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Amtsgymnasiet, Viby J.,
er et fælleskommunalt gymnasium, der opføres og drives af Åby,
Brabrand-Årslev, Hasle, Holme-Tranbjerg, Vejlby-Risskov og
Viby sognekommuner samt Århus amtskommune i fællesskab (se

overenskomst side 23).
Skolen har i skoleåret 1965/66 omfattet 4 1. g. klasser, 2 sprog
lige og 2 matematiske. Til næste år er der optaget elever til 1 1.
realklasse, og der vil yderlige blive optaget 5 1. g. klasser, 2 mate
matiske og 3 sproglige.
Skolen har midlertidig fået stillet lokaler til rådighed i Rund
højskolen, Holme-Tranbjerg kommune. Opførelsen af den ny gymnasiebygning, der placeres på et areal mellem GI. Horsens lande
vej og Chr. d. X’s vej, er påbegyndt i efteråret 1965 og forventes
fuldført 1. august 1967.

Optagelse i 1. g.
varetages af Gymnasienævnet, hvis formand for Storårhus-området er rektor B. Baunsgaard, Marselisborg gymnasium.
Ved optagelsen er den afleverende skoles skøn i almindelighed
afgørende. Hvis skolen betegner en elev som »egnet«, og opryk
ningsprøven efter 2. real eller realeksamen er tilfredsstillende, er
eleven normalt dermed optaget i gymnasiet. Hvis eleven betegnes
som »måske egnet« eller »ikke egnet«, og oprykningsprøven er til
fredsstillende, kan elevens forældre forlange afholdt en optagel
sesprøve på gymnasiet. Dennes resultat tilstilles gymnasienævnet,
som derefter træffer afgørelsen. Hvis endelig eleven er betegnet
som »måske egnet« eller »ikke egnet«, og oprykningsprøven efter
2. real er utilfredsstillende, kan eleven ikke optages i gymnasiet.
Gymnasienævnet kan bestemme, at der i særlige tilfælde skal af
holdes en optagelsesprøve. Den endelige bestemmelse om optagel
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sen i gymnasiet træffes af rektor i samråd med gymnasienævnet.
Optagelsen skal godkendes af skolekommissionen.

Optagelse i 1. realklasse
varetages af Århus-Amtsudvalget vedr. optagelse af elever i 1.
realklasse, hvis formand er amtsskolekonsulent Svend O. Sonder
gaard. Hvis der melder sig et større antal ansøgere, end skolen kan
optage, foretages udvælgelsen af rektor i samråd med udvalget.
Optagelsen skal godkendes af skolekommissionen.

Undervisning i latin.
Optagelse i l.g. sproglig forudsætter normalt, at eleverne har
bestået den lille latinprøve. Elever, der ikke har bestået denne
prøve, kan dog, når de iøvrigt opfylder betingelserne for opta
gelse i l.g., optages i gymnasiet på en sproglig linie under forud
sætning af, at de består latinprøven inden udgangen af oktober.
For sådanne elever sikrer skolen den nødvendige ekstraundervis
ning, men det må tilrådes eleverne at påbegynde læsning af latin
for egen regning i sommerferien, da arbejdspresset ellers kan blive
for stort.
Meddelelser til forældrene

Stipendier.
Der er for skolens elever mulighed for at søge økonomisk støtte
fra Ungdommens Uddannelsesfond. Amtsgymnasiet har for skole
året 1965/66 fået bevilget et beløb på 15.100 kr., der fordeltes mel
lem 12 elever.
Til supplering af ovennævnte beløb er der fra Amtsgymnasiets
styrelse bevilget et beløb på 1.500 kr., der fordeltes mellem 3 ele
ver.

Sygdom.
Hjemmet bør meddele skolen, hvis en elev lider af sygdomme
eller skrøbeligheder, som kræver særlige hensyn eller særlig op
mærksomhed fra skolens side.
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Ligeledes bør det meddeles skolen, hvis en elev må forsømme
skolen i længere tid på grund af sygdom, eller hvis der opstår
smitsom sygdom i hjemmet.
Forsømmelser på grund af sygdom.
Når eleven atter kommer i skole efter at have været fraværende,
bedes hjemmet i kontaktbogen angive fraværelsens omfang og
årsag.

Fritagelse for skolegang.
Tilladelse til fritagelse for skolegang vil kun blive givet i gan
ske særlige tilfælde, og det henstilles til hjemmene ikke uden virke
lig grund at anmode derom.

Fritagelse for gymnastik.
Fritagelse for gymnastik kan tilstås efter skriftlig anmodning fra
hjemmet. For fritagelse over 8 dages varighed kræves lægeattest.
Karaktergivning.
Eleverne får karakterbøger med hjem i december, marts og juni.

Bøger.
Elevernes bøger skal være indbundet og forsynet med navn,
klasse og årstal. Mishandlede eller bortkomne bøger skal erstattes.
Det er kun tilladt at skrive i bøgerne efter faglærernes diktat.

Gymnastikdragt.
Pigerne anvender en marineblå gymnastikdragt med V4 ærmer
(fabrikat Carite, artikel 103).
Drengene anvender orangefarvet trøje med skulderstropper
(fabrikat Volley, artikel 903) og marineblå benklæder (fabrikat
Match).
I sal anvendes lette gymnastiksko med rågummisåler. Udendørs
anvendes tennissko (gummisko).
Det er ønskeligt, at eleverne (både drenge og piger) til uden
dørs brug er i besiddelse af en træningsdragt.
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Adresseforandring.
Adresseforandring bedes straks meddelt skolen.
Elevernes arrangementer.
Skolen kan ikke påtage sig ansvar for de fester, som eleverne
arrangerer uden for skolen.

