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VELKOMST

Med dette årsskrift bydes du velkommen til tre både spændende og 
udbytterige år på Amtsgymnasiet i Hadsten.

Et årsskrift er bl.a. en beretning om de aktiviteter der har fundet 
sted i det forløbne skoleår, og jeg vil derfor starte med at sige
de nuværende elever og hele personalet tak for det gode samarbejde 
i 1984/85, og for det store engagement som alle lægger for dagen, 
for at gøre vores skole til et særligt godt sted at være.

Det at begynde på en ny skole 
rater, nye lærere og en række

er altid spændende. Du får nye kamme
nye fag. For at gøre skolestarten let

tere, har lærerne og nogle af de ældre elever lavet et særligt pro
gram for den første uge. Du vil d. 7. august få nærmere besked om 
denne "Introduktionsuge's" indhold. Du opfordres iøvrigt til at læse 
dette årsskrift igennem, før du møder. Du vil på forhånd kunne orien
tere dig om, hvilke aktiviteter, der er på skolen, hvordan lærerne 
ser ud, hvem der bestemmer hvad, hvordan du skal finde rundt i byg
ningerne o.s.v., men husk at spørge, hvis du er i tvivl om noget.

Når det bliver hverdag, vil du tilbringe størstedelen af din tid i 
klassen. Du har direkte indflydelse på, hvordan de tre år kommer til 
at forløbe med dine nye klassekammerater, og jeg håber, at du vil 
modtage denne udfordring på en positiv måde, så I alle får mest muligt 
både socialt og fagligt, ud af den tid, I skal tilbringe sammen. 
Endelig ligger der en helt speciel udfordring i, at vi stadig er et 
nyt gymnasium. Som elev er du derfor i samarbejde med administra
tionen og lærerne også med til at præge de traditioner, som i mange 
år fremover vil være gældende på Amtsgymnasiet i Hadsten.

Jørgen Christiansen 
rektor
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VELKOMMEN

Hej allesammen 
(både nye og gammel-g'ere)

Vi skal nu igang med et nyt år med mange nye arbejdsopgaver; den 
traditionelle aftenbus til Hinnerup, arrangement af temauger, og 
så de mere kedelige mht. repræsentationen i diverse udvalg & råd.

Men har du nye ideer til arbejdsområder er de hjerteligt velkom
ne Det kunne f.eks. være indrettelse af et pude- & slappeaf-væ
relse, musik i frikvarterene, AiH-radio m.m.

I det gangne år har vi arbejdet med busplaner, NOD, julefest, 
introduktion af nye Ig'ere, oprettelse af gammelelevforeningen 
og meget andet.

Desuden har vi arbejdet meget i forhold til gymnasie - kursist - 
samarbejdet, der er et samarbejde mellem alle gymnasier og kurser 
(især HF) i Århus Amt. Dette samarbejde har været meget nyttigt 
fordi vi har fået at vide, hvad der sker på de andre gymnasier. 
Det vil dog nok blive vigtigere nu når alle gymnasier bliver amts
gymnasier .

Senest brugte vi GKS, da vi lavede aktioner og resolutioner om
kring max. 24 i klasserne. Dette endte med, at Amtsrådet vedtog 
91 klasser i stedet for de 93 klasser, som fordelingsudvalget 
havde foreslået. Hermed bliver klassekvotienten omkring 26, en 
af de højeste i landet.

Desuden har vi også sendt folk til GLO's landsmøde og DGS's akti
vitetskonference .

Men når I nu kommer med en masse nye kræfter kommer der rigtig 
gang i den.

Kærlig og venlig hilsen
Elevrådet
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INTERVIEW MED 1Z ANGAENDE STARTEN I GYMNASIET

9

Pernille: Hvordan er det at komme ind i en ny klasse?
Kent : Jeg havde forventet det var sværere.
Niels : Jeg synes ihvertilfælde det der med hytteturene var godt 

også at vi fik den så tidligt!
Henrik : Det var godt fordi vi blev rystet sammen.
Pernille : Er det ikke svært med nye klassekammerater?
Niels : Nej det er ikke så svært - men nu skiftede jeg også i 7. 

klasse - men det er nu også en god klasse vi går i!
Jes : Vi var jo også alle sammen nye i klassen.
Pernille : Hvordan med at få nye lærere?
Tina : Det synes jeg er dejligt, lærerne og eleverne ser ander

ledes på os end i folkeskolen.
Pernille : Kræver lærerne meget af jer?
Mette : Der bliver lagt op til at vi skal lave noget mere.
Pernille : Mener du at lærerne er ligeglade med om vi læser vore 

lektier fordi det kun går ud over os selv?
Mette: Ja, det er mere selvstændigt.
Pernille : Man hører tit, at der er mere at lave i gymnasiet - er 

det rigtigt?
Tina : Altså, hvis man laver alle sine lektier, så er det hårdt
Pernille: Hvor mange timer bruger I da på at lave lektier?
Susanne : To timer om dagen.
Mette : Det kommer an på hvilke fag man har noget for i - og så 

de skriftlige opgaver.
Jes : Til daglig er der ikke så meget mere arbejde. Men i Week' 

enden kan det være hårdt.
Niels : Vi startede ihvertilfælde meget blødt.
Jes : Det er vigtigt man skal være der i alle timerne, især 

matematik.
Henrik: De kræver altid noget mere. Og der skal også være større 

aktivitet i timerne.
Pernille: Er det værre, end det I har fået at vide på forhånd?
Henrik : Nej det synes jeg ikke.
Pernille : Er der problemer med at I skal transportere jer længe

re til skole?
Jes : Ja, den time i bussen kan jeg godt undvære!
Sanne : Det er irriterende i længden.
Pernille : Tak, fordi vi måtte have lov til .at interviewe jer. 

Pernille, 2b
Poul Tang



FRA SKOLENS DAGBOG 198A/85

ling og fremtidens samfund".

Äug. 84: d. 16. - 17: Ig hyttetur.
d. 13. - 17: Introduktionsuge Ig.
d. 29. - 30. - 31: Fællestime: Dola Bonfils: Gymnasie-

f ilm.
Sept. 84: d. 6. Skolerådsvalg.

d. 17. - 22: 3zyzN ekskursion Bornholm.
d. 14. - 22: 3xyzS ekskursion Holland.
d. 19. 3xzF ekskursion Tangeværket.

Okt. 84: d. 3. - 4. - 5: 3a ekskursion København.
d. 10. Forældremøde Ig.
d. 10. 3abS, 3yF, 3xzN, 2xyF ekskursion Århus.
d. 29. Skolerådsmøde.

Nov. 84: d. 7. Besøg af elever fra Tjekkoslovakiet.
d. 9. - 11: Korstævne i.Odense.
d. 13. Fællestime: Gruppen Pigtråd: "Den endelige sang
d. 14. Terminsprøve for 3g.
d. 15. Terminsprøve for 3g.
d. 16. Terminsprøve for 3g.
d. 19. Terminsprøve for 3g.
d. 21. - 22. - 23: 3y ekskursion København.
d. 30. 2a og 2x ekskursion Horsens.

Dec. 84: d. 12. Basketball-stævne.
d. 17 . Fællestime: "Ghandi-filmen".
d. 20. Volleybal1-turnering.

Jan. 85: d. 9. Fællestime: Flemming Falkenberg: Nyreligiøse be 
vægeiser.

d. 15. Basketball-stævne.
d. 15. Forældrekonsultation 2g og 3g.
d. 22. Forældrekonsultation Ig.
d. 23. Fællestime: Randers Byorkester med gymnasiekor.
d. 29. Skolerådsmøde.
d. 30. Fællestime: Operation Dagsværk

Febr. 85: d. 4. Orienteringsmøde for kommende lg-ere.
d. 5. Volleyball-stævne.
d. 8. Fællestime: Foredrag fra ekskursionerne til Hol

land og Bornholm.
Febr. 85: d. 27. Gæstelærer Michael Lund-Larsen: "Teknologiudvik

1 0



Mar. 85: d. 11. - 15: 2x studietur England.
d. 11 . - 15: 2a + 2b studietur Rom.
d. 12. Terminsprøve for 3g.
d. 13. Terminsprøve for 3g.
d. 14. Terminsprøve for 3g.
d. 15. Terminsprøve for 3g.
d. 12. - 13. - 14: la + Ib ekskursion Herning.
d. 19. Fællestime: "Rockorkestret".
d. 20. Grenvalgsorientering for lg-erne.
d. 20. Besøg af skoleledere fra Tyskland, England, Fran

krig, Belgien, Holland, Irland, Luxemburg.
d. 21. Operation Dagsværk.
d. 25. - 29: Udstilling i forbindelse med Forårsugen.

Apr. 85: d. 30. Forårskoncert/Forårsudstilling.
Maj 85: d. 10. - 15: Skriftlig studentereksamen.

d. 14. Skolerådsmøde.
d. 23. Præmieuddeling vedr. logo.
d. 24. Skriftlig årsprøve Ig og 2g starter.
d. 28 . Mundtlig studentereksamen 3g starter.
d. 30. Mundtlig årsprøve Ig starter.
d. 30. Mundtlig årsprøve 2g starter.

Juni 85: d. 21 . Årsafslutning.
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Fra 3xzN og 3yN's bornholmertur
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STUDIEREJSER OG EKSKURSIONER

STUDIETUR TIL ROM FOR 2ab i fagene latin, oldtidskundskab og 
religion.

