24 Ida Søndergaard Rasmussen
08e25 Signe Ribergård R.ismusscn
08c26 Anne Sclling Rasmussen
08e27 Hanna Gcbremedbin Siyum
08c28 Ana-Bianca Ferrcr faquias
08c29 Signe Marie Aarc
08c30 Maria Kimmie Bmun Nielsen
08e3 I Marie Hargaard Mikkelsen
08e32 Emilie Kristine Clausen
08e33 Niklas Aaarup Grool
08e34 Stine Lcbcch Schmidt

2ll
08u0 I Morten Ahrendt
08u05 Anne Lahn Hornbæk Hansen
081106 Frederik Emil I-lansen
08u07 Anne Bonning Jakobsen
08u08 Pernille Jolin-Laurscn
OSu 10 Sofie Kold Nielsen
OSu 11 Frida Sogaard lassen
0Sul2 Camilla Brændstmp Laursen
OSu 13 Astrid Cæcilie Linde
OSu\6 Caroline Mathilde Markvard Maller
08u 17 Gusrnv Ehlers Nielsen
08u 18 Thomas Noragcr Jensen
OSu 19 Mikkel Myrnp Pedersen
O~u20 Anne Sofie Quoming
08u21 Mads Bo Rasknrnrk
08u2~ Amalie Noer Rasmussen
0Su2J tvlnthias Friis Rasnrnsscn
08u2-I Katrine Kielsgnnrcl Rodeting
08u25 Kathinkri Tort Roclsgaard
0Su26 Amandn Mec;in Smith
0Bu28 Dagmar Ebc7i Østergaard
OSu::!9 Seyyid lbrnhirn H,icli bztopmk
08u30 Nathalie Felice \\llirtz Rasmussen
0Su3 l CL'cilie Kristensen
08u33 Nanna Ellegaard Christensen
Olh134 Sofie Winther Foged
08u3.5 A1111a Sofle Vad Sorenscn
08u36 Jo Raunkj:l'r Kjærgaanl
08uJ7 Anna Julie Munk "!'obkr

2w
0Sw0\ Jakob Schmidt Andersen
08w02 Malthe Thcstrup Andersen



0Sw03 Natasha 1-\ygc Andersen
0Sw04 Nynne Krogsgaard Bjerreskov
08w05 Anders Halgrccn Bnnnd
0Sw06 Losse Floc
08w07 Line Gam
OSwOS Anne Dmsbcch Gundcrscn
08w09 Laura Dam John Hansen
OSwlO Mie Christine Betina Hansen
OSwl I Jakob Mathias knse~
OSwl 2 Martin Tcrdrup Jensen
08wl 3 Magnus Jespersen
08wl4 Christian Hammer Juhl
OSw16 Johan Malthe Bech Lambcrtscn
08w I 9 Jens Grove Meldgaard
08w20 YuossifYaacoub Mcrhi
08w2 \ Mads Bitsch Petersen
0Sw22 Nina Dcnkjær Petersen
0Sw23 Mads Bajer Poulsen
08w24 Julie Sunn Hansen
08w25 Karen Kjeldahl Sylvest
08w26 Casper Lyngaa Sorcnscn
08w27 Rune Bisgaard Vammen
08w2S Sebastian Krone Verner
08w30 Kasper Haahr
08w3I Lasse Ncdcrgaard Mors
08w32 Philip Bogelund Sclmann
08w33 Berit Forsmann Steen

2x
OSxO! Safcb Mahmood Salch AI-Doory
08x02 Maria Hammer Bech
08x03 Tobias Skjcrk Bjcrrum
08x04 Jens Brix Christensen
0Sx05 Simon Dybdal
08x06 Simon Hvitvcd Eskildsen
08x07 Abdallah Mohamed Said Shcikh Farah
08x08 Martin Natawid Hansson
08x09 Sorcn Marcelo Skibsted lngvorscn
OSx IO Charlouc Bang Jensen
08x 11 Jonas Steen Blicher Jensen
08x 14 Julie Elisabeth Sorensen Kofoed
08xl5 Sidsel Lanzhcin-Winthcr
08x 16 Vibeke Bir~zcr Lennert
08.x 18 Mathias Moesgaard vielsen
OSx !9 Laura Panduro Kjeldsen
08x20 Anders TorleifAlbæk Pedersen
08x22 Mohammad MarofSalchi
08x23 Mohammad Shali Salchi
08x24 Mikkel Fristrup Schou
08x30 Mathias Lodbcrg Wejsc