Translokation.
Torsdag den 23. juni 1966 kl. 10. Forældrekredsen er velkom
men.

Første skoledag.
Fredag den 12. august 1966 kl. 10.

Ferier og fridage

Skolen følger statsskolernes ferieplan. I tidsrummet 1. juni 1966
til 31. august 1967 er følgende officielle ferier og fridage, de
nævnte dage medregnet:
1966:
Lørdag den 25. juni til torsdag den 11. august: Sommerferie.
Mandag den 17. oktober til lørdag den 22. oktober: Efterårsferie.
Fredag den 23. december til torsdag den 5. januar 1967: Juleferie.
1967:
Mandag den 6. februar: Fastelavnsferie.
Lørdag den 11. marts: Hans Majestæt Kongens fødselsdag.
Onsdag den 22. marts til tirsdag den 28. marts: Påskeferie.
Onsdag den 29. marts: Fridag efter Hendes Majestæt Dronningens
ønske, idet Dronningens fødselsdag falder i påskeferien.
Lørdag den 22. april: Bededagsferie.
Lørdag den 13. maj til tirsdag den 16. maj: Pinseferie.
Mandag den 5. juni: Grundlovsdag.
Mandag den 26. juni til lørdag den 12. august: Sommerferie.
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Forældremøder

1. september 1965 orienterede rektor Ahm om gymnasieunder
visningen i almindelighed, adjunkt Minke talte om studieteknik,
og adjunkt Inge Andersen og adjunkt Jens Jørgen Kjær talte om
undervisningen i henholdsvis matematik og tysk.
24. september 1965 talte undervisningsminister K. B. Andersen
om »Helhedssynspunkter på uddannelsen«. Før foredraget havde
forældrene lejlighed til at tale med lærerne. Efter foredraget blev
foretaget valg af 3 medlemmer til Amtsgymnasiets skolekommis
sion.
1. februar 1966: Møde med forældre til eleverne i 1 a og 1 x.
Lærerne tog imod. Som indledning fortalte nogle af klassernes
lærere om undervisningen i deres fag.
3. februar 1966: Møde med forældre til eleverne i 1 b og 1 y.
Program som ved mødet den 1. februar.
27. april 1966: Arkitekt Smidt Christensen, Odense, holdt fore
drag med lysbilleder om den nye bygning, som Amtsgymnasiet skal
flytte ind i til august 1967. Efter foredraget var der valg af 3
medlemmer til Amtsgymnasiets skolekommission samt stiftende
generalforsamling i skolens forældreforening.
Ved alle møder har der været stor tilslutning.

I årets løb

12. august 1965: Amtsgymnasiet åbnedes af styrelsens formand,
stiftamtmand H. Lorentzen. Ved åbningen talte tillige sogneråds
formand Aage Jedich, og skoleinspektør Peter Pedersen bød skolen
velkommen i Rundhøjskolens lokaler.
7. september 1965: Skolen på skovtur til Mosskov under ledelse
af adjunkt Jens Jørgen Kjær.
15. oktober 1965: Velkomstfest. Underholdning ved lærere og
elever.
13. december 1965: Elever fra Rundhøjskolen kom i Luciaoptog på besøg i gymnasiets klasser og bød på sang og småkager.
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22. december 1965: Ved juleafslutningen sang skolens kor under
ledelse af hr. Jens Dalsgård, og pastor Pilgaard, Holme, holdt jule
talen.
17. februar 1966 talte docent Eiby Ernst for hele skolen om
»Hvorfra får vi vore meninger«.
7. marts 1966: Skolefest i Rundhøjskolens gymnastiksal. Til ind
ledning sang skolens kor under ledelse af hr. Jens Dalsgård. Der
efter fulgte et musikalsk intermezzo ved hr. Finn Aidt (cello) og
hr. Jens Dalsgård (klaver). Som skolekomedie opførtes Eugene
Ionesco: Jacques eller underkastelsen. Iscenesættelse: fru Inge
Broge, regie: hr. Poul Bruun. Et festudvalg udpeget af elevrådet
forestod det samlede arrangement. (Udvalgets formand: Susanne
Munk Nielsen, 1. a).
17. marts 1966 holdt hr. Erik Moseholm foredrag med titlen
»Pop og jazz«. Foredraget ledsagedes af demonstrationer.
30. marts 1966 modtog skolen besøg af 25 pædagoger fra Eng
land og en række Commonwealth-lande. Gæsterne fik en orien
tering om det danske gymnasium og havde derefter lejlighed til at
høre på undervisning i forskellige fag. Besøget formidledes af Det
Danske Selskab.

Sang og musik
Ud over den sædvanlige undervisning har elever fra 1 a vist
initiativ til fremførelse af interne koncerter, hvor der dels opførtes
klaver- og kammermusikværker, dels mindre korværker, f. eks.
Mozarts »Ave Verum Corpus« og »Glaubt Ihr Beständigkeit«. Ved
velkomstfesten i oktober optrådte 1 a med en afdeling korsange, og
den samme klasse blev udpeget til at festliggøre translokationen
med en afdeling afslutningssange.
Amtsgymnasiets skolekor optrådte første gang ved juleafslut
ningen den 22. december med et dobbeltprogram bestående dels
af en Bachkoral og en dansk julesalme begge med instrumental led
sagelse, og dels af et par engelske Christmas Carols.
Som optakt til skoleballet sang koret en række folkesange i fler
stemmig udsættelse fra forskellige lande.
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Sport