Efter i et års tid at have arbejdet henimod en lille uges ophold 
i Rom og nærmeste omegn for at få syn for de sager, vi havde stu
deret gennem ovennævnte fag - med specielt henblik på etruskerne 
og deres kultur - satte en busfuld humørfyldte elever, 3 lærere 
og 2 chauffører kursen mod syd en marts-fredag sidst på eftermid
dagen .

Vi var spændte på turen, som vi med vilje havde planlagt til at om
fatte hele 2 overnatninger i bussen for at se så meget som muligt 
af alperne gennem Sydtyskland, Østrig og Norditalien. Men der var 
bred enighed om, at det gik rimeligt godt og under hyggelige for
mer med kortspil, lagkagespisning og musik i bussen. Vi nød også 
turen langs Gardasøen og specielt opholdet den 2. aften i middel
alderbyen Sirmione.

Næste morgen tidligt vågnede vi op udenfor Rom og havde tid til at 
danne os et førstehåndsindtryk på vej ind mod centrum af den spæn
dende by. Vi var ved ankomsten friske nok til at lære de kvarterer 
at kende, hvor vi ville komme til at gå, spise og slappe af: gen
nem de gamle middelalderkvarterer til Tiberen, Tiberøen, Piazza 
Navona og Pantheon.

Resten af ugen gik med besøg i bl.a. Vatikanet, Peterskirken (selv
følgelig) , Katakomberne ved Via Appia, Forum, Colosseum og etrus- 
kermuseet Villa Giulia. - Om aftenen havde vi dog tid til det min
dre seriøse: nemlig at studere Roms diskoteker og små restauranter, 
og ikke mindst det italienske temperament!

Endelig havde vi 2 heldagsudflugter til henholdsvis Pompeii og Cer- 
veteri, syd og nord for Rom. Pompeii, der i antikken ramtes af vul
kanen Vesuvs udbrud, levede i allerhøjeste grad op til vores for
ventninger: Ved at vandre i de udgravede gader og huse sansede man 
virkelig datidens mennesker og deres levevis. - Cerveteri bød på 
helt specielle gravhøje og gravkamre bladt geder og duftende mimo
ser.
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Turen afsluttedes med en meget festlig aften med fællesspisning i 
restaurant "Da Pancrazio" i det gamle Pompeius-teater, hvor Cæsar 
blev myrdet i år 44! Menuen stod på typiske pastaforretter efter
fulgt af den italienske kalvekødsspecialitet "Saltimbocca" og læk
re dessertkager. Stemningen blev ikke mindre af, at der pludselig 
indfandt sig italiensk harmonika- og violinmusik. I sandhed et vær
digt punktum for en uforglemmelig tur!

Lone Janderup Jensen, Ellen Tandrup, 
Anette Klottrup, Birgitte og Tina 2a.
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2x's STUDIETUR TIL ENGLAND

I uge 11 var vi, 2x + Lars og Niels på studietur i England. Lørdag 
d. 9/3 tog vi afsted fra Hadsten station, og nåede Esbjerg sidst 
på eftermiddagen. Vi sejlede resten af lørdag, og nåede et forårs
agtigt England efter en god overfart. Fra Harwich tog vi til Bir
mingham, hvor vi blev til tirsdag aften. Baggrunden for turen var 
den industrielle revolution, og vi besøgte STEDET hvor den "fødtes": 
Coalbrookdale Furnace, som blev den første koks-fyrede højovn i 
verden. Vi så verdens første smedejernbro, og her mærkede Lars 
historiens vingesus!

Tirsdag aften drog vi videre med tog til London. Onsdag holdt vi 
fri og oplevede London, og nogen så (vist nok!) prins Charles. Ons
dag aften forvandledes en stor del af os til punkere, som målte sig 
med de "rigtige". Nogle tog på "Hippodrome" og fiskede mexicanere 
op, mens andre holdt sig til hotelpersonalet! Hotellet var i øvrigt 
dårligt, da det dryppede ned i receptionen når man tog bad på be
stemte værelser. Da personalet ville fortælle det opdagede de, at 
det ikke var så godt.

Torsdag var "fysikdag". Vi startede med Science Museum, og besøgte 
derefter fusionsreaktoren "Jet", som var en stor oplevelse. Mens vi 
var der sendtes der en impuls rundt i reaktoren efter nedtælling 
osv, men det eneste vi kunne se var, at alle de røde lamper begyn
dte at lyse. Det var mærkeligt at opleve en "farlig" reaktor som 
en arbejdsplads. Da vi kom hjem fra jet gik vi sammen rundt om 
hjørnet, og spiste på en lille restaurant for at lave en fælles 
sidste aften. Ellers spiste man på burgerbar eller pizzaria.
Fredag pakkede vi sammen, og da alle langt om længe var stået op, 
(der var nogen der var meget trætte..), tog vi med undergrunden til 
Liverpool Street Station. På vejen mistede vi Pia, som ikke kom med 
ind, da vi skulle skifte. Hun dukkede heldigvis op med nr. 2 tog, 
men inden havde vi nået at være meget nervøse.

Lørdag morgen drak vi mange sodavend, og så slukørede det danske 
vejr nærme sig. Da vi sad i DSB-toget var det dog meget rart at 
se Danmark igen. Vi var meget trætte, men enige om at det havde 
været en meget, meget god tur på alle områder, og at Niels og 
Lars var dejlige at have med. Gunvor 2.x
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studietur til London!

3xyzS's EKSKURSION TIL HOLLAND SEPT. '84

Efter lang tids diskussion blev vi i klassen enige om, at vores 
tur skulle gå til Holland, og vi begyndte forberedelserne med at 
studere atomfysik i fysik og hollandsk byplanlægning i geografi.

Endelig oprandt den store dag, fredag d. 14.09.84, hvor der var 
afgang fra Hadsten Hovedbanegård. Forventningsfulde og i højt hu
mør, med fyldte kufferter, poser, tasker og yndlingsbamsen og be
roliget af løftet om, at de tilbageblevne nok skulle optage søn
dagens børnetime, satte vi kursen mod Fredericia. Derfra kørte vi 
videre i bus sammen med en 9.-klasse fra øen Sjælland (I ved, den 
der ligger ved siden af Sverige), som skulle på en tur magen til 
vores; nemlig med en flodbåd rundt på kanalerne i Holland.

Vi ankom til Amsterdam lørdag morgen ved halv 7-tiden i øsende 
regnvejr, godt trætte, og der fik vi at vide, at vi først kunne 
komme ombord kl. 10.00. Men der skulle mere til at ødelægge vores 
humør, så vi lod et par mand blive tilbage for at passe på baga
gen, og så gik vi ellers ud og kiggede på "Amsterdam by morning".

Næste dag sejlede vi videre til Haarlem, og på "vejen" dertil sej
lede vi ind omkring en gammel pumpestation, som var lavet om til
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museum. Om aftenen gik vi ud og studerede byens natteliv og fandt 
en ganske udmærket musikbar.

Dagen efter gik turen til Leiden, hvor vi besøgte et slags gymna
sium. Hjemmefra havde vi planlagt lysbilledshow og meget andet, 
der skulle lægge op til en diskussion om uddannelsessystemer i 
Holland og Danmark, men på skolen var de mere interesserede i at 
få os fotograferet til den lokale avis, så der var vi ikke så læn
ge. Derfra tog vi en bus til Haag (båden fulgte med ad "kanalvejen"), 
hvor vi var inde på Ministeriet for Fysisk Planlægning. Der hørte 
vi på et meget langt foredrag om hvordan de hollandske byer blev 
bygget op; problemer og goder ved det, o.s.v.

Næste dag tog vi til Delft, hvor vi var inde og se en forsøgskerne
reaktor på byens universitet. Også der hørte vi på et meget langt 
foredrag, men med den forskel, at det var om kernefysik og på dansk! 
Det var en hollænder, som var gift med en dansk dame, og derigennem 
havde lært sproget. Bagefter kunne vi komme ind til selve reaktoren, 
og det var der flere, der var betænkelige ved, da uvidende personer 
havde spredt rygter som, at man kunne risikere sterilitet ved at 
gå der ind o.s.v. Men det endte da med, at alle gik med ind, selv 
om ikke alle var med oppe og kigge ned i "reaktorbeholderen". Da 
vi kom ud fra reaktor-hallen, stod der en maskine, der kunne måle 
om man havde redioaktivitet i sig. Det gjorde den ved, at man stak 
hænder og fødder ind i de dertil indrettede huller, og når så den 
duttede, var det tegn på at man var "radioaktivitetsfri". Da turen 
kom til Lone, gik der unormalt lang tid, før den duttede, så hun 
åndede lettet op efter at have været tæt på panikkens rand. Om af
tenen sejlede vi til Rotterdam, hvor der var et kort ophold ved 
Euromast, hvorefter turen gik videre til Gouda (udtales: hrauda). 
I Gouda besøgte vi et indkøbscenter; Haag Catharijne, som sagde 
spar to til både City-vest og diverse danske indkøbscentre. Vi fik 
fortalt en "historie", om at der i centerets unge dage var en per
son, som var faret vild derinde og først fandt ud efter 4 dage. 
I samme center hørte vi endnu et foredrag; denne gang om centerets 
tilblivelse.