2y
OSyOI Michelle Hauganrd Andersen
08y02 Mie Hall Lchmann Andersen
08y06 Rune Lindahl Christiansen
08y07 lman Chaaban
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08y08 Mads Peter Dyckjær
0Sy09 Ditte Elling
08y10 Elisabeth Larsen Engholm
08y 11 Emaan Eshaqzai
08y12 Anders Gross
OSy\3 Anne Nybyc Hansen
0Sy14 Viet Quoc Khoa l-luynh
OSy 15 Nicholai Theodor l-lvistcndahl
OSy 16 Peter Synncstvcdt Jcpsen
08y 17 Stinne Koudahl
OSy 18 Ane Søby Kristensen
0Syl9 Sebastian Lo,1bo111 Larsen
08y20 Jonas Lyngso
08y22 Bolene Nicolaisen
08y23 Tore Bach Nielsen
0Sy24 Jacob Nedcrgaard Pedersen
0Sy25 Maria Pcnchcri
08y26 Linh Minh Pho
0Sy27 Anders Winther Roikjær
0Sy28 Giil Sakal
08y29 Sibct Yilmaz
08y30 Frederik Hedevang Lyngdorf
08y31 Malene Madsen Christensen
08y32 Ebbe Mcldgaard
08y33 Asli Salch

3a
07a02 Kaja Johanne Brandt
07a03 Emil David Buchanan
07a04 Monen Ahlburg
07a05 Jakob Tandrup Esbenscn
07a07 Julie He!lesae Hansen
07a08 Marie Dam I-lansen
07a09 Isabel Grc\C 1-lolbech
07a IO Patrick Kofoed 1-!ye-Knudsen
07al2 Si!lsel Nyskov lrgens•Mollcr
07a 13 Magnus I lccboll Jacobsen
07a 14 Julie Bruno Jansen
07a 17 Helene Jepsen
07a I 9 Jack Rondrup Kil bum
07al0 Molly Marie Zacho Kuipcrs
07.i2l /sabcll.:i llelenc Flcischcr Madsen
07a23 Kri!>tine Horsholt Mikkelsen
07a24 Nanna Mane ti.folier
07a25 Andreas Schmidt Nic.-lscn
07a26 Cecilie Moesgaard Penncy
07a27 Cæcilie lburg Printzlau
07a29 Camilla V:rng
07a30 Mathias Schou Tegtmeier
07all Jakob Kurup Andersen
07a34 Theis Ehler Malin

3b
07b0 I Anne Majgaard Basse
07h02 Anna Lho Kristina BrockhofT
07b0-4 Helge Norgaard Fonager

07b05 Nicis Anton Heilskov
07b06 Anna Landbo Jans
07b08 Ida Nian Iversen Kader
07b09 Benjamin Kjær ls.ikscn
07b IO Marielouisc Øjcrson Kjær
07b 11 Joanna Klaaborg
07b 12 Lise Flagstad Kvorning
07b I J Sofo Droussi Lauriisen
07bl4 Katrine Lynggaarcl
07b 16 Thea Bryder Nielsen
07b21 Silje Sommcr-Storstcin
07h22 Hans Christian Svane
07b2J Line A lbrechtscn Sorcnscn
07h24 Maria Buus Sorcnscn
07b25 Mathilde Fischer Thomsen
07h26 Pernille Thorup
07h27 Johnnncs Sabroc \Vil!
07b28 Karen Graverhalt Wolflingcn
07b29 Maja Isa Spendrup Franz
07h30 Christina Trier Nielsen
07h31 Monica Holm Rasmussen
07h32 Alexander Skovbogaard
07h35 Jenni Foget Johansen
07h36 Louise Sorensen