Drenge:
Et fodboldhold bestående af elever, der korn i 1. g. fra 2. real,
deltog i Stor-Århus skolernes turnering og blev nr. 2 i sin pulje
ved at spille 2 kampe uafgjort (2-2 med Holme, 0-0 med Marselisborg) og vinde 1 kamp (2-1 over Ingerslev).
Et tilsvarende håndboldhold tabte sin indledende kamp til
Fjordsgade (0-1). Senere på året deltog håndboldholdet i Skov
bakkens stævne, hvor holdet efter at have vundet over Engdals
skolen (7-2) tabte til Kathrinebjergskolen (2-4).
Skolens bedste fodbold- og håndboldspillere har spillet en række
kampe mod byens gymnasieskoler og klaret sig rigtig pænt.
I september var 28 af skolens 47 drenge med til regionsstævnet
i atletik i Kolding, og selv om holdene måtte nøjes med en fjerde
plads og en sidsteplads, var der flere gode resultater.
Endelig har skolen haft et hold med i c-rækken i Gymnasiesko
lernes gymnastikkonkurrence. Holdet vandt i Frederikshavn over
Frederikshavn gymnasium, men i Århus tabte det til et dygtigt
Herninghold.

Piger:
I Stor-Århus skolernes idrætsstævne deltog vi med yngste hold
og blev nr. 1. Øvelserne var løb, spring, slyngbold, kast, stafetløb.
I regionsstævnet i atletik i Kolding placerede vi os som nr. 2
i yngste gruppe.
I langboldsstævne mellem Stor-Århus skolerne deltog vi uden
placeringer.
I et håndboldstævne deltog yngste gruppe, som blev slået af
Marselisborg Gymnasium.
I et Volleyball-stævne onsdag den 9. februar i Fredericia deltog
skolen med et hold, der blev nr. 2 i yngste gruppe.
[drætsmærker er bestået i guld med emalje af 2 elever og i sølv
med emalje af 2 elever; adskillige arbejder videre fra bestået guld
mærke.
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Teater
35 elever købte ungdomsabonnement til Århus Teater. Derved
fik de adgang til 5 forestillinger for 20 kr.
Desuden har eleverne fået invitation til for en daler at overvære
enkelte af teatrets præsentationsforestillinger, bl. a. Leif Pedersens
»En kvinde er en straf«.
Film
Landsskolescenens Bio har i årets løb vist følgende film for
medlemmerne: Lørdag aften — søndag morgen, Dr. Strangelove,
Den lille soldat, Arsenik og gamle kniplinger.
Medens de fleste sikkert har været særdeles tilfreds med filmenes
kvalitet, har der været nogen utilfredshed med tidspunktet for
forestillingerne, som altid har startet kl. 14,40, hvilket for mange
elever har betydet, at de ikke kunne nå hjem fra skole, før de tog
i biografen. Det var desværre ikke muligt at ændre tidspunktet,
der var fastsat af hensyn til andre skoler, men der skulle fra næste
sæson være mulighed for at få vore forestillinger i Rio, Højbjerg,
hvor vi selv kan bestemme tidspunktet. Denne ordnings gennem
førelse vil imidlertid være betinget af en forholdsvis stor tilslut
ning til arrangementerne.

Elevråd og kontaktudvalg

Med henblik på udarbejdelse af fundats for elevråd og kontakt
udvalg blev der i efteråret 1965 af skolens elever valgt et »stiften
de elevråd«. Fra lærerrådets side blev adjunkt Oluf Bohn udpeget
til kontaktmand.
Det første valg af elevråd i overensstemmelse med fundatsen
blev foretaget i januar 1966, hvorefter elevrådet har følgende
medlemmer:
Kim Redlich (formand).
Torben Hviid Nielsen (sekretær).
Niels Termansen Aakjær (kasserer).
Birgitte Spanning.
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Der er fra styrelsens side bevilget 100 kr. til elevrådets arbejde
i indeværende skoleår. (Se vedtægterne side 27).
Elevrådets virksomhed.
Dette er ikke tænkt som en triumferende gennemgang af elev
rådets resultater i årets løb — ikke som en hoverende sejrsjubel:
Dér og dér gjorde elevrådet sig gældende! — Så langtfra —. Blot
en tør og saglig konstatering af, at elevrådet gennem dette skoleår
roligt og stilfærdigt har arbejdet på dets egentlige mål: at repræ
sentere elevernes meninger i sager angående skolen og at virke som
bindeled mellem på den ene side rektor og lærerne og på den anden
side eleverne. Og alt i alt vel også løst opgaverne tilfredsstillende.
Om kamp mellem de to sider har der heldigvis på intet tidspunkt
været tale, dertil har indstillingen på rektor- og lærersiden været
for velvillig.
Både under det foreløbigt nedsatte elevråd og nu under det
egentlige har vi haft lejlighed til at øve en betydelig indflydelse
på skolens interne område, og hele tiden er vore ønsker og krav
blevet respekteret i videst muligt omfang. Dette skal nok ikke så
meget tages som udtryk for særlig ihærdig indsats fra elevrådets
side som for et bevis på den allerede nævnte velvillighed fra an
den side.
Elevrådet udpegede i løbet af året elever til forskellige udvalg
til varetagelse af den elevmæssige del af skolens arrangementer: Et
morgensangsudvalg, en skovturskomité, en skolebalskomité og nu
sidst et fællesarrangementsudvalg. Elevrådet deltog i flere kontakt
udvalgsmøder, hvor såvel store principielle spørgsmål som små
praktiske problemer blev diskuteret — og løst. Elevrådet fik bl. a.
fuld bestemmelsesret over en stor opslagstavle. Og rent elevråds
internt blev vi medlem af D.G.S. (Dansk Gymnasieelevråds Sam
menslutning) og indledte endvidere et nært samarbejde med StorÅrhus’ tre andre gymnasieelevråd, hvor en øget kontakt med Uni
versitetet bl. a. blev et resultat af vore møder med disse.
I sig selv ikke særligt opsigtsvækkende resultater — måske, men
alligevel udtryk for, at elevrådet dog er en institution, man er
begyndt at regne med, og at en udvikling i retning mod det så
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højt priste demokrati i skoien er ved at være et faktum. — Og så
er det jo ganske betryggende at vide, at Amtsgymnasiet i Viby
ikke ligger bagest i denne udvikling!
Hermed en tak for godt samarbejde gennem året til rektor, læ
rere og elever.
På elevrådets vegne
Kim Redlich, formand.
Foreninger