Dagen efter var vi i Utrecht, hvor vi var på byvandring med en 
mand fra det geografiske institut på universitetet. Han fortalte 
os om hvordan byen havde ændret sig gennem tiden, og vi rundede 
turen af med at se et kæmpestort "kirke-tårn", som var velsignet 
med et stort antal trapper. Men sikke en udsigt, da vi endelig 

17



nåede toppen! Om aftenen sejlede vi tilbage til rundturens begyn
delsessted, Amsterdam.

Den der på følgende og ikke mindst sidste dag, 
mark igen, og selv om det på de fleste områder 
tiders tur, tror jeg nok, at vi alle var glade 
igen.

gik turen mod Dan
havde været en alle
for at komme hjem

Gitte, 3zS

NATURFAGLIG EKSKURSION TIL BORNHOLM

Bornholm er andet og mere end blot en attraktiv ferieø!
Øen er i høj grad også opmærksomheden værd i forbindelse med eks
kursioner i fagene biologi og geografi. Dette blev hovedkonklusio
nen af 3xzN og 3yN ' s ophold på øen i en klimamæssig perfekt efter
årsuge i 1984.

Med udgangspunkt i Gudhjem og med lejede cykler til rådighed, blev 
en lang række emner af biologisk og geografisk relevans undersøgt 
ved praktiske feltstudier. Forberedelserne var selvfølgelig star
tet hjemmefra og med halvdelen af laboratoriet og fagbiblioteket 
som bagage, var forudsætningerne for et rigt fagligt udbytte til 
stede. Desuden var afsat en dag til fællesekskursioner, hvor en 
del tog søturen til Ertholmene, mens andre,af forskellige årsager, 
foretrak "fastlandets" Ekkodal og Hammerknude.

At hele ugen ikke udelukkende blev brugt til faglige studier, kun
ne alle på skolen ved selvsyn konstatere i forbindelse med et fæl
lestimearrangement med lyd- og billedindtryk fra turen.

Kommende naturfaglige elever kan hermed absolut anbefales at ind
drage Bornholm i overvejelser angående ekskursionsmål.

3xzN, 3yN og biologi/geografilærerne

3y'S KØBENHAVNERTUR

En tur til staden er jo ikke hverdagskost når man kommer fra det 
mørke Jylland. Derfor bredte der sig en vild jubel, da 3y d. 21/11
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1984 rejste over for at besigtige hovedstaden. Indkvarteringen var 
i en sidegade til Istedgade (uh, åh, næh!). Men den almene forvir
ring afløstes hurtigt af måben, kraftige protester, da vi så de 
særdeles spartansk indrettede værelser, hvor halvdelen af sengenes 
bundbrædder manglede. Nok ville vi bo billigt, men...

Så ud at se på arbejdermuseet, hvor der var udstilling om vilkå
rene i 50'erne for arbejderklassen. Stemningen var høj da vi for
lod stedet. Herefter lidt åndeligt føde i form af en tur i teatret. 
Stykket hed: "Stor ståhej for ingenting" og det VAR ingenting, så 
vi går ikke i teatret igen før vi har set stykket.

Dagen efter var klassen på besøg i et klunkehjem, hvor alle klods
ede i det (undskyld). På politikens højborg, Christiansborg, var 
vi vidne til en debat, de fleste hørte på indersiden af øjenlåge
ne .

Lidt at spise og så afsted til Christiania. Enormt socialt mand, 
så meget socialt at vi blev helt høje, det varede dog ikke længe 
før en temmelig regnfuld og kedelig rundtur, bragte os ned på 
jorden og tyndede kraftigt ud i flokken. Nå skidt, efter at have 
hvilt os lidt på hotellet, så det hele lidt mere lyst ud, især 
da der var udsigt til en middag på restaurant, med efterfølgende 
rundtur i det københavnske natteliv (i øsregnvejr) Jo det var skam 
morsomt.

Som bekendt prøver man at gemme det bedste til sidst, det lykkedes 
også idet vi på afrejsedagen lagde vejen omkring Carlsberg. Efter 
lidt fattig rundvisning i forrige århundredes ølbrygning, blev 
der serveret mange gode øller. Så vi tog afsked med "staden" med 
maner.

m.v.h.
3y

KØBENHAVNERTUR

Det er efterhånden blevet en fast tradition at vi i dansk i slut
ningen af 2. eller begyndelsen af 3.g tager på en 3-dages kultur
tur til København, ofte i samarbejde med historie. En sådan tur 
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var 3a på i september måned. Vi studerede rammerne for dagligliv 
og livsformer på forskellige historiske tidspunkter: omkring år
hundredskiftet modsætningen mellem på den ene side grosserer Ru
dolf Christensens kæmpemæssige klunkelejlighed, der er testamen
teret til Nationalmuseet og kan beses i sin oprindelige form med 
stuk, klunker, frynser, porcelænsfigurer, ikke en plet uden nips... 
- på den anden side en arbejderfamilies 2 små usle rum fra samme 
tidspunkt, der også findes på Nationalmuseet. Vi bevægede os på 
Arbejdermuseet op til 1950'erne, hvor vi så en spændende udstil
ling om arbejderfamilien, med butikslokaler gadeudsnit, fabriksrum, 
stuer opstillet som de har set ud, og vi var på basøg på Christ
iania og så, hvordan de har indrettet sig der. 80'ernes storby
kultur blev repræsenteret ved en udstilling på Louisiana med far
vestrålende graffiti fra New Yorks undergrundsbaner. Vi besøgte 
desuden Grevinde Danner stiftelsen, vi besøgte Carlsberg - og vi 
var i teatret for at se Tiggeroperaen, John Gays stykke fra 1 700- 
tallet, udsat for musik af Anne Linnet. Desuden blev der tid til 
studier på egen hånd - byvandringer, hvis formål var at besigtige 
arkitektur, byplan, boligformer - og butikker, ligesom den moderne 
storbyfritidskultur flittigt blev studeret på cafeer og diskote
ker .

Karin

Anette Kristiansen, l.a
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FYSIKEKSKURSION TIL TANGE

I efteråret 84 var 3xzF på ekskursion til Tange Sø. Her skulle 
klassen se Danmarks største vandkraftværk, Gudenå centralen.

Man skulle undersøge værkets effektivitet, dvs. forholdet mel
lem den producerede elektriske effekt og den effekt vandet af
giver, når det falder fra den kunstige sø ned gennem turbinerne.

Turen afsluttedes med et besøg på el-museet, der netop er blevet 
indrettet ved siden af kraftværket.

Âge Weigelt

GEOGRAFIEKSKURSION TIL HERNING FOR 1A OG 1B

I marts måned drog 1a og 1b afsted på en geografiekskursion til 
Herning, hvor vi dels skulle se på tekstilindustrien i området, 
dels skulle vi se på landskabet omkring isens hovedstilstandsli
nie. Vi havde lejet en hytte i Aulum som var vores samlingssted. 
Tekstilindustriens vilkår blev belyst via virksomhedsbesøg, et 
besøg på Herning Museum og samtaler med en repræsentant for teks
tilarbejdernes fagforening og arbejdsgiverne. Landskabsturen brag
te os op på Karup Hedeslette, til Hald Sø og israndslinien og 
sluttede med et besøg i Søby Brunkulslejer. Hele det praktiske ar
bejde med madlavning, opvask, rengøring og administration af det 
indbetalte beløb blev varetaget på dygtig vis af eleverne.

Poul Tang & Jette Randall
Tak for en god tur
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EDB-UNDERVISNINGEN I GYMNASIET

I foråret har lærerne på gymnasiet udarbejdet et spændende under
visningsmateriale til kurset og dette i forening med de splinter
nye Picoliner er garanter for, at gymnasiet får en lærerig og spæn
dende start på EDB-undervisningen.

Dette indlæg omhandler selve EDB-undervisningen i gymnasiet. Det 
vil sige 30-timers kurset i 1.g samt den opfølgende del i 2. og 3.g. 
Da 30-timers kurset i skrivende stund ikke har været afviklet på 
Amtsgymnasiet i Hadsten, kan vi ikke videregive konkrete erfaringer 
fra kurset; men må nøjes med en beskrivelse af kursets formål og 
den lokale opbygning her på gymnasiet.

Ifølge undervisningsvejledningen er formålet med EDB-undervisningnen:

1. At eleverne opnår kendskab til fundamentale datalogiske meto
der og begreber.

2. At eleverne opnår fortrolighed med anvendelse af EDB og datalo
giske tænkemåder gennem arbejde hermed i forskellige fag.

3. At eleverne får indblik i samspillet mellem EDB og individ, 
kultur og samfund ud fra såvel naturvidenskabelige og huma
nistiske som samfundsvidenskabelige synsvinkler.
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Undervisningen i EDB falder i to dele: fælleskurset og den opføl- 
gende del.

30-timers kurset i EDB skal dels fremme elevernes mulighed for at 
følge og deltage i diskussioner om EDB's betydning for den enkel
te og for samfundet og dels give eleverne forudsætninger for at 
deltage i planlægningen af den opfølgende EDB-undervisning i fæl
lesfagene og grenfagene i 2. og 3.g.

EDB PA AMTGYMNASIET I HADSTEN

AiH fik gennem rektorbevillingen under gymnasiets etableringsfase 
mulighed for at indrette et EDB lokale og dermed at anvende EDB i 
undervisning og administration. Imidlertid går udviklingen på da
taområdet stærkt, og skolens samling af hardware (datamater) var 
allerede fra starten utilstrækkelig.