3c
07c0 I Jmme Ronde Aagaard
07c02 Liva Jensigne Duc Asm11sscn
07c03 Mathias Washuus Bunclgnard
07c04 Gustav Dahl
07c05 Mathi:1s Bækgaard Damkja:r
07c07 Christine Dissing Lovebjerg
07c08 Adam Faurhoh Oudzinski
07c09 Josi.:phinc UlriLh Friis
07L' IO La:rke Maria Da1nstcd 1-lolmlund
07c 12 Askc Alc.xandcr Lodahl \Varminl!
07c I J Klara Fri.:dLrikkl' Kom.· Mogens;.,
07c 15 Rikke Klode Pcdcrscn
07c20 Mandana Sharifora
07c2 I C'hra Shocjacyfar
07'..:22 Surc11 Dcnhardt Smidt
07i.:2J Signi.: BrcitLnsti.:in Svendsen
07c2-I Oliver I lcdcg:rnrd Slll"L'IISL'll
07c25 Ca111ill:1 tvlurk Villu.:l111SL'll
07c27 Darin l111ad ZLida11 Yassinl'
07l:2H I lajar D:ioudi
07d1) Sin1u1h! l)udstrup Christl11frrsl'n
07cJ I Trcvur Phillip Jorgcnsl'n Smi1h
07d2 Thomas llilbi.:rg RahbLk
07c33 l krh.: foli:1111.: Kcis1:r l l !\mkrscn

3d
07d01 Yw,ufYassin Duakh
U7d02 Fn.:{krik Juul Andnsl'n
07d0J Lasse Skuu Andersen
U7d(J-t Turnas Sam:hct Barfud
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07d05 Nanna Maria Bock Jeppesen
07d06 Anna Dicp
07d07 Trine Hoycr Eriksen
07d08 Amalie Winther frost
07d09 Rune Gjodcrum
07dl0 Rasmus Dyrberg Hansen
07d 11 Mikkel Morel, 1-lcnrikscn
07d 12 Katrine Brandt 1-løy
07d 13 Kirsten Winther Jensen
07dl4 Andrea Juliane Langkilde
07d 16 Jonas Moustcn
07d20 Louise Nørrcgaard Nielsen
07d2 I Tine f-laslam Nielsen
07d23 Philip Ballcg5rd Shcridan
07d25 Astrid Rørdam Svane
07d27 Ane Juul Thomsen
07d32 Mene Kjcldgaard Jensen
07d33 Line Loft Pedersen
07d34 Anna Socters Hanscn-Lcth
07d35 Kathrine Gammelby Lodbcrg
07d37 :vtalcnc Bach
07d38 Emma Marie Nissen

3u
07u02 Pinoc Andersen
07u04 Mathias Bransholm
07u05 Anna Ellceaard Buch
07u06 Ha Chau Cao
07u07 Maria Juliane Christoffersen
07u09 Jacob Friis Gournp
07u 10 Mohammad Ali liani
07u 13 Ali Sabah Karim
07u 15 ivle11c Nyman Kvist
07ul6 Cunilla Larsen
07u I 7 Sofie Lindholm Larsen
07u IS Marie Bei:hgaard Madsen
07u 19 Louise Tonnes Nielsen
07u20 Ditte Brobcnr Norlcm
07u21 1-\akan Yurda~kul Pedersen
07u2-I Jonas Eika Rasmussen
07u25 Jacob Andreas Skov Snuntc
07u26 Ida Sondcrganrd
07u27 Line Sejer Thygesen
07u28 Nicobi Vang Varney
07u32 Annc:wfie Elmosc !\ .•tersen
07uJ3 Camilla Pcgluu
07uJ6 Caspar Awinbch Drivsholm J\yagibn
07uJ7 Thomas Tanneba::k rvlcier
07uJS Sophie Mogenscn

Jw
07w0 l Jakob Aboali Andersen
07w02 I-Ians Nikolaj Amsinck l3oic
07w03 Sebastian Philippe R Burtin
07w04 Line Dam-I-lansen
07w05 Astrid Ahrensback Fomsgnard
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Lekto1
Christian Bech Sorenscn
BS~11aasg.dk
Fysik. m:11cma1ik, naturfag.
hibli01cka1
G:1111mcl!:!~rdsvcj 16
8230 Abyhoj
TIi": 861< "447

Lektor
Anton Vinderslev
;\V((, aasg.dk
Historie. Samfundsfag. vicerektor.
uddannelsesleder. kursusleder
Kanehaven 57
8240 Risskov
Tlf: 8621 3796

Vik:ir
Bprkc 11. Lyster
8L(C1 aasg.dk
I listoric. musik
Majebien 9, 4. tv.
8.210 Arhus V
Tlf.: 27 515265