F oraldrej oremngen for Amtsgymnasiet, Viby ].
Ved et forældremøde den 27. april 1966 stiftedes forældrefor
eningen og vedtægter udarbejdedes (se side 29).
Forældreforeningens bestyrelse:
Tandtekniker Leo Kæraa (formand), tlf. 2 21 11.
Lektor B. Møller-Madsen (næstformand).
Fru Bodil Work (kasserer).
Fru Aase Borrits (sekretær).
Adjunkt Jørgen Kjær (valgt af lærerrådet).
Elevforeningen »Impuls«
blev stiftet ved en generalforsamling i november, hvor en trediedel af skolens elever var mødt op. Siden da har aktiviteten været
ret begrænset på grund af skolens særlige stilling (lånte lokaler).
Dog er det blevet til et par arrangementer: en teatertur til Aalborg
og en forfatteraften med forfatteren og maleren Hans Scherfig.
Festerne er, indtil vi er rykket ind i egne lokaler, henvist til steder
uden for skolen.
Elevforeningens bestyrelse:
Jens Asger Hansen (formand).
Susanne Munk Nielsen (sekretær).
Bo Fjeldbonde (kasserer).
Anne Work.
Torben Hviid Nielsen.
Henning Kovsted.
Kim Redlich.
Flemming Orheim Rasmussen.
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Amtsgymnasiets Skakklub.
I januar måned startede skakinteresserede elever på amtsgym
nasiet en skakklub — ASK. I begyndelsen var tilslutningen stor,
og selv om der er sket et mindre frafald, må interessen for klubben
dog siges at være pæn. Kontingentet er 7 kr., og fra forældrekred
sen har klubben modtaget 73 kr., som er brugt til pokaler og
skakbrætter. Spillemetoden er alle mod alle, og der er i øjeblikket
stor spænding om, hvem der bliver klubbens første stormester.
Skakklubbens bestyrelse:
Flemming Orheim Rasmussen (formand).
Søren Møller-Madsen (turneringsleder).
Hans Henning Work (kasserer).
Amtsgymnasiet i Viby’s Basketball-klub.
Allerede omkring 1. november dannedes skolens første sports
klub. Klubbens hold har i vinter deltaget i en ynglingeturnering
arrangeret af Midtjydsk Basketball-kreds, og holdet vandt 3 af 8
kampe.
Amtsgymnasiet i Viby’s Basketball-klubs bestyrelse.
Jan Grodal (formand).
Per Grodal (næstformand).
Jens Asger Hansen (kasserer).

Skolens lærere

Undervisningen har i skoleåret været varetaget af følgende:
Ahm, Jens (rektor): Fransk 1 a, 1 x, 1 y.
Aidt, Finn (stud, mag.): Sang 1 a, 1 x.
Andersen, Inge (adjunkt): Matematik 1 a, 1 x.
Bohn, Oluf (adjunkt): Historie og oldtidskundskab i alle klasser.
Broge, Inge (stud, mag.): Dansk 1 y.
Bruun, Poul (adjunkt): Engelsk i alle klasser, latin la, Ib.
Dalsgård, Jens (stud, mag.): Sang 1 b, 1 y.
Fich, Brorson (fhv. rektor): Religion i alle klasser.
Hartnack, Inge (gymnastiklærerinde): Pigegymnastik i alle klasser.
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Kjar, Nils (adjunkt): Matematik lb, ly, fysik lx, ly, kemi lx, ly.
Kjær, Jens Jørgen (adjunkt): Tysk 1 a, 1 b, 1 y.
Minke, Kaj (adjunkt): Dansk 1 a, 1 b, 1 x, drengegym. i alle klasser.
Schmidt, Thorkild (stud, mag.): Fransk 1 b.
Lærerrådets formand: Adjunkt Oluf Bohn.
Rektors stedfortræder: Adjunkt Kaj Minke.

Inspektionen ved skolen er fordelt således:
Administrativ inspektor: Adjunkt Kaj Minke.
Indre inspektor: Adjunkt Poul Bruun.
Ydre inspektor: Adjunkt Jens Jørgen Kjær.
Kvindelig inspektion: Adj.Inge Andersen og stud.mag. Inge Broge.
Inspektor for fysiksamlingen: Adjunkt Nils Kjar.
Skolens bibliotekar: Adjunkt Oluf Bohn.
Skolens sekretær: Agnete Damgaard.
Skolelæge: Dr. Chr. Christiansen.
Skolesundhedsplejerske: Kirsten Terkelsen.
Lægeværelsets telefonnummer: 7 26 64.

