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Velkommen til Amtsgymnasiet i
Hadsten
mere besked om denne "Introduk
tionsuge 's" indhold. Du opfordres
iøvrigt til at læse dette års
skrift igennem, før du møder. Du
vil på forhånd kunne orientere
dig om, hvilke aktiviteter, der
er på skolen, hvordan lærerne ser
ud,
hvem der bestemmer hvad,
hvordan du skal finde rundt i
bygningerne o.s.v., men husk at
spørge, hvis du er i tvivl om no
get.
Du har direkte indflydelse på,
hvordan de tre år kommer til at
forløbe med dine nye klassekamme
rater, 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 forholdsvist nyt
gymnasium. Som elev er du derfor
i samarbejde med administrationen
og lærerne også med til at præge
de traditioner, som i mange år
fremover vil være gældende på
Amtsgymnasiet i Hadsten.

Med dette årsskrift bydes du
velkommen til tre spændende og
udbytterige år på Amtsgymnasiet i
Hadsten.
Formålet med gymnasieundervis
ningen er at give eleverne en al
men og studieforberedende uddan
nelse. D.v.s. at eleverne udover
at tilegne sig bred viden og ind
sigt også skal arbejde i dybden i
visse fag og emner. Undervisnin
gen er tilrettelagt som en vek
selvirkning mellem klasseunder
visning, gruppearbejde og selv
stændigt arbejde. Derudover vil
der i de enkelte fag blive arran
geret virksomhedsbesøg, ekskur
sioner og studieture. Vi håber
desuden på,at du vil deltage i
frivillig musik og idræt m.v.,
som ligger uden for den skemalag
te undervisning.
Det at begynde på en ny skole
er altid spændende. Du får nye
kammerater, nye lærere og en ræk
ke nye fag. For at gøre skole
starten lettere, er der lavet et
særligt program for den første
uge. Du vil d. 5. august få nær

Jørgen Christiansen
rektor

5

Hverdag .........

............. og fest.

6

Velkommen
Hej alle gymnasiefolk

Vi har i det forgangne skoleår
måtte sande, at det er blevet nødvendigt at standse næsten al
politisk aktivitet i elevrådet.
Årsagen hertil er ganske enkel,
at det har skabt al for megen
splid på AiH. Dette kan bedst
undgås ved at have repræsentanter
fra alle klasser i elerådet både
i det kommende skoleår og i frem
tiden. Vi håber, at det bliver en
realitet.
Til sidst vil vi ønske alle
gymnasieelever en rigtig god som
merferie, så alle møder op med
fornyet
kraft
efter
sommeren,
også med styrke og lyst til at
deltage i elevrådet.

Her er et lille opråb fra elevrådet. Vi trænger alvorligt
til nyt blod, så vi kan hjælpe
med til, at der sker noget mere
på AiH. Gennem elevrådesarbejdet
kan vi udnytte vores medbestem
melsesret og få indflydelse på,
hvad der skal ske på AiH.
Jeres og vores første projekt
efter sommerferien bliver at fin
de gode emner, som vi kan blive
enige om, til de kommende temada
ge på AiH. Første runde har alle
rede været i gang, da kommende 2g
og 3g'ere har drøftet mulige em
ner i 1 time. Det samme skal de
kommende Ig'ere også gøre i en
time på klassen. Vi håber, at
dette kan føre til større inte
resse for elevrådets arbejde og
dermed
sikre
rådets
fortsatte
eksistens. Elevrådet er vores ta
lerør til de andre nævn og råd på
AiH.

Hilsen elevrådet
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Poul Eriks buslinier opretholder forbindelsen
til Hinnerup

For mange elever er det foretrukne
transportmiddel cykel

For mange er knallerten den mest
fleksible transport til gymnasiet

Nogle bliver kørt i skole af deres forældre. 8

UDVEKSLINGSSTUDENTER

har dog ikke forhindret hende i
at deltage aktivt i undervisning
en, specielt fagene historie og
religion fandt hun interessante.
- Dette hænger også sammen med
Valeries opfattelse af at de dan
ske gymnasieelever i højere grad
end de amerikanske har ansvar og
medbestemmelse i skolen, og der
for også tager den mere alvor
ligt.
Som nogle af forskellene på
danskere og amerikanere nævner
Valerie danskernes impulsivitet
og spontanitet - samt vores hang
til livlige fester! Og - hør her,
piger - Valerie mener desuden, at
danske piger generelt ser ældre
ud og er mere fine end de ameri
kanske .
Der er tydelige beviser på, at
Valerie selv under sit ophold i
Danmark til en vis grad er blevet
"fordansket" - f.eks. sagde hun
efter fodboldopgøret mellem Dk og
Finland: "Vi vandt!"