Lektor
Binhc Find Rasmussen
BR(l1l:1asg.dk
r.it1!L'1nalik. d:11al0gi, uddanndses
kdo:r, skcmakL·ggL't
11,l'kkL·lundsvi:j 43U
8240 Risskov
TIi": 8617 5026

Lektor
Birgit Dengso
BD@aasg.dk
rvtusik, L"ngi..~lsk
Yrsavcj 1

f-:230 i\byhuj
TIi": ~615 2157

,,,

Lektor
Maritje 1-iastnip
Al-l@aasg.dk
Spansk
Nolev Driften 130
8300 Odder
Tlf: 8655 8011

As~i-.tl'nl
Birg1111.: Schaiffd
l!N(maasg.dk
Kontor
M.1krkrogi:11 31
8450 I lw11111d
T11': X6962675

J\dju11k1
Bjarke J\11drcase11
IJ/\(c11a;isg.dk
ldr;ct, psykolog!
G:h..:bakkcn J 1. Ugdbc1lk
X410 Rundi:
TIi": 251-1 4(,X(i

Lektor
i\nnc Merete Frcderik~cn
/\F@aasg.dk
Tysk, dansk. kursusleder
Møllegangen 5
8240 Risskov
Tlf: 8621 3525

Ansatte ved Århus Statsgymnasium 2009/10

Jz
07z0➔ Rune Degn Christensen
07z05 Nikolaj Dybdal Clausen
07z08 Rhea E!.! Hvedemose
07209 Pernille-Caroline 1-foj
07zl.2 130 Asbjørn Tuborg Johannscn
07213 Andreas Mu!T Krarup Kristiansen
07214 Iben Toflgård Laursen
07215 Christian Nordestg!trd Moncnscn
07zl 6 Ida Thordis Molrncr
07218 Katja Vind Nielsen
07219 Marie !lost Pahus
07z20 Laura Fibigcr Poulsen
07221 Amalie Skov Rahbæk
()722.2 A.':igCr Stryhn Rasrnu.':isen
07z24 Louise Ra.':irTIUS.')Cll

07z26 Signe Morch Brinkmann Skylle
07z.27 Ra.')mm l·ogh Sørensen
07L28 Ann Charlouc Skovbjerg Thomsen
07129 Danny Trang
07L30 Line /fallcgaard Jcn.')cn
07L3 I Alexander Fm,enc11c
071.32 Biank.s Si1.T1.ant
07z33 Jens K irkcby Schradcr
07235 Jack Junchi Xu
07z36 Ardavan Mchrgan

07y IO Laura Burren Ryo
07y\ I Jeppe Damkjær Christiansen
07y12 Andreas Ladefoged Ebbchoj
07y I J Camilla Gaarsdal
07yl4 Yang Guo
07y16 Josephine Haslund l-lcnriksen
07y 17 Natalie I-lodde Hocg
07)•18 Louise Hojmark Dahl
07yl9 Ann Sofie Ncllcmann Jensen
07y21 Donya Shcikh Kha11
07y22 Malthe Krogh Kirkeby
07y23 Christina Dyrbjcrg Krcjsagcr
07y24 Sarah Frances Lankstead
07v25 )!icls Mocslund
07),.26 Sohcila Morcvati
07v29 Anne-Cathrine Brink Terp
07~130 Thuv Jane Dinh Nguyen
01;,32 Ara~h Nami
07y33 Maja Brogger Thomassen

Jy
07y02 Juan Sardar Molummd Abdulla
07y04 Ways Afriday
07y05 Ayman Akalay
07y06 Asmaa Ali
07y07 Kofi Edward Sekyi Arnonoo
07y08 Kristian Andersen-Muller

Jx
07x0 I Rabiyc Alici
07x02 Sorcn Als Andersen
07x03 Andreas Thomas Chatterton
07x05 Lahila Fanta Diaby
07x06 l-lanh My Thuy Do
07x08 Simon Elcfscn
07x IO Alex Alborz Golab-Hayat
07x 11 Jakob Fladeland Iversen
07x 12 Nikolaj Skov Jensen
07x 13 Laurids Mollcr Jcpscn
07x 14 Jon Kcrm-Jcspcrscn
07x 15 Jens Holm Kju-rbolling
07x 16 Christian Norgaard Lindblad
07x 17 Sander Louring
07x 18 Amalie Sten Mikkelsen
07x 19 Truong-Giang Anh Nguycn
07x20 Uffe Noc-Nygaard
07x22 Tina Schiott Paaskcscn
07x25 Sam Luu Tang
07x26 Umur Uslu
07x27 Scrcn Vester
07x28 Thanh Truong Vu
07x29 Naja Katharina Kjcrrumgaard Boje
07x30 Mario Jajccvic