I dag er situationen en helt anden. AiH var og er med i Århus 
amtskommunes aftale med Regnecentralen (RC) om indkøb af EDB ud
styr til amtets gymnasier. I februar 85 modtog skolen de første 
maskiner og leveringen forventes afsluttet januar 86.

Skolens samling af hardware består i dag af følgende: 
Den "gamle" samling:

Den "nye" samling:

3 stk. 4032 Commodore datamater
2 - 8032 -
2 - dobbeltdiskstationer CBM 4040
2 - enkeltdiskstationer 2031
1 - printer Commodore 4023
1 - printer Anadex
1 - plotter

1 stk. RC partner
7 - RC piccoline
2 - diskettestationer

Pointen i anvendelsen af det nye system er, at maskinerne er for
bundet indbyrdes med et kabel (netværk), hvilket åbner for utal
lige muligheder. De i pressen meget omtalte fejl på de leverede
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datamater har ikke her på skolen været noget større problem. Den 
noget utilstrækkelige lagerkapacitet på piccolinemaskinerne som 
amtets gymnasier har beklaget sig over, vil RC løse i den nærme
ste fremtid. Skolens 2 EDB vejledere har i foråret deltaget i et 
af RC arrangeret fælleskursus for amtets EDB vejledere, hvor man 
diskuterede og løste tekniske problemer og udvekslede erfaringer 
Dette kursus var en foreløbig kulmination af en række møder, der 
er blevet afholdt blandt vejlederne. Det er tanken, at disse mø
der fortsætter i fremtiden.

Det på landsplan meget omfattende indkøb af RC hardware har ac
celereret udviklingen af software (programmer) til denne type ma
skiner, og det er både økonomisk og pædagogisk en fordel at 
softwaremarkedet er stort.

I begyndelsen af maj modtog skolen 12 terminalborde, der er kon
strueret specielt til undervisning i EDB. Under AiH's 30-timers 
kursus for 1.g eleverne har disse borde fungeret glimrende. Sidst 
i maj ankom elektrikeren, og det endelige EDB lokale blev etable
ret med plads til de resterende 4 maskiner. Der er endnu ikke e- 
tableret netværksforbindelse til nogle af de øvrige faglokaler. 
Det er dog kun et spørgsmål om tid, før dette bliver gennemført.

KT/CB
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FRIVILLIG IDRÆT OG FORMNING

FRIVILLIG IDRÆT

I efteråret og den første del af vinteren blev det store tilløbs
stykke basketball for drenge og piger. Op til 30 mødte op - og 
skabte på den måde pladsproblemer. Det betød desværre, at vi gen
nemsnitlig kun var 12-15 hver torsdag eftermiddag.

Afslutningen på sæsonen var to stævner for h.hv. drenge og piger, 
begge afviklet i vores hal. Hos drengene havde vi tre hold med, 
som alle klarede sig pænt - hos pigerne havde vi to hold med, hvor
af 1.g-holdet til stor overraskelse vandt, hvorimod det dygtige 
2.g-hold måtte se sig overlistet af Århus Statsgymnasium efter en 
rekordstor 32-0 sejr over Rønde.

Denne start på Amtsgymnasiets deltagelse i gymnasieskolernes bas- 
ketturnering lover godt for kommende år.

Derimod ser det ud til at blive svært at opbygge en tradition for 
deltagelse i gymnasieskolernes atletik-stævne. Desværre er vore 
elever i den grad fikseret på boldspil, at mulighederne for at o- 
verføre elementer fra atletikken til boldspil overses. Ud over at 
atletikken, som en af de få discipliner, giver mulighed for indi
viduel udfoldelse i det fri.
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I forårssemestret har der været workout, frit efter Jane Fonda. 
Deltagerantallet har vist, at der er interesse for gymnastik, så 
sandsynligvis vil denne disciplin blive tilbudt igen til næste år.

Som sædvanlig har der været stor interesse for fodbold som frivil- 
lig-idræts-tilbud. Vi har spillet både i indendørs- og udendørs
sæsonen med mindre afbrydelser.

FRIVILLIG FORMNING

I forårssemesteret har der været afholdt timer i frivillig form
ning for 3.g elever. På tværs af klasserne har eleverne arbejdet 
med selvvalgte teknikker og ideer. I det forløbne år har der væ
ret arbejdet med batik, linoleumssnit, serigrafi, tegning og ak
varel. Eleverne bestemmer selv, hvad de vil arbejde med, og læ
reren bruges blot som en slags konsulent, der kommer med råd og 
vejledning.

Lise Lotte Kring
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KORET

Gymnasiekoret har igen i år haft en god sæson med mange deltagere 
i efteråret og - traditionen tro - lidt færre i foråret. Korets 
første større arrangement var deltagelse i Kor 72-stævnet i Odense 
i november måned, hvilket var meget succesfyldt (se nærmere om
tale herom andetsteds i årsskriftet).

Til juleafslutningen lavede Koret et meget alsidigt program be
stående af 2 Christmas Carols sunget a capella (uden akkompagne
ment) og desuden 2 numre indenfor den bløde rock, Sebastians 
"Sangen om langfart" og Jens Johansens "Atlantisouverture".

I forårssæsonen var vores første engagement åbningen af Hadsten 
forårsuge, hvor vi sang et par numre til ferniseringen af Morten 
Skovmands udstilling i det nyligt indrettede - og meget stemnings
fyldte Vissing gi. mejeri. Det var korets første koncert uden for 
gymnasiet, og det var en god oplevelse.

Næste og sidste større optræden med koret var til forårskoncerten, 
hvor vi opførte 4 numre: Mikael Wiehes "Victor Jara", "Atlantis- 
ouverturen" og til sidst 2 Bob Marley sange. Det var tre meget 
forskellige stilarter, som krævede mange forskellige sider af ko
ret.

For at være med i koret kræves ingen deciderede musikforkundska
ber, men der kræves derimod lysten til at synge og lave musik sam
men med andre og endelig en god møde-diciplin. I det kommende år 
satser vi som tidligere på både at lave rene kor-satser a capella - 
altså uden akkompagnement og numre med band på. Vi regner endvi
dere med at være med i et stort korprojekt sammen med en del Århus
gymnasier om et større rytmisk værk.

Bente Langagergaard
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GYMNASIEKORSTÆVNE 9.-11. NOV. 1984

Når man som medlem af koret her på gymnasiet er vant til at syn
ge sammen med 20, højst 30 andre, så er det en oplevelse pludse
lig at være en del af det brus, som 50, 100, ja måske 200 sang
glade mennesker udgør.

Det er der lejlighed til på de årlige korstævner, som arrangeres 
af KOR 72 (en sammenslutning af amatørkor, oprettet 1972), og som 
vi her fra gymnasiet har deltaget i de sidste 2 år. På et sådant 
korstævne indstuderer vi i løbet af en weekend under ledelse af en 
kendt professionel kordirigent en række numre, måske et samlet 
korværk og slutter af med koncert søndag middag.

Vi drog altså 22 korister af sted en kold week-end i november med 
sovepose, tandbørster og klare stemmer, stod af toget i Odense, 
blev indkvarteret på Ejbyskolen, hvor vi sov i klasseværelser og 
sang, spiste og dansede i festsalen. Ja, sunget blev der nu uaf
brudt og alle vegne, i tog, busser, klasseværelser, Odenses gader 
osv.... Det var en norsk langskægget jazzmusiker, Per Odvar Kildre, 
der havde musik i hver nerve af kroppen, som tog os under behand
ling i 3 dage og fik forplantet sin musikalitet og entusiasme til 
hver af de 75 gymnasiaster fra alle egne af landet, der var mødt 
op til stævnet. Han lærte os at synge jazz, så det swingede.

Men udover denne officielle del af arrangementet var også den uof
ficielle, der bestod af deltagernes egen underholdning og optræden 
for hinanden, lege, dans og ballade til langt ud på natten med til 
at gøre turen til en oplevelse, som vi vil gøre om næste år. Da 
vi om mandagen mødte i skolen igen var vi trætte og klatøjede - 
men også fyldt med musik og en inspiration, som vi kunne leve højt 
på længe.

Karin
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FORÅRSKONCERT OG -UDSTILLING

FORÅRSKONCERTEN

Forårskoncerten lød igen i år på et meget alsidigt program udført 
af samtlige musikklasser. Programmet lød på numre lige fra de rene 
a capella satser (sang uden akkompagnement), bla. Flying Pickets 
"Only You" og Beatles' "Something" til diverse hårdere rock-numre 
og endda en fin reggae-bearbejdelse af et af skolens kendingsnum
re "Fødelandssangen".

Over 100 1g-ere fik næsten taget til at lette da de forsamledes 
i fællesnumret "All around my hat" af Steeley Span. Selve koncer
ten afsluttedes med et farvestrålende sambaoptog, hvor formning 
havde leveret de meget dekorative masker og dragter til danserne.

Herefter spillede en del af skolens forskellige orkestre op til 
dans. Startskuddet kom fra "Charlottes Gruppe", som præsenterede 
en meget engageret og livlig udgave af det gamle Presley-nummer 
"Hound Dog". Publikum slap dem ikke, før de havde givet det sam
me nummer som ekstra nummer. Herefter spillede Electric Farm og 
tilsidst Ninas Klapvogn; begge bands høstede stort bifald og stem
ningen var høj under sidste ekstranummer fra lærerbandet: "Blod, 
sved og tårer".