Eleverne

Den 1. april 1966 er elevtallet 101 (54 piger og 47 drenge).
Eleverne er nedenfor anført klassevis med angivelse af bopæls
kommune.
1 a (Klasselærer: Adjunkt Poul Bruun).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
18

Birgitte Vang Andersen (Viby J.).
Kirsten Løvschal Andersen (Viby J.).
Vibeke Riisberg Bollesen (Viby J.).
Jan Nisgaard Brink (Holme-Tranbjerg).
Birthe-Merete Ørnbjerg Christensen (Viby J.).
Else Eriksen (Holme-Tranbjerg).

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Poul Gregersen (Viby J.).
Anne Grønbæk (Viby J.).
Jette Hanne Martha Pein Hansen (Hylke).
Annelise Hildebrandt Jensen (Viby J.).
Marianne Rotzow Jensen (Holme-Tranbjerg).
Elsebeth Marie Jørgensen (Viby J.).
Britta Ellinor Madsen (Århus).
Bodil Mathiasen (Holme-Tranbjerg).
Peer Lægsmand Mikkelsen (Holme-Tranbjerg).
Annette Eløjris Nielsen (Holme-Tranbjerg).
Lia Susanne Munk Nielsen ,Viby J.).
Gertrud Rasmussen (Holme-Tranbjerg).
Kim Redlich (Holme-Tranbjerg).
Kitti Boy Sørensen (Holme-Tranbjerg).
Vibeke Elisabeth Sørensen (Holme-Tranbjerg).
Annette Thomsen (Viby J.).
Lise Thomsen (Viby J.).
Jytte Thorndal (Viby J.).
Anne Berit Work (Holme-Tranbjerg).

1 b (Klasselærer: Adjunkt Oluf Bohn).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Marianne Ahrenkiel (Viby J.).
Susanne Allen (Viby J.).
Jørgen Viggo Carstensen (Holme-Tranbjerg).
Edith Clausen (Holme-Tranbjerg).
Per Kristian Grodal (Holme-Tranbjerg).
Jens Asger Hansen (Viby J.).
Anne Kjærsgård Jensen (Århus).
Annette Jensen (Holme-Tranbjerg).
Jytte Kjeld (Viby J.).
Merete Svendstrup Knudsen (Viby J.).
Gitte Kæraa (Holme-Tranbjerg).
Bente Debois Laursen (Viby J.).
Annelise Miihlensteth (Holme-Tranbjerg).
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Gregers Lauge Mørch-Lassen (Århus).
Inge Merete Duvander Menck (Holme-Tranbjerg).
Karen Braamunch Nielsen (Viby J.).
Anne Elizabeth Paulsen (Viby J.).
Annette Perto (Holme-Tranbjerg).
Birgit Elin Petersen (Skanderborg).
Anne Pernille Poulsen (Viby J.).
Kirsten Schmidt (Solbjerg).
Kirsten Birgitte Spanning (Holme-Tranbjerg).
Anne-Grethe Spring (Viby J.).
Grethe Møller Sørensen (Stilling).
Max Vilhelmsen (Holme-Tranbjerg).
Grethe Østergaard (Viby J.).

1 x (Klasselærer: Adjunkt Kaj Minke).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20

Karen Christensen (Viby J.).
Steen Damsgaard (Viby J.).
Tom Duelund (Viby J.).
Jesper Dybbro (Viby J.).
Bo Eskil Fjeldbonde (Viby J.).
Hans Jørgen Henriksen (Århus).
Anne Vibeke Hetmar (Holme—Tranbjerg).
Knud Erik Holm (Holme-Tranbjerg).
Kent Hørlykke (Viby J.).
Irmelin Lisa Groth Jensen (Viby J.).
Jørgen Bonde Jensen (Holme-Tranbjerg).
Johannes Dam Jokumsen (Solbjerg).
Flemming Reinholdt Kristiansen (Viby J.).
Jørgen Pagh Madsen (Århus).
Peder Fink Madsen (Holme-Tranbjerg).
Kirsten Meyer (Århus).
Søren Møller-Madsen (Holme-Tranbjerg).
Niels Sværdborg Nielsen (Holme-Tranbjerg).
Torben Hviid Nielsen (Viby J.).

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Hanne Lang Pedersen (Viby J.).
Vibeke Gram Pedersen (Århus).
Benny Pilgaard (Viby J.).
Keld Rømer Rasmussen (Århus)
Erling Sørensen (Viby J.).
Claus Tidemand-Dal (Viby J.).

1 y (Klasselærer: Adjunkt Nils Kjar).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Hans Henri Kyster Andersen (Viby J.).
Thorkild Bach Andersen (Holme-Tranbjerg).
Lene Borrits (Viby J.).
Karsten Kaare Fasdal (Århus).
Mogens Bøgh Frandsen (Viby J.).
Jan Torstein Grödal (Holme-Tranbjerg).
Hugo Hansen (Holme-Tranbjerg).
Jette Henriksen (Viby J.).
Torsten Hinge (Århus).
Niels Jørgen Hviid (Holme-Tranbjerg).
Svend Erik Worm Jacobsen (Holme-Tranbjerg).
Ole Byskov Kamstrup (Viby J.).
Henning Kovsted (Viby J.).
Peter Gyldenvang Lajer (Viby J.).
Kjeld Jessen Lauridsen (Viby J.).
Frans Harboe Nielsen (Holme-Tranbjerg).
Anette Fuglsang Pedersen (Viby J.).
Bo Steen Pehrson (Århus).
Karin Blach Petersen (Viby J.).
Lise Rantov (Viby J.).
Flemming Orheim Rasmussen (Holme-Tranbjerg).
Mona Rasmussen (Holme-Tranbjerg).
Jørgen Rydén Rømer (Holme-Tranbjerg).
Hans Henning Work (Holme-Tranbjerg).
Niels Termansen Aakjær (Viby J.).
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Skolepatruljen