07w06 /\nnc Fredholm
07w07 Troels Vendelbo Gadcuaard
07wOS Emil Lorenz Gjcrka -
07w09 Frederik Visti Grcnb.ck
07w\0 Nita Volder I-lansen
07w 11 Sune Hlaabjcrg Hartoft
07wl 2 Anna Nyskov lrgcns-Mcllct
07w\3 Maria Fu-rch Jensen
07w l-l Mikkel Nikolaj Lylme Jensen
07w\5 Cecilie Bjerregaard Jorgcnscn
07wl6 Mathilde Kirkcunard
07w 17 M ichacl Carbul~n Larsen
07w\S Christian Gyldenlove Laursen
07w20 Morten Rondal Olsen
07w22 Sophie Stanck Rcscndal
07w23 Mikkel Staffenscn
07w2--t Thomas Haas Svith
07w27 Sorcn Viftrnp Mikkelsen
07w28 Peer Jon Ørsted
07w29 Sorcn Stistrup Frederiksen
07w30 Jeppe Deleuran Kristensen
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Vikar
Kl:1YS Brvld
BY@aasg.dk
Naunucoernf
AuguSt Kfoghs Vej 5
S500 Grenå
Tlf: 76 694141

Lektor
Dorthe Antonsen
DA@,aasg.dk
Dansk. idræt. studievejleder
Saralyst Alle 21
8270'!-lojbjcrg
Tlf: 8627 6837

Lektor
Mads Elmkvist
l:M@aasg.dk
Idræt, engelsk
Julsovej I 70
8240 Risskov
Tlf: 2299 8948

Administrationschef
Charlene Ernst
CE@aasg.dk
Kontor
Hjulbjcrgvcj ➔➔ C
8270 l-lojbjcrg
ru. S619 3512

Lektor
Dille Brandt Gadcgaard
DGl{,aasi!.dk
Fran;k. sPan!:lk
Stadion Alle 6, st. tv.
8000 Århu,C
TIi': 86199603

Adjunkt
Frederik Andreas Jørgensen
FJ@_aasg.dk
Spansk, samfundsfag
Augus_tcnborggadc 7, st. tv
8000 Arhus C.

Pedelmedhjælper
Carsten Holm
CH@aasg.dk
Kirkevænzet 64
83 IO Tranbjerg
Tlf: 8629 0 I 74

Lektor
Done Schmidt Granild
DS(j!,aasg.dk
D_ansk, film og tv
Lillehammcrvcj 5
8200 Århus N
Tlf: 86 I 8 7980

Lektor
Gen Madsen
GM((, ausg.dk
Engelsk
Vrinncrs Bygade 8
8420 Knebel
TIi': 86361310

Lck:or
Fritz Horders
HA@aasg.dk
1-listoric. billedkunst
Nordoundc 5
8200 Arhus N
TIi': S610 3069

Vikar
Henrik Hojcr
H l-l(r1J:1asg.clk
Mcdicfag, dansk
h1glcsangs alk X~
8210 Arlms v
Tlf: 2552-15-15

Adjunkt
Liuc llulst
I IT (o nu-g.dk
Kemi, filosofi
Vester /\III: 27. 2.11!
~000 Århus C
Til': 8613 3206

Lektor
Merete Hcjl-Niclscn
/-!E@aasg.dk
Dansk. historie. studievejleder
Vcsborgvcj 14
8240 Risskov
Tlf: 8621 1445

Lck101
I lcidi Nonuinc Nissen
HN@Jaasg.dk
1 lisroric, tilosofi
Absalonsunde -½J, 3
8000 Arh;ts C
Tlf: 86 l 3 8933

Adjunkt
I Ianne wsrrr
11\V{!l'aasg.dk
Biologi. kemi
Elmehaven 51
X520 Lystnrp
TIi ': 8618 0115

Lektor
Marianne Hogsgaard
l-fG{(1:,aasg.dk
Tysk. musik. studievejle der
Majsmarken 70
8520 Lystrup
Tlf: 3025 3885