Bente Langagergaard

FORÅRSUDSTILLING

På udstillingen i år blev der vist portrættegninger efter model, 
samt tegnede og malede opstillinger. Grafikken var repræsenteret 
ved linoleumssnit, koldnålsraderinger samt serigrafi (silketryk). 
Der var billedsæt om forurening i farvet papirriv og malede pla
kater med forskelligt indhold. Fra disciplinen Foto: trickfoto 
samt nogle reportagelilleder fra Århus festuge.

Skulptur spændte fra frøkapsler i 1er over "flygtning" skulptur 
til karnevalsfigur og kropsmasker i papmache. Et stort antal gips
masker er i årets løb blevet lagt af eleverne og bemalet meget 
fantasifuldt. Hertil har de lavet karnevalsdragter, som blev brugt 
ved årets forårskoncert, der blev sluttet af med et flot sambaop
tog med karnevalsklædte, dansende elever og stærke musikanter, der 
dannede bagtrop.

30 Lise Lotte Kring
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OPERATION DAGSVÆRK

Den 21. marts arbejdede ialt 245 elever fra gymnasiet med i Ope
ration Dagsværk. Det var en flot deltagelse (den største i amtet) 
og vi kunne også blive enige om, at vi arbejdede for en god sag. 
Vi var med i en fælles nordisk kampagne, som ialt samlede ca. 30 
mio. kr. ind.

Pengene går til skolebyggerier i Tanzenia og Zimbabwe. Skolerne 
skal udelukkende bruges til unge, som flygter væk fra apartheid
styret i Sydafrika.

Operation Dagsværk blev gennemført for anden gang i Danmark. 
Denne gang i anledning af ungdomsåret under mottoet "Unge hjæl
per unge".

Dagen forløb med mange forskellige oplevelser: nogle gravede ha
ve, andre vaskede op, gjorde rent, passede børn, solgte folkebre- 
ve eet, for at slæbe en dagsløn hjem. Vi indsamlede ialt 35.000 
kr. til projektet.

Operation Dagsværk drejede sig ikke kun om at samle penge ind, 
men også at informere om problemerne i Sydafrika p.g.a. apart
heid. Vi afholdt to fællestimer med lyddiasshow og debat. Vi fik 
også forskellige filmtilbud, men turde ikke binde an med flere 
fællestimer, da 3.g'erne var under tidspres inden terminsprøverne 
og eksamen. Det skyldes også, at det blandt nogle kredse på gymna
siet er absolut yt at gå til den slags arrangementer, og hvis 
fremmødet ikke er stort nok, kan der ikke arrangeres fællestimer. 
Af samme grund turde vi heller ikke iværksætte en featureuge, 
som ellers var planlagt. Heldigvis var der så lærere, som inddrog 
noget om apartheid i undervisningen.

Forud for den 21. marts lå en masse arbejde. Vi, implicerede i 
dette arbejde, var nogle få stressede personer, som erfarede grå 
hår i hovedbunden og begyndende mavesår. Det var heldigt, at vi 
havde sekretærene, rektor og lærerne på vores side, når der var 
nogle problemer, der skulle løses. Tak til de få, som var med he
le vejen og til de 245 elever, som deltog aktivt på selve dagen.

På Operation Dagsværks vegne 
Christian Tvede
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SKOLEBLADET: DET NY BARAKTIDENDE

Efter en lang pause (ca. 1J år), er der igen begyndt at udkomme 
skoleblad på Amtsgymnasiet i Hadsten.

Vi startede skolebladet af den grund, at et skoleblad er meget 
vigtigt for atmosfæren på et gymnasium. Da skolebladet ikke eksi
sterede havde eleverne ingen reele chancer for at komme frem med 
deres meninger og kritik. Ligeså vigtigt er det, at lærer - elev 
forholdet nødvendigvis må blive dårligere når et så vigtigt kommuni
kationsmiddel mangler.

Skolebladet som det kører nu har en "åben" redaktion, hvor alle 
der har lyst, kan komme med indlæg, og arbejde med den hele vejen 
igennem til dagen, hvor bladet udkommer, så prøver man både at 
være journalist, typograf og trykkeriarbejder samtidig med, at man 
er redaktionsmedlem og har indflydelse på bladets udformning.

Derfor; vi håber at se mange til næste deadline. Alle er vel
kommen .

Hilsen ansvarshavende red.



FESTUDVALGET

Festudvalget er et udvalg som formelt består af medlemmer fra både 
1. 2. 3.g, og der findes da også reelt et par aktive medlemmer.

Festudvalgets opgave har hidtil været at arrangere fester, som 
skulle forbedre samværet mellem eleverne og klasserne imellem.

Aret der gik: Fester har der været et par stykker, ja ca. hver- 
anden måned har der på en eller anden måde løbet en fest af sta
blen. Julefesten blev dog varetaget af det alternative festudvalg, 
og med stor succes. Underholdningen til disse fester har bestået 
af fortrinsvis levende musik, men enkelte gange har der været 
discoteque, som alene tog sig af underholdningen.

Af bands som har gæstet gymnasietesterne kan nævnes:

Airliners : et kommende dansk band, der spiller udpræget danse
musik, blandet med egne numre.

Electric Farm: et band som igennem ca. 11 år har sat sit præg på 
festerne. Bandet spiller næsten udelukkende egne 
numre, og selvom folk synes at være lidt trætte 
af dem, tror jeg vi kommer til at savne dette band, 
når eleverne er gået ud.

Bennys Badekar: også kendt som Bennys Burger i de lokale aviser, 
har ved skolens amatøraften spillet en del numre, 
fortrinsvis over det lidt rockede. Bandet indstil
ler også efter forårskoncerten sit virke, men de 
vil helt sikkert blive husket.

Peacefull Panic: bandet som spiller rock med stor R. og som ved 
amatøraftenen glædeligt overraskede med to gode 
numre. De synes at være meget populære.

Festudvalget mangler desuden mange aktive medlemmer så hvis du er 
interesseret i at arrangere noget sjovt på din skole, så kontakt 
formanden Kent, 3b eller Kristian, 3b.

På festudvalgets vegne 
Kristian og Kent
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KUNSTUDVALGET

I årets løb har gymnasiet haft skiftende udstillinger fra Skoler
nes Kunstforening, som vi er medlem af. Der foretages hvert år en 
udtrækning bladt foreningens medlemmer, hvorved et vist beløb fri
gives til køb af kunst, og i år var gymnasiet heldigt at blive 
udtrukket. Med et supplerende beløb fra skolerådet blev vi herved 
i stand til at erhverve et oljemaleri af Adolf Meister med tit
len "Bødker Balles gård", samt en radering af Bjørn Andersen uden 
titel.

I Forårs-ugen udstillede Inge Rasmussen en række store koloris
tiske oljemalerier samt et antal grafiske blade.

Lise-Lotte Kring

Gymnasiets husorkester: Electric Farm.
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LÆRERRÅDET

Medlemmer af lærerrådet er samtlige skolens lærere + rektor. To 
repræsentanter fra skolens elever og to repræsentanter fra skolens 
teknisk, administrative personale har stående indbydelse til at 
deltage i møderne. I visse sagers behandling kan dog kun fastan
satte lærere deltage.

På skoleårets første møde vælger lærerrådet et forretningsudvalg 
bestående af 3 medlemmer, der på skift varetager posterne som for
mand, næstformand og sekretær. Herudover har lærerrådet nedsat 
forskellige stående udvalg, som forbereder oplæg til de enkelte 
sager.

Lærerrådet holder møde én gang om måneden, og der er mange for
skellige ting på dagsordenen. F.eks. foreslår lærerrådet forde
ling af bevillinger til indkøb af bøger i klassesæt (driftsbevil
ling) og til biblioteket (rektorbevilling), afgiver indstilling 
ang. ekskursioner, fællesarrangementer og årsprøver, og de fast
ansatte lærere høres vedrørende ansattelser og time/fagfordeling- 
en.

I 1984/85 har lærerrådet bl.a. været optaget af pædagogiske drøf
telser: i begyndelsen af skoleåret på baggrund af Dola Bonfils 
film om gymnasieskolen, siden i forbindelse med et møde med de 
"afleverende" folkeskolers lærere, i forb. med amtets sektorplan 
for fremtidig ungdomsundervisning og senest diskussion af vor e- 
gen holdning til og målsætning for gymnasieundervisningen.

LR har endvidere vedtaget at ansøge om tilladelse til "forsøgs
undervisning" naturfag (biologi, geografi, matematik, kemi) på
sproglig linie.

I øvrigt har LR's arbejde stærkt båret præg af, at der er indført
EDB-undervisning i gymnasiet, hvilket for det første har medført, 
at næsten samtlige lærere har måttet deltage i efteruddannelses
kurser, for det andet har krævet mange drøftelser af såvel prin
cipiel som praktisk karakter for at tilrettelægge den nye under
visning for dette års 1g-klasser.

Karen Marie Nielsen, Hans Jørgen Madsen
Ellen Johanne Tandrup.
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BIBLIOTEKET

I de forløbne år har skolens bibliotek været under opbygning og 
nu står der et fuldt udbygget bibliotek til jeres rådighed, hvor 
I f.eks. kan finde forskellige ordbøger, leksika, fag- og skøn
litteratur samt tidsskrifter.