Efter opfordring fra skoleinspektør Peter Pedersen, Rundhøj
skolen, blev der kort efter skolens start med velvillig assistance
fra politiet i Viby oprettet en skolepatrulje, der skulle regulere
færdslen ved indkørslen til Rundhøjskolen før og efter skoletid.
Efter visse begyndelsesvanskeligheder med hensyn til at finde frem
til en hensigtsmæssig regulering af den til- og frakørende trafik
fungerer systemet nu så godt som gnidningsløst. Det er et vigtigt
og til tider ubehageligt arbejde, skolepatruljens medlemmer har
påtaget sig, hvorfor skolen finder anledning til på dette sted at
takke alle SP’erne for deres indsats i årets løb. Vi opfordrer end
videre alle, der færdes omkring indkørslen til Rundhøjskolen, til
at demonstrere deres påskønnelse af skolepatruljens arbejde ved at
respektere dens henstillinger. Opmærksomheden henledes især på
følgende forhold, som undertiden bidrager til at gøre systemet
mindre effektivt:
1. Det forekommer desværre stadigvæk, at forældre, som brin
ger deres børn til skole i bil, standser, før de har passeret
fodgængerfeltet, hvorved de ikke blot generer skolepatrul
jens udsyn, men også bringer cyklende og knallertkørende
elever i fare. Vis derfor det hensyn at passere fodgænger
feltet, før De standser.

2. Det hænder også, at en elev overtræder forbudet mod at
cykle eller køre på knallert ud eller ind gennem tilkørslen til
parkeringspladsen, hvorfor vi hermed indskærper dette for
bud.

Skolepatruljens medlemmer er:
Jørgen Bonde Jensen. Jørgen Pagh Madsen. Flemming Reinholdt
Kristiansen, Søren Møller-Madsen, Hans Jørgen Henriksen, Kent
Hørlykke, Lise Rantov, Tom Duelund, Britta Ellinor Madsen,
Keld Rømer Rasmussen, Jytte Thorndal, Else Eriksen, Vibeke
Elisabeth Sørensen, Marianne Rotzow Jensen, Poul Gregersen,
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Jytte Kjeld, Lene Borrits, Torsten Hinge, Marianne Ahrenkiel,
Ole Kamstrup.
Patruljeførere er: Claus Tidemand-Dal, Elsebeth Jørgensen.
Leder af skolepatruljen: Hr. Jens Jørgen Kjær.

Overenskomst

mellem Åby, Brabrand-Årslev, Hasle, Holme-Tranbjerg, VejlbyRisskov og Viby sognekommuner samt Århus amtskommune om
opførelse og drift af et fælleskommunalt gymnasium med belig
genhed i Viby kommune.

§ 1. Mellem Åby, Brabrand-Årslev, Hasle, Holme-Tranbjerg,
Vejlby-Risskov og Viby sognekommuner samt Århus amtskom
mune indgås følgende overenskomst om opførelse og drift af et
fælleskommunalt gymnasium med beliggenhed i Viby kommune
og om valg af en skolekommission for dette gymnasium.
§ 2. Optagelse af elever i skolen foretages efter de herom gæl
dende regler for optagelse af elever i 1. realklasse og 1. gymnasie
klasse, for tiden undervisningsministeriets bekendtgørelser af 9.
februar 1961 og 28. januar 1963.
§ 3. Der skal på det 55.000 m2 store areal af ejendommen, ma
trikelnumrene 42 a, 54 a, 55 a og 122 af Viby by og sogn, som
overenskomstens deltagere har erhvervet i fællesskab, opføres en
6-sporet gymnasieskole efter faglokalesystemet med fornødne loka
ler til en dobbeltsporet realafdeling.
Endvidere anlægges fornødne gårdarealer og en sportsplads med
fodboldbane, håndboldbane, løbebane og springbane.
Endelig opføres tjenesteboliger for rektoren og pedellen.
Planlægningen og opførelsen af skolen forestås af et bygge
udvalg, nedsat af overenskomstens parter. For dette byggeudvalgs
forhold til de enkelte kommunale råd oprettes særskilt aftale.
Gymnasiet benævnes: »Amtsgymnasiet, Viby J.«.
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§ 4. Fællesskabets styrelse består af 11 medlemmer, hvoraf År
hus amtsråd vælger 5 medlemmer og hver af de 6 sogneråd 1 med
lem. Styrelsens medlemmer vælges blandt amtsrådets og sogne
rådenes medlemmer.
Valget finder sted i amtsrådets og sognerådenes første ordinære
møde efter hvert valg til amtsrådet og sognerådene og har gyl
dighed for den pågældende valgperiode.
Vedkommende råd er berettiget til at lade sig repræsentere ved
stedfortræder for et medlem, der har meldt forfald.
§ 5. Styrelsen vælger i dens første møde efter hvert kommunalt
valg selv sin formand for den kommende valgperiode.
Styrelsen har sekretariat på Viby kæmnerkontor.
Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Styrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens
medlemmer er til stede.
Styrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.
§ 6. Skolekommissionen for gymnasiet består af 7 medlemmer.
4 medlemmer vælges af de 6 medlemmer af fællesskabets styrelse,
som er valgt af de deltagende sognekommuner, medens forældre
kredsen vælger 3 repræsentanter ved direkte valg.
For valget m. v. gælder iøvrigt undervisningsministeriets be
kendtgørelse af 10. marts 1962.
Indtil en skolekommission kan vælges efter disse regler, fun
gerer en skolekommission på 7 medlemmer, valgt af en valgfor
samling bestående af 2 sognerådsmedlemmer fra hver af de del
tagende sognekommuner.
§ 7. Fællesskabet kan ikke optage lån.
Spørgsmål om
a) anlægsarbejder, der nødvendiggør udredelse af indskud fra
deltagerne,
b) forbrug af eventuel formue,
c) køb eller salg af fast ejendom,
d) godkendelse af fællesskabets årsoverslag, jfr. § 12, under24