Lektor
I kile Richardt
HRta aasg.dk
Tysk. religion
Gummclgårdsvcj 16
8230 Abyhoj
Tlf: 8615 54-\7

Ivan F. Christensen
IC@aasg.dk
Studieområdet, Ko11101
Byagcrvængct 25
8330 Beder
rtr 86156678
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Lektor
lvan Jensen
IJ@aasg.dk
Geografi. idra:t
Max Mullerscade 28. Lrv
8000 Århus C
Tif: 30 li 1392

Lektor
Jørn Laursen
JL@aasg,dk
Fysik, matematik. naturfag
Brovængct 57
8250 Egå
Tlf: 8622 7425

Lektor
Janne Yde
JY@aasg.dk
Dansk, billedkunst. design
Hojagcrvcj 6D
8240 Risskov
Tlf: 8617 6839

Assistent
Iben Schandorff Schumachcr
1S@,;iasg.dk
Kontor
Tcelbakken 22
s270 1-lojbjcrg
Tlf: 2277 609518613 2210

Lektor
Jesper Nymann Madsen
JN@,aasg.dk
Matematik. fysik
Kamma Rahbcksvcj 43
8230 Åbyhoj
Tlf: 86 15 26 13

Lektor
Katrine Knudsen
KK@aasg.dk
Matematik. datalogi
Klokkerfoldet 17
8210 Århus V
Tlf: 8615 6505

Lektor
Stig Jeppesen
JE@aasg.dk
Fransk, engelsk, tillidsrepræsentant
Tomhojvcj JOS
8260 Viby J
Tlf: 8628 2486

Lektor
Jens Winther Petersen
JP(i_l,aasg.dk
Matematik, idræt
Tousvcj l I
moAbyhoj
Tlf: 8615 9874

Rektor
Keld Larsen
KL(a aasg.dk
Dansk. tysk
Fuglesangs AllC- 31
8210 Århus V
Tlf: 8646 2060
Mobil: 2561 1471

Lektor
Kaare Petersen
KP@.aasg.dk
Musik, matematik. il-ansvarlig
Henrik Hertz vej 8
8230 Abyhøj
Tlf: 8625 4364

Lektor
Lone Encvoldscn
LE~1):iasg.dk
Engelsk
Degnebakken 41
S230 Åbyhuj
TIi': 26 39 45 56

Lektor
Lurs Kj.crg.mnl Kristensen
I .Kftva;1~g.dk
Samfundsfag. geografi
Strnudvc jcn 36, st.rv
8000 Århus C
Til": 86 19 23 68

Skolebetjent (Ledende pedel)
Kristoffer Knac
KR§aasg.dk
Monradsvcj 15
8260 Viby J
Tlf: 28436906

Lektor
Lisbeth I-lansen
Ll-l@aasg.dk
Biologi, 111:1tc111atik
Terp Skovvej I 07
8270 Hojbjcrg
ru. 8614 9913

Vikar
Louise Østcrby Mikkelsen
L/\•l(i_,1n:tsg.dk
Dansk, tysk
13lJgfi11kcv1.:j 5, 2. th.
8210 Arhus V
ru. 61309874

Adjunkt
Jane Lanng
LA@,aasg.dk
Historie. oldtidskundskab
Horsensgade 6. st. th.
8000 Århus C
ru 23818071

Vikar
Linda I !olm Rasmussen
Ll(a nnsg.dk
Idræt
Silkcborgvcj 132. si. tv .
8000 Århus C
TIL 2696 3568

Lektor
Lars Scrup Nordam
LN@oosg.cl k
Dansk, idræt. uddannelsesleder
Gcdhavn svcj 5
8200 Arhus N
TIL 8616 4224
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Assistclll
.\forlen Hymo!h.:r Lwrscn
MOft1 <WS!!.dk
Studicom"rt1dct. Kontor
H.C. Andtrscn:,,vcj 10
8560 Kolind
Tlf: 2925 6775

i!
Lektor
Mcuc Madsen
MM~aasg.dk
Fysik. matematik. naturfag
Skejbyrotten .JO
8200 Århus N
Tlf: 8610 9872

Adjunkt
:vlads Ka1holm
MK(g,:1asg.dk
Dansk. historie. mcdicfau
Fåboruuadc 5. I. sal ~
8000 Arhus C
rir. 2293 4950