Formålet med biblioteket er at støtte den daglige undervisning.
I kan enten sidde der og arbejde i rolige omgivelser i mellem
timerne , da der er åbent i hele skoletiden, eller I kan låne bø
ger med hjem, dog højst i 14 dage ad gangen.

Hjemlån formidles gennem Kirsten, som sidder på biblioteket 
hver dag eller gennem undertegnede.

Lars Bluhme Larsen

Fra biblioteket
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MUSIKSAMVIRKET I HADSTEN
I skoleåret 1984/85 har Musiksamvirket stået for arrangementer 
med CARNIVAL BAND (Gymnasiet), LARS LILHOLT BAND (Højskolen), 
DORAZ (Hadsten Skoles festsal), LOKALE AMATØRBANDS (Gymnasiet), 
TV 2 (Hadsten Skoles festsal) og SKILFINGER (Gymnasiet).

Som det fremgår af listen arrangerer Musiksamvirket mange for
skellige slags koncerter på flere forskellige skoler i byen.

Musiksamvirket i Hadsten er nemlig en forening, hvori de fire 
skoleformer i Hadsten - Håndværkerskolen, Højskolen, Folkesko
len og Gymnasiet - samarbejder om at tilbyde musikarrangemen
ter til skolernes elever.

Disse arrangementer skal foruden den åbenbare underholdnings
værdi bidrage til at skabe grobund for en videreførelse og ud
videlse af samarbejdet og den gensidige forståelse mellem de fi
re skoleformers elever og personale.

Det økonomiske grundlag for arrangementerne er fremkommet ved 
tilskud fra de enkelte skoleformer, der alle har kollektivt 
medlemskab af foreningen. Derfor er det muligt at sælge billet
ter til meget små priser. Dette billetsalg foregår på skolerne.

Den daglige ledelse består af et antal lærere og elever fra sko
lerne, og det har derfor været muligt i høj grad at arrangere 
koncerter på "bestilling".

Denne brugerindflydelse vil også indgå som et stærkt element i 
arbejdet fremover.

Lars Bluhme Larsen
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HADSTEN FILMKLUB

I samråd med den lokale biografbestyrer startede en mindre gruppe 
borgere i efteråret 1984 Hadsten Filmklub, som fik Amtsgymnasiets 
auditorium som forevisningssted. Formålet var at supplere det 
gængse biografrepertoire og dermed fremme interessen for seriøse 
film. Derfor viser vi produktioner fra forskellige lande og in
denfor forskellige genrer - både ældre og nye, men med hovedvæg
ten på de nyere. Eksempelvis kan fra efterårsprogrammet nævnes 
den svenske film "Den enfoldige morder", den tyske "Angst æder 
sjæle op" og den franske "Den røde cirkel", mens foråret bl.a. 
bød på "En verdensomsejling under havet", "Køterne" og "Max Have
lar", som repræsenterende henholdsvis ældre og nyere amerikansk 
film og sluttelig en hollandsk.

Filmklubben henvender sig til alle, voksne som unge, der har in
teresse i at udvide kendskabet til film. Indflydelse på hvilke 
film, der skal vises, fås gennem deltagelse i generalforsamlin
gen i maj måned og gennem den siddende bestyrelse, som for tiden 
omfatter Karen Marie Nielsen, Mette Weisberg, Solvejg Berg, El
len Tandrup, Anette Klottrup og Tony Wickings.

Fremtidsplanerne går på direkte samarbejde med den lokale biograf 
og i den forbindelse eventuelt oprettelse af Børnefilmklub, hvis 
vi kan finde kontaktpersoner på folkeskolerne og blandt interes
serede forældre.

Hvad efteråret mere konkret vil byde på af film ligger først fast 
efter generalforsamlingen, men vil blive annonceret i programmer 
omdelt til det lokale bibliotek, banker og sparekasser, lægehuse 
samt andre offentlige institutioner. Desuden søges programmet 
annonceret i kursuskatalogerne udsendt af FOF og AOF.

P.b.v.
Anette Klottrup
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

BEFORDRING
Fribefordring gives til alle elever, der har mere end 11 km 
(evt. 11 km) mellem skole og hjem målt ad nærmeste offent
lige vej .
For handicappede elever gælder særlige regler.
Tidsbegrænset handicap som f.eks. et brækket ben i gips gi
ver ret til fribefordring. Ansøgningsskemaer samt nærmere 
oplysninger udlevers på skolens kontor.

BOGUDLEVERING
Bøger og lommeregnere udleveres i løbet af skoleåret. Husk 
at indbinde og skrive navn i bøgerne. Bøger og lommeregnere 
er skolens ejendom og skal erstattes, hvis de ødelægges, mis
tes m.v.
Boginspektor administrerer bøger, papir og lommeregnere, og 
henvendelse kan ske i boginspektors kontortid.

EDB
Alle 1g-klasserne skal have 3O-timers undervisning i EDB. 
Skolens EDB-lokaler er nr. 319 og 320, se de to artikler 
inde i årsskriftet.

FAGLIGE ORGANISATIONER
Lærernes faglorening hedder: Gymnasieskolens Lærerforening 
(GL). Tillidsmand på skolen er Mogens Hertoft 
For gymnasieelever er der to organisationer:

1 DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning), som elever
ne dels kan melde sig ind i individuelt og dels indmelde 
skolens elevråd ved en flertalsbeslutning.

2 GLO (Gymnasieelevernes Landsorganisation), som eleverne 
kan melde sig ind i individuelt.
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FERIEPLAN
198y Sommerferie : (mandag) den 24 . juni til tirsd. den 6 . aug.

Efterårsferie : mandag den 14 . okt. til fredag den 18 . okt.
Juleferie : mandag den 23 . dec.

198^ Juleferie : til fredag den 3. jan.
Vinterferie : mandag den 10. f eb. til fredag den 14 . f eb.
Påskeferie : mandag den 24 . marts til mandag den 31 .. marts
Sommerferie mandag den 23 . juni til fredag den 8 . aug.

FORSIKRING
Skolen har ingen forsikring, der yder erstatning i tilfælde 
af tyveri og lign, mod eleverne. Det tilrådes derfor elever
ne selv at tegne de nødvendige forsikringer.

FORSØMMELSER
I gymnasiet er der mødepligt. Det betyder, at man skal være 
til stede, hvis man ikke er forhindret af sygdom, som er den 
eneste gyldige grund til fravær.
Skolen skal ifølge gældende bestemmelser føre nøje kontrol 
med elevernes forsømmelser. Mange forsømmelser kan føre til, 
at man ikke får lov til at gå til eksamen. (Der er afslut
tende eksamen i nogle fag allerede i 1.g). Manglende afleve
ring af opgaver tæller også som forsømmelser.
Forsømmer en gymnasieelev i et sådant omfang, at skolen må 
nære betænkelighed over for elevens mulighed for fortsat at 
følge undervisningen, skal eleven først underrettes herom 
mundtligt af rektor. Fortsætter forsømmelserne alligevel, 
skal skolen give en skriftlig advarsel om, at eleven ikke 
kan indstilles til eksamen, hvis forsømmelserne fortsætter. 
Før den endelige tilmelding til eksamen skal lærerne på et 
lærerforsamlingsmøde afgøre, om elever, der har modtaget 
skriftlige advarsler, skal indstilles til eksamen, eller om 
sagen skal overlades til direktoratets afgørelse. En elev, 
der ikke får direktoratets tilladelse til at deltage i eksa
men efter 1. og 2. g, kan ikke fortsætte i næste klasse. 
En af grundene til, at der er mødepligt, er at man ved at 
følge undervisningen opnår visse fordele i form af mindre 
pensum til eksamen. Man kan også blive student som privatist 
med fuld pensum.
Efter sygdom afleveres første dag eleven igen er i skole en 
seddel til kontoret, der angiver dag(e) og årsag.
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FORÆLDREKONSULTATION
Der afholdes forældrekonsultation hvert år i januar måned.

FRITAGELSE FOR UNDERVISNING
Tilladelse gives kun i ganske særligt tilfælde. Eventuelle 
anmodninger herom skal i god tid fremsættes skriftligt over 
for rektor. Ansøgningsblanket kan afhentes på kontoret.

FRIVILLIG UNDERVISNING
Der tilbydes frivillig undervisning i idræt, musik og form
ning. Se opslag fra faglærerne.

GLEMTE SAGER
Glemte sager/fundne sager bedes afleveret på kontoret.
Forespørgsel angående glemte sager rettes til kontoret.

GRENVALGET
Elever i 1.g og deres forældre orienteres om grenvalget i 
januar - februar.
Endeligt grenvalg sker i marts måned.

KARAKTERGIVNING OG PRØVER
Lærerrådet afgør, om der skal gives standpunktskarakterer 
(13-skalaer) én eller to gange i løbet af skoleåret. De skal 
være givet inden udgangen af marts.
Desuden gives der årskarakterer ved skoleårets slutning.
I slutningen af 1.g og 2.g holdes der årsprøver i de skrift
lige fag samt mundtlig eksamen i de fag, der afsluttes i hen
holdsvis 1.g og 2.g. Om antallet af og formen for årsprøver 
i de øvrige mundtlige fag træffer lærerrådet beslutning.
I 3.g afholdes to terminsprøver (i november og før påske) i 
de skriftlige eksamensfag.
I maj-juni afholdes skriftlig og mundtlig studentereksamen 
med fremmede censorer.