kastes 2 behandlinger i styrelsen med mindst 1 måneds mel
lemrum, således at deltagernes repræsentanter får mulighed
for inden anden behandling at forelægge spørgsmålene i de
respektive råd.
Til en gyldig beslutning med hensyn til de under punkterne
a)-c) omhandlede spørgsmål udkræves indenrigsministeriets sam
tykke.
§ 8. De samlede anlægsudgifter (grundudgift, håndværkerudgift
og omkostninger m. v.) ved opførelsen af de i § 3 omhandlede
bygninger og anlæg samt udgifter til inventar og samlinger og
eventuelle fremtidige anlægsudgifter tilvejebringes ved indskud fra
deltagerne og fordeles efter fradrag af statstilskuddet med halv
delen på Århus amtskommune og halvdelen på de 6 sognekom
muner. Fordelingen mellem de 6 sognekommuner foretages på
grundlag af folketallet i hver kommune, således som dette er op
gjort i den sidste kvartalsindberetning til Statistisk departement
inden skolens eller eventuelle senere anlægs (anskaffelsers) ibrug
tagelse. Kommunerne sørger hver for sig for tilvejebringelse af
deres indskud.
Hver af kommunerne er medejere af arealer, bygninger og løs
øre m. v. i det forhold, hvori de har deltaget i anskaffelsessummen.
Der foretages tinglysning af ejerforholdet.

§ 9. Den del af udgifterne ved fællesskabets drift, som ikke
dækkes ved statstilskud, jfr. lov nr. 236 af 10. juni 1960 og be
kendtgørelse nr. 291 af 4. september 1961 om fordeling af udgif
terne til statsskoler og kommunale gymnasieskoler, udredes således:
a) E levernes hjemstedskommuner betaler de beløb, som påhviler
dem i henhold til § 3 i lov nr. 236 af 10. juni 1960, jfr. be
kendtgørelse nr. 291 af 4. september 1961.
b) D e 6 i fællesskabet deltagende sognekommuner betaler de
beløb, som ville påhvile dem som hjemstedskommuner i hen
hold til § 3 i lov nr. 236 af 10. juni 1960, jfr. bekendtgørelse
nr. 291 af 4. september 1961, hvis de ikke var deltagere i
fællesskabet.
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c) R estudgiften fordeles mellem de i fællesskabet deltagende
kommuner, herunder også amtskommunen, efter reglen i
denne overenskomst § 8, stk. 1.
§ 10. Fællesskabets kasse- og bogholderiforretninger, herunder
bistand ved budgetlægning varetages vederlagsfrit af Viby kom
mune, som forskudsvis afholder de med fællesskabets drift for
bundne udgifter.
Viby kommune er berettiget til at kræve, at der den 1. oktober
og 1. april stilles passende forskudsbeløb til rådighed fra de del
tagende kommuner, herunder også amtskommunen.
Regnskabet revideres af den samme kommunale revision, som
reviderer Viby kommunes regnskab, jfr. §§ 30 og 31 i vedtægten
for styrelsen af de kommunale anliggender i Viby kommune, og
det forelægges, påtegnet af revisionen og bilagt med dennes beret
ning inden udgangen af juli måned til godkendelse i styrelsen. Et
eksemplar af det af styrelsen godkendte regnskab med tilhørende
revisionsberetning tilsendes hver af deltagerne i fællesskabet med
anmodning om at indbetale den skyldige restandel for det for
løbne regnskabsår, jfr. § 9 c, inden 1 måned.
Regnskabet optages som bilag til Århus amtskommunes regn
skab.

§11. For fællesskabets forpligtelser hæfter deltagerne udadtil
solidarisk. Indbyrdes hæfter deltagerne i det i § 8 nævnte forhold.
§ 12. Det årlige overslag over fællesskabets indtægter og udgif
ter udarbejdes i samarbejde med rektor og undergives første be
handling i et møde i styrelsen, som holdes inden udgangen af
november måned.
§ 13. Overenskomsten træder i kraft den 1. april 1965.
Enhver af deltagerne kan begære at udtræde af fællesskabet
med 3 års varsel til udløbet af et skoleår på vilkår, som indenrigs
ministeriet kan godkende. Udtræden kan dog tidligst ske 28 år
efter overenskomstens ikrafttræden. Hvis forholdene måtte for26

andre sig væsentlig, kan hver af deltagerne rejse spørgsmålet om
overenskomstens ophævelse. De vilkår, hvorpå overenskomsten
skal kunne ophæves, fastsættes af indenrigsministeriet og under
visningsministeriet. Efter begæring af en af deltagerne skal for
handling om revision af denne overenskomst dog kunne optages
hvert 5. år. Til ændringer af overenskomsten udkræves inden
rigsministeriets samtykke.
§ 14. Denne overenskomst er indgået med forbehold af inden
rigsministeriets og undervisningsministeriets godkendelse.
§ 15. Det tilkommer indenrigsministeriet efter fornøden for
handling med undervisningsministeriet endeligt at fortolke reg
lerne i nærværende overenskomst.