Assistent
Lone Stcgo
LS@:aasg.dk
Kontor
Lærkehaven 2
8520 Lystrup

Lektor
Lars Raunholt
LR@'aasg.dk
Historie. idræt
Fortcvcj 91
82-W Risskov
Tlf: S617 8-118

Adjunkt
Louise Lomholt Pedersen
LP~a;isg.dk
Samfuudsfae. historie
Klcvcnuarksvcj 9. I .-1.
8200 Århus N
Tlf: 2289 9096

Lektor
Michael Andersen
MAfitaasg.dk
Samfundsfag. historie. brobygning
Majsmarken 70
8520 Lystrup
Tlf: 3025 5635

Lektor
Michael Bjcrring Chrisnansen
MBit, aase.dk
Fysik. kcii1i. astronomi. naturfag
Johannes Ewalds Vej 13
8230 Abyhoj
Tlf: 8610 1618

Lektor
Marianne Christensen
~1oc, ausg.dk
Dansk. musik, idræt
'lf.1lfcs,1.:-j 11
8230 byhoj
rn: 5110 1383

Lektor
Mcuc Riis
rvl R(o aa:-g.dk
hlnvt. drama
I lcurik I lvrtz VL"j 67
X2>0 Abyh1,j
Tlr: X(175 1)57(1

LL'klor
ivlaria11nL' Svcnnin!!::.L'n
MS~, :iasg.dk ~
Kc111i. fysik. naturbg. kursusll'dl'r
Si. Blid1ers Vi.:j 87
:{210 Arlms V
Tlf: 8(125 7778

Le~rnr
/\larian11L' Tl10111::.L'n
l\ IT(11 :ia;;c.dk
Engeb~. J:1p:in:-k. psykologi
OIIL' Rmbl!mk 21. I. tv.
}:200 Arln~:,, N
TIL 8616 N662

r

Mette Caroline Lund Dauuaard
Lærerkokken. bibliotek oi
bogdcpor. ...
MD(t, aasu.dk
l-ljulbjcrg~'cj 30 D
8270 Hojbjcrg
Tlf: 51 24-l-l 58

Lektor
Mona Gadcuaurd Pedersen
rv lG(a a:IS).!..{Tk
iv\a1cm:11ik, fy!lik
Damv;engct :-;
8310 Tr.mbjcrg
Tlf: 8627 7720

Lektor
Magen::, Hvid
Ml lfa aasg.dk
Broloui
Jadc,~j 13
8541 Skod5lfllP
TI f : 8699 0654

Lcktur
Manunnc Wnrrv r
l\l\\lfr1 aa:,,!!,.dk
Ty..,k, cng:bk
Lykkcnvdalsv i.:j ! 19
822U Hrabrund
Tlf: 285<,52-l-l

Adjunkt
~ikolaj AndL'l"SL'!l Kja:r
NA(!t aasg.dk
Fy..,ik, matl.'matik
LadefogL·dvL'j -l8
X200 Arhus ~
Tlf: 2(,27 7332

Lektor
Niels Svc11ds1."11
NS(" a:isg.dk
ldra:1. samfunds!:tg
Sk-111.:rhagevej 57. 2.lh
82-lO Risskov
Tlf· 351-l 833')



G2 i::::::::::::::::::;:,iiili GJ

Lektor
Ok Bouzauw
Ol3@:1asg.dk
Dansk. historie
Skrænten ➔
S2-W Risskov
Tlf: 8617 7307

Ole Stubbe
Pedelmedhjælper

Lektor
Per Jensen
PJ~, aasg.dk
Fysik. matematik. naturfagrru~•xj~~:~~
Tlf: 3888 5771

lt-supportcr
Odd Casuuar-Jcnscn
ocj@:acu-a:1rbus.dk
Tlf: 22.J.J 0132

Vikar
Philip Ralhan Bidstrup
PIJ(a.aase.dk
Fysik ~
Pr~. Charlottes Gade 26 13.0 I '111
2200 Kobtnha, n N

Lektor
Per Sorcnscn
PS((, aasg.dk
Musik. religion
Ny Mocsgnardvcj 21
8270 l lojbjcrg
Tlf: 8627 0672