ORDENSREGLER
Vi har endnu ikke fast regelsæt, men husk at efterlade byg- 
ninger/lokaler, som I ønsker at forefinde dem ved skolens 
start.
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OPRYKNING
Ved hvert skoleårs slutning drøfter lærerforsamlingen hver 
elevs standpunkt. Hvis dette giver anledning til betænkelig
heder vedtager lærerforsamlingen, hvilket råd man vil give 
eleven med henblik på næste skoleår, men spørgsmålet om op
rykning eller ikke afgøres af eleven selv sammen med foræl
dremyndighedens indehaver.

OPSLAGSTAVLER
findes i alle lokaler og på alle gange. På opslagstavlen uden 
for kontoret meddeles timeændringer m.v. Husk at checke op
slagstavlerne dagligt, da de er et væsentligt element i den 
daglige kommunikation.

PAPIR
Papir, ringbind m.v. til brug for arbejdet udleveres i et 
begrænset omfang af boginspektor efter nærmere meddelelse.

RINGETIDER
1. time 08.05-08.50 5. time 12.00 - 12.45
2. time 08.55 - 09.40 6. time 12.50 - 13.35
3. time 09.50-10.35 7. time 13.45 - 14.30
4. time 10.45 - 11.30

SKOLENS STYRELSE

Elevrådet er elevernes indbyrdes samarbejdsorgan. Det vælger 
repræsentanter til andre udvalg på skolen og søger herigennem 
at få indflydelse.
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Lærerforsamlingen har til opgave at drøfte den enkelte elevs 
standpunkt og vejlede eleven med hensyn til oprykning i næste 
klasse m.v. Alle lærere ved skolen er medlem og kan udtale sig. 
Når det drejer sig om tilmelding til eksamen, er det dog alene 
klassens/holdets lærere, der har tale- og stemmeret.

Lærerrådet består af alle lærere ansat ved skolen. Der vælges 
et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og se
kretær.
Lærerrådet skal høres/spørges om en række forhold, der gælder 
for skolen som helhed og afgive sin indstilling/mening om for
søgsundervisning, anskaffelse af større inventargenstande, un
dervisningsmidler m.v. Endelig beslutter lærerrådet, inden for 
bekendtgørelsens rammer, omfanget og arten af årsprøver, karak
tergivning m.v.

Fællesudvalget, der er kontaktorgan mellem rektor, lærerråd 
og elevråd, består af rektor, der er formand, lærerrådsformand, 
3 lærere valgt af lærerrådet og 4 elever valgt af elevrådet. 
Fællesudvalgets opgaver er gennem information og forhandlinger 
at fremme samarbejdet mellem lærere og elever. Det træffer af
gørelser inden for de bevillingsmæssige rammer om introduktions
dage, emneuger, fællestimer og studiekredse. I samråd med sko
lerådet kan det også træffe afgørelse om f.eks. faciliteter 
og fester.

Skolerådet består af en repræsentant for amtsrådet, rektor, 
lærerrådsformanden og endnu en lærerrepræsentant, 2 repræ
sentanter for forældre til elever under 18 år, 2 elevrepræsen
tanter og 1 repræsentant for det teknisk-administrative per
sonale. Arbejdet kan kort sammenfattes således, at det er sko
lerådets opgave at understøtte samarbejdet mellem skolen, 
forældrene og amt på det ikke direkte pædagogiske område.

SYGDOM
Hvis en elev p.g.a. sygdom har måttet forsømme undervisningen, 
skal hun/han den første skoledag efter forsømmelsen aflevere 
en seddel med angivelse af sygdommens art og varighed på kon
toret. Sedlen skal være underskrevet af forældre/værge. Dog 
kan elever, der er fyldt 18 år, selv skrive under. Hvis syg
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dommen varer over 10 dage, kan der arrangeres sygeundervisning 
i hjemmet eller f.eks. på hospital. Hjemmet bedes i sådanne 
tilfælde underrette skolen så hurtigt som muligt, hvis man 
ønsker sygeundervisning.
Hvis en elev lider af en sygdom, som specielt er en hindring 
for at deltage i idræt, skal der afleveres en lægeattest her
om til skolen. Særlig blanket til en sådan lægeattest udleve
res på kontoret.
Hvis det drejer sig om kortvarig sygdom, kan skolen fritage 
eleven for aktiv deltagelse i idræt, uden at der afleveres 
lægeattest, hvis en begrundet anmodning afleveres skriftligt 
til idrætslæreren. En sådan fritagelse gælder højst for én 
uge; bliver det nødvendigt at forlænge den, skal dette be
grundes skriftligt over for idrætslæreren. Ved midlertidig 
fritagelse fra idræt skal eleven overvære undervisningen for 
at høre de instrukser m.v., der gives.

STUDIEVEJLEDNING

Personlig vejledning
Skolens elever kan henvende sig for at få personlig vedledning 
om problemer af studiemæssig, social, økonomisk eller personlig 
karakter. Der er mulighed for, via en studievejleder, at blive 
henvist til skolepsykolog, socialrådgiver eller det bistands
kontor, som eleven hører til.

Hvis en elev føler, at nu er hun vist ved "at skride i svinget", 
eller nu kan hun slet ikke få tiden til at slå til med alle de 
lektier, eller hvis hun går og pusler med tanken om at blive 
diplomat eller miljøtekniker, men ikke rigtig ved hvad der kræ
ves, så kan hun henvende sig hos sin studievejleder i dennes 
kontortid og få individuel vejledning. Kontortiden er opslået 
uden for studievejlederkontoret.

Uddannelses- og erhvervsorientering

I løbet at 1g gives der kollektivt en indføring i almen studie
teknik og der gives grenvalgsorientering. I 2g gennemgåes kollek
tivt dels generelle forhold i forbindelse med uddannelse og er
hverv, dels økonomiske og sociale forhold i uddannelsesforløbet.
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I 3g fortsætter den kollektive - og den individuelle - oriente
ring om uddannelses- og erhvervsmuligheder, herunder bl.a. ar
bejdsmarkedsforhold, arbejdsløshedsproblematik, ansøgningspro
cedurer, optagelseskriterier og muligheder for job i udlandet.

I løbet af gymnasietiden får eleverne anledning til at træffe 
repræsentanter fra diverse uddannelsessteder og erhverv samt 
tidligere gymnasieelever, som har været på udlandsophold efter 
eksamen.

UGEINFORMATION

Hver fredag udgives en ugeinformation for den kommende uge. 
Ugeinformationen, der ophænges på klassernes opslagstavler, 
indeholder informationer om arrangementer, skemaændringer, 
lærerkurser, møder m.v. Husk at læse ugeinformationen hver 
uge.

UNGDOMSYDELSE - STATENS UDDANNELSESSTØTTE
Ungdomsydelsen kan gives til unge mellem 16 og 18 år. Ydelsens 
størrelse afhænger primært af forældrenes indtægt. Der tages 
hensyn til forhold af betydning for familien økonomi, såsom 
yngre søskende. Hjemkommunerne administrerer ordningen og 
fastsætter således indtægtsgrænser for støtten, samt den
nes størrelse. Ansøgningsskemaer fås ved henvendelse til kom
munekontoret .
For unge der fyldt 18 år, overgår støtteordningen til 
Statens Uddannelsesstøtte (SU). Man er støtteberettiget fra 
den første måned efter sin 18 års fødselsdag og må sørge for 
i god tid (et par måneder før) at få fat i brochuren "Støtte
muligheder for 1985/86" samt ansøgningsskemaet på kontoret. 
Støtten er ligeledes her primært afhængig af forældrenes so- 
cialinkomst, således at den falder væk ved en skattepligtig 
indtægt på 256.200 kr. Denne grænse forhøjes for udeboende. 
Den gives dels som stipendium (udbetales i månedlige rater), 
dels som statsgaranteret lån (vedlagt garantierklæring til 
oprettelse af et lånedokument i et pengeinstitut). Tjener ens 
forældre "for meget", kan man ansøge alene om statsgaranti 
til optagelse af lån. Kontoret indsender ansøgningsskemaer den 
sidste søgnedag i hver måned. Ekspeditionstiden er derefter 
ca. 4 uger.
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ÅRSPRØVER

Se under karaktergivning og prøver.
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SKOLENS PERSONALE

Bang, Mathilde MB 
adjunkt

Beckmann, Jørn JB 
adjunkt

Skovvangsvej 207 A
8200 Arhus N 
telf. 10 11 07

Niels Juelsgade 58 A 
8200 Århus N 
telf. 10 45 66

Biologi Tysk

Birkeland, Hans Christian 
adjunkt
Paludan-Müllersvej 10 
8000 Århus C 
telf. 13 81 27
Matematik/fysik

CB Brok, Anders Sørensen 
adjunkt/boginspektor
Ndr. Strandvej 5 A 
8240 Risskov 
telf. 17 55 10
Tysk/idræt

AB
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Christensen, Lena LC 
adjunkt
Sjællandsgade 119 B 
8000 Århus C 
telf. 13 87 57
Fransk

Christiansen, Jørgen JC 
rektor
Balagervej 64 
8260 Viby J 
telf. 11 03 38
Samfundsfag

Engelund, Jens Ulrik JE 
adjunkt
Mejlgade 50 B, l.th.
8000 Århus C
telf. 12 21 43
Historie/oldtidskundskab

Frandsen, Poul PF 
adjunkt/studievejleder
Solbakken 22
8240 Risskov
telf. 17 36 38
Samfundskundskab /historie
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Grøftehauge, Anders AG 
adjunkt/studievejleder
Tinghøjvej 8
8370 Hadsten
telf. 98 18 42

Hagelskjær, 
adjunkt
Tåsingegade 
8200 Arhus 
telf.