Vedtægter
for ELEVRÅD og KONTAKTUDVALG
på Amtsgymnasiet, Viby J.

§ 1. Elevrådets formål er at lade elevernes synspunkter komme
til orde i sager, der vedrører skolen.
§ 2. Elevrådet består af en repræsentant fra hver af skolens
klasser, valgt ved hemmelig skriftlig afstemning, der skal foregå
i december.
a. D og vælger de nye elever fra 1. g og 1. real foreløbige repræ
sentanter inden 3 uger efter skolegangens begyndelse, og disse
sidder i elevrådet til det egentlige decembervalg.
b. E t elevrådsmedlem, der efter 2. real kommer i 1. g, ophører
med at være repræsentant for 3. realklasse, som da vælger
en foreløbig repræsentant i lighed med 1. real og 1. g.
§ 3. Elevrådet indkaldes af elevrådets formand og skal indkal
des, når rektor, elevrådsformanden eller */s af medlemmerne kræ
ver det. Der skal normalt holdes mindst ét møde om måneden.
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Elevrådet konstituerer sig ved sit 1. møde med en formand og en
sekretær ved hemmelig skriftlig afstemning. Desuden vælges et
forretningsudvalg, der foruden formanden omfatter en repræsen
tant fra hvert klassetrin. Realklasserne vælger en repræsentant til
forretningsudvalget. En sag skal drøftes i det samlede elevråd, før
formanden kan forelægge det for kontaktudvalget.

§ 4. Elevrådet kan til enhver tid på eget initiativ drøfte alle
sager vedrørende skolen. Blot må den enkelte lærer eller elev aldrig
drøftes.
a. Elevrådet skal høres angående ændringer i skolens ordens
regler.
b. Elevrådet udpeger elevrepræsentanter til fællesarrangements
udvalg og morgensangsudvalg foruden assistenter til skole
bio o. 1. De udpegede behøver ikke at være medlemmer af
elevrådet.
c. Blandt eventuelle ansøgere til stillingen som skolebladets re
daktør indstiller elevrådet én til rektors godkendelse.
Oprettelse af elevforening m. m. skal godkendes af elevrådet
før rektors endelige godkendelse.

§ 5. Elevrådet udgør sammen med rektor og 2 repræsentanter
valgt af lærerrådet et kontaktudvalg.
a. K ontaktudvalget indkaldes af rektor og skal indkaldes, hvis
lærerrådet eller elevrådet ønsker det. Møderne ledes af rektor.
b. K ontaktudvalget skal drøfte forslag fra henholdsvis lærerog elevråd, der skønnes at have interesse for hele skolen.
c. F ormanden for elevforeningen, skolebladets redaktør samt
ydre og indre inspektor har adgang til som observatører at
overvære kontaktudvalgets møder. Endvidere kan andre ind
kaldes.
§ 6. Elevrådsrepræsentanterne skal efter et kontaktudvalgsmøde
hos klasselæreren have tilladelse til at lægge 5 min. beslag på den
nes time til en kort drøftelse af sagen med de andre elever.
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§ 7. Ændringer af disse vedtægter skal godkendes af rektor,
elevrådet og lærerrådet — i de to forsamlinger med 2/s flertal.

§ 8. En revision af disse vedtægter skal finde sted et halvt år
efter, at skolen er flyttet ind i egen bygning.
§ 9. Første valg efter disse vedtægter finder sted den 10. februar
1966.

Vedtægter

for FORÆLDREFORENINGEN for Amtsgymnasiet, Viby J.
§ 1. Forældreforeningens formål er at samle skolens forældre
kreds til foredrag og lignende arrangementer om pædagogiske
spørgsmål samt at yde skolen al mulig støtte til udsmykning, elev
foreningsarbejde, studielegater, flidspræmier og andre formål, hvor
støtte fra anden side er utilstrækkelig eller ikke forefindes.

§2.
a. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og består
af 5 medlemmer, hvoraf 4 vælges af forældrene og 1 af sko
lens lærerråd.
b. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af 2 år. Af de
4 forældrevalgte medlemmer afgår 2 efter tur hvert år. På
hver generalforsamling vælges yderligere 2 suppleanter til
bestyrelsen. Endvidere vælges 2 revisorer og 1 revisorsup
pleant.
c. Bestyrelsen konstituerer sig selv, dog kan lærerrådsrepræsen
tanten ikke være formand.

§ 3. Betingelsen for medlemskab i bestyrelsen er, at man har
et barn på skolen — lærerrepræsentanten undtaget.
§ 4. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
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§ 5. Årlig generalforsamling afholdes i septemberjoktober. Ind
kaldelse udsendes senest 14 dage i forvejen.
Dagsorden skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabsaflæggelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Eventuelt.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før gene
ralforsamlingen. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved al
mindelig stemmeflerhed.
§6.
a. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske ved
formanden, bestyrelsen, skolens rektor eller 10 forældrepar.
b. En eventuel opløsning af foreningen skal vedtages på to
ekstraordinære generalforsamlinger med en måneds mellem
rum og skal vedtages af 2/s af de fremmødte begge gange.
c. Midler tilfalder ved en opløsning skolen og administreres af
rektor og lærerrådet.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på en stiftende generalfor
samling den 27. april 1966.

Amtsgymnasiet, Viby J., maj 1966.

Jens Ahm, rektor.
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