OlufCarl Lindberg-Nielsen
OL@:rnsg.dk
Dansk. fi losofi
l-ly ldcvej 3
8240 Risskov
Tlf: 8617 0400

Lektor
Jyttc Petersen
PEfa aasg.dk
Musik, dansk
Roscnvej 28
8240 Risskov
Tlf: 8617 7910

Lektor
Ruth Hrauner
RJ3/a aasg.dk
Fransk, latin. oldtidskundskab,
pæd. datavejleder
Viohcj 20
82-lO Risskov
Tlf: 8617 3895

Lektor
Mona Rcichcrt
RE@;iasg.dk
Dansk, l.cscp.cdagog
Gcfionsvcj 7
8230 Abyhoj
Tlf: 8675 2149

Adjunkt
ivlikkd Thygesen
TI l((oaas!!,.dk
~•la1cma1Tk. idræt
Vadgårdsvcj 16. I lvornunt
9500 llobro
TI!': 2255 ]55~

I.cktur
Torben wum
·1 \V(o aa'ig.dk
I Iivturic, tysk
l lcjrcdalsvcj 110
X22U Brabrand
TI f : X<,25 545/,

Lektor
Knud Ryg:ird
l~Y(ctp:isg.clk
Engelsk. rcligion. oldtidskundskab
Gl. Krovcj J
8300 Odder
Tlf: 8693 1140

Lektor
Thomas Lind Laursen
TL@1aasg.dk
Dansk. lilm ou tv
Tousvcj 15 ~
X3.10 Abyhoj
Tlf: ~618 0319

Lektor
Ulla Bonnerup
UB(t, aasg.dk
Engelsk. tysk
1 lojkulvcj 17
8210 Arhus V
rtf: X615 7.Jl4

Vikar
Stine Svalgaard Larsen
SVfil,aasg.dk
Religion. historie. billedkunst og
dcsiun.
FynS!.!adc 30.03 Th
8000-Arhus C
Tlf: 2991 .J517

Lektor
Tove Rcikjær
TR((I aasu.dk
Samli.md.,l:11!. idræt. crb.cvsokononu
Tow.. \cj 11-
8230 Abyhoj
Tlf: X615 987.J

Lektor
Vi\'i Gammclga:ml
VG(!1:1asg.dk
Kcmi. ohlridskundsknb
Fasauvcj 31. Assentoft
8900 Randers
TI f: 869 I 5269
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REKTOR
KeldLarsen

UDDANNELSESLEOERE

Stueplan

Lektor
Vibeke MUiier
VM@;tasg.dk
Spansk. engelsk
Hojager 73
8530 Hjortshoj
Tlf: 8622 6269

Overassistent
Vivi Guldberg
Vl@aasg.dk -
Kontor
Engdalsvej 122
8220 Brabrand
Tlf: 8615 1025
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16 GRØNNEGÅRD 2
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STUD!EVEJLEONING
Dorthe Antonsen
Bjarke And reasen

Merete Hcjl-Niclscn
Mmi.:inne Hogsgaard

Jeppe Friis Madsen
JF/(1/aasg.dk
cand. mag. en. da
Saralystparken 32, st. th.
8270 Højbjerg
Tlf: 31900105

Personalia 2009/10

Jesper Vejgaard Knudsen
JK@aasg.dk
cand. scient. ma, fy
Saltholmsgade 21, I. th.
8000 Århus C
Tlf: 6178 2777

Anne-Lise Lykke-Andersen er gået på pension den 14/8-2009
Inger Margrethe Meicr er gået på pension den 3/9-2009
Ivan Tafiebcrg Jakobsen er gået p pension 8/1-20I 0
Rikke Jakobsen har fratrådt sin stillilng den 31/7-2009

Done Friis Nyhagen
DN@aasg.dk
cand. scient. bi, en
Birkeparken 3. 3. th.
8230 Åbyhoj
Tlf: 2114 7500

Sofie Kæm Heding
SH@aosg.dk
cand. scient. sa, co
UfTesvej 21, l.th
8260 Viby J
Tlf: 8870 7751
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Kælderplan
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arsten Holm

Ringetider
Skoledagen på ÅSG er fra klokken 8.00 til klokken 15.00.

Ringetiderne fremgår ar nedenstående:

Lektion

I 8.00 - 930

li 9.45-11.15

111 11.45 - 13.15

IV 13.30 - 15.00