N 
19 74 65

Jan Hesselvig

20, st.tv.

JH

Fransk/dansk Matematik/fysik

Hertoft, Mogens MH 
adjunkt
Hovvej 82 
8370 Hadsten 
telf. 98 18 58
Dansk/idræt

Jacobsen, Alice Marianne 
adjunkt
Solsortevej 16 
8210 Arhus V 
telf. 15 87 92

AJ

Tysk
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Jensen, Birgitte Stougaard BJ 
adjunkt
Ydunsvej 13
8230 Abyhøj
telf. 15 48 13
Fransk

Jensen, Lone Janderup 
adjunkt
Platanvej 6 
8370 Hadsten 
telf. 98 20 40
Fransk/latin

Jensen, Per JP 
adjunkt
Trige Møllevej 160 
8280 Trige 
telf. 23 09 07
Formning

Johnsen, Willy WJ 
adjunkt
Chr. Molbechsvej 13, 3.th.
8000 Arhus C
telf. 18 44 63
Matematik/fysik
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Klottrup, Anette AK 
adjunkt
Pilevej 5 
8370 Hadsten 
telf. 98 22 02
Engelsk/oldtidskundskab

Knudsen, Karin Esmann 
adjunkt
Vissingvej 33, Vissing 
8370 Hadsten 
telf. 98 34 20
Dansk/musik

KK

Kornum, Peer PK 
adjunkt
Grønnegade 85, 2.tv. 
8000 Århus C 
telf. 19 73 04
Matematik

Kring, Lise-Lotte LK 
adjunkt/studievejleder
Vibevej 6 
8240 Risskov 
telf. 17 88 08

Engelsk/formning
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Langagergaard, Bente BL 
adjunkt
Mylius-Erichsensvej 3 
8200 Arhus N 
telf. 16 65 26
Musik/dansk

Larsen, Lars Bluhme LB 
adjunkt
Overdrevet 357 
8382 Hinnerup 
telf. 91 14 47
Historie/engelsk

Løvschal, Kirsten KL 
adjunkt
Engvej 21 B 
8370 Hadsten 
telf. 98 07 98
Fransk/idræt

Madsen, Hans Jørgen HM 
adjunkt
Islandsvej 26 
8370 Hadsten 
telf. 98 34 84
Biologi/geograf i
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Mikkelsen, Niels Just 
adjunkt
Rolighedsvej 32 
8450 Hammel 
telf. 96 14 39

NM Nielsen, Axel Agesen AN 
adjunkt
Nedergårdsvej 17, Skejby 
8200 Arhus N 
telf. 10 32 40

Fysik/matematik Dansk

Nielsen, Karen Marie KN 
adjunkt
Æbleparken 17 
8370 Hadsten 
telf. 98 09 05
Historie/idræt

Olsen, Søren Valentini 
adjunkt (orlov)
Emiliedalsvej 28 
8270 Højbjerg 
telf. 27 13 34
Fransk/dansk

SV
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Randall, Jette JR 
adjunkt
Højvangsvej 69, Stautrup 
8260 Viby J 
telf. 28 16 72
Geografi

Rousing, Annette Wigant AR 
adjunkt
Jens Baggesensvej 110, 5.th.
8200 Arhus N
telf. 10 37 93
Engelsk

Sørensen, Poul Tang PT 
adjunkt/indre inspektor
Harald Jensens Plads 3 
8000 Arhus C 
telf. 13 58 72
Geografi/samfundsfag

Tandrup, Ellen Johanne ET 
adjunkt
Frejasvej 4 
8370 Hadsten 
telf. 98 91 69
Religion/dansk
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Tollund, Kenneth Kristensen KT 
adjunkt/adm. inspektor
Skolegade 25
8000 Arhus C
telf. 19 73 55
Fysik/matematik

Weigelt, Age Aw 
adjunkt/adm. inspektor
Nørregade 7, Thorsager 
8410 Rønde 
telf. 37 93 28
Kemi/fysik

Weisberg, Mette Elisabeth MW 
adjunkt
Hroarsvej 4 
8370 Hadsten 
telf. 98 10 50

Mark, Marianne MM 
sekretær
Skovvangsvej 10 
8370 Hadsten 
telf. 98 17 00

Engelsk/dansk
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Skals, Karen KS 
sekretær
Platanvej 114 
8900 Randers 
telf. 41 00 81

Schmidt, Elina Hougård ES 
kantinen
Ådalen 13,Selling
8370 Hadsten
telf. 91 47 64

Poulsen, Poul Erik PP 
pedel
Ellemosevej 30 
8370 Hadsten 
telf. 98 19 75

Jensen, Poul PJ 
pedelmedhjælp
Elmevej 7 
8543 Hornslet 
telf. 99 52 17
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Jacobsen, Else Marie EJ 
rengøring
Marsvej 11 
8370 Hadsten 
telf. 98 17 47

LÆRERKANDIDATER I 1984/85

Lars Hansen, efterårssemesteret
Kim Kruse Pedersen, -

RENGØRINGSPERSONALE

Anna Grethe Engberg 
Lene Jensen 
Maja Jensen 
Kirsten Kristensen 
Antje Madsen 
Jonna Madsen 
Olga Rasmussen 
Lise Sørensen

MIDLERTIDIGT ANSATTE

rengøring 
pedelmedhjælper 
kontoret 
rengøring 
bibliotek 
bibliotek

Tove Dahlgaard, 
Jørgen Jensen, 
Helle Kjær, 
Joan L. Kristensen, 
Birgit F. Olesen, 
Kirsten Riisager,

1984, i fagene dansk og idræt 
1984, i faget musik

VIKARER I 1984/85

Else Bugge Jørgensen, fransk 
Maria J. Nielsen, religion
Anders Roed, samfundsfag
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3a
Bjerg, Merete
Christensen, Belinda Christa 
Christiansen, Anne Dorthe 
Erenbjerg, Anette 
Fuglbjerg, Gitte
Hansen, Jesper Einar Ejlskov 
Harke, Brigitte Christina 
Herlufsen, Birgitte Bøge 
Jensen, Hanne 
Larsen, Charlotte 
Nielsen, Maj-Britt 
Nissen, Peter Christrup 
Olesen, Pia
Pedersen, Inger Marie Kriegbaum 
Pedersen, Susanne Møller 
Vinther, Anne
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3b
Andersen, Anne Mette Rye 
Andersen, Charlotte Brøgger 
Behr, Simone 
Berggreen, Tine 
Bossow, Dorte 
Byskov, Lena 
Elgaard, Jan Erik 
Krogh, Mette 
Nielsen, Ghita Kirkelund 
Rasmussen, Malene 
Rudolfsen, Marianne
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3x
Behr, Suzan
Bertheisen, Anders Stig 
Bose, Peter Prosun 
Christensen, Dorthe Arvad 
Glistrup, Søren 
Hansen, Inge Sejr 
Hedemann, Peter
Henriksen, Jens-Peter Bak
Jensen, Karen Landberg
Jensen, Klaus Overgaard
Jensen, Lone IBech
Jensen, Palle Skovbo
Knudsen,, Joan Spørring

Lauridsen, Lars Kjær 
Lysgaard-Madsen, Karen 
Morsing, Anni
Mortensen, Malene Vejby 
Møller, Helen Rosenkvist
Nielsen, Henrik Bendix 
Nielsen, Laila 
Nielsen, Morten Damgård 
Pedersen, Anita Møller 
Pedersen, Birgitte LUnd 
Rasmussen, Tonny Vind 
Steffensen, Morten Drekjær 
Udengaard, Jan
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IX
Christensen, Annette Kjær 
Christiansen, Lone Boje 
Dalsgaard, Birthe Hunnerup 
Egestad, Marianne 
Hansen, Charlotte Juhl 
Hansen, Ole Møller 
Jensen, Steen Talmark 
Jørgensen, Hanne Hesthaven 
Jørgensen, Peter Angkjær 
Kruse, Henrik 
Larsen, Henrik

Mogensen, Heidi Mette G. 
Møller, Jakob Møllenbach 
Møller, Sheila Ostergaard 
Nielsen, Per Koopmann 
Nørskov, Charlotte 
Olesen, Tine Medum 
Pedersen, Henning Sønderby 
Rasmussen, Lars 
Sørensen, Erik Kviesgaard 
Tousgaard, Jens 
Værum, Pia
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3z
Berg, Susanne 
Christensen, Conni 
Geiser, Jesper 
Gjerulff, Lotte 
Hermansen, Pia Vind 
Jensen, Jens Ladefoged 
Jensen, Jette I. 
Jensen, Lisbeth Bakke 
Jensen, Ole Bach 
Jensen, Troels Agerbo 
Johansen, Gitte 
Nielsen, Finn Platz

Nielsen, Kirsten Jeannette 
Nielsen, Thomas Buschmann 
Olesen, Poul Bundgaard 
Outzen, Anne 
Pedersen, Lene Hjorth 
Rosborg, Niels 
Strange, Lykke 
Sørensen, Flemming Bach 
Thellufsen, Lars 
Thillemann, Hanne 
Thomsen, Henrik Dahl
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Grundplan
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TIL NOTATER