Skolen modtager hvert år udveks
lingselever fra forskellige lan
de, som går hos os et år og føl
ger undervisningen i en klasse.
Elevrådet har talt med Valerie
Garner fra New Mexico:

Grunden til at valget faldt på
netop Danmark var, at Valerie i
sin hjemby i New Mexico havde
truffet en dansk dreng, der havde
udbredt sig vidt og bredt om sit
lands lyksaligheder.
Derfor startede Valerie skole
året 86/87 på samfundssproglig
gren på AiH. Senere skiftede hun
til musiksproglig gren, da hun i
forvejen spillede på tværfløjte.
Generelt har Valerie været glad
for skolen. Specielt systemet med
små stamklasser syntes hun godt
om. Ligeledes fandt hun atmosfæ
ren omkring f.eks. morgensamling
erne "hyggelig". Valeries første
kommentar til spørgsmålet om det
danske sprog var "Bwadr"! Dette
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Fra skolens dagbog
Aug. 1986
6.
11-12.
12-14.
Sept. 1986

Febr. 1987
3.
4.

Skolen starter
1g hyttetur
2abxyzM hyttetur

5.

1.
3b ekskursion til
Faurskov Sø
2.
3xFxyzS ekskursion
til Faurskov Sø
3mS studietur til
6-13.
Sydfrankrig
3mN studietur til
8-13.
Sverige
11.
Skolerådsvalg
Forældreaften Ig
15.
18.
Idrætsstævne atletik
2a studietur Prag
19-26.
19-28.
3a studietur Paris
21-29.
3b studietur London
Okt. 1986
1- 3.
Temauge: Flygtning'86
1.
Fællestime Patricia
Salinas
6- 7. Drama v. Derek Cobley
14.
Fællestime vedr.
Operation Dagsværk
29-31.
3z ekskursion Kbh.
Nov. 1986
5.
Håndboldstævne i Paderup
6.
Operation Dagsværk
25.
Håndboldstævne i Ris
skov
26-28.
3x ekskursion Kbh.
3y ekskursion Kbh.
26-28.
Dec. 1986
9.
Idrætsstævne basket
11.
Idrætsstævne basket
17.
Basket-stævne i Hobro
Jan. 1987
14.
Forældrekonsultation
2g + 3g
15.
Gæstelærerbesøg hos
2abxyzM, Lars Stork
Forældrekonsultaion
20.
ig
22.
Volley-stævne her
Fællestimearrangement
23.
23-24.
Pædagogisk Week-endkursus for alle læ
rere
Orienteringsmøde for
26.
kommende lg-elever
28.
Skolekomedie - gene
ralprøve
29.
Skolekomedie - pre
miere
20.
Skolekomedie - fest

20.
26.

Marts 1987
4- 6.
4- 6.
10.
12.
16.
April 1987
6.

13.
13.

25/4-3/5
Maj 1987
4.

6.
8.
11-13.
20-25.
25.
25.
26.

Juni 1987
19.
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Volley-stævne Randers
Fællestime 2a, 2b, 2x
"Grønlandsk Kultur"
2mFKS ekskursion
Shell og Superfoss
Uddannelsesdag for 2g
og 3g
Fællestime vedr. 2a's
studietur til Prag og
3mS' tur til Frankrig
2b ekskursion Kbh.
2mS ekskursion Struer
Uddannelsesdag for 2g
og 3g
Grenvalgsorientering
Forældreaften: "Kun
sten at overleve...
v. N.J. Nedergaard
Fællestime om AIDS
v. Eske Bruun
3abS+3xyzS virksom
hedsbesøg "Danvægt"
3xyzN+2xyzN eks
kursion til Viborg
Kunstudstilling

Forårskoncert Forårsudstilling
lax ekskursion Hedeby
Skriftlig stud.ex.
Skriftlig stud.ex.
Skriftlige årsprøver
Mundtlig stud.ex 3g
starter
Mundtlig årsprøve Ig
starter
Mundtlig årsprøve 2g
starter
Årsafslutning

Fag og timer
Fag- timefordeling i gymnasiet

I løbet af Ig skal du vælge gren.

ig
Sproglig linie
Dansk
Engelsk
Tysk
Fransk/spansk/russisk
Latin
Oldtidskundskab
Historie
Geografi
Matematik
Legemsøvelser
Musik

Timer
3
4
3
5
4
1
2
2
2
2
2

ig
Matematisk linie
Dansk
Engelsk/tysk
Fransk/spansk/russisk
Oldtidskundskab
Historie
Kemi
Fysik
Matematik
Legemsøvelser
Musik

Timer
3
5
5
1
2
2
3
5
2
2

Vi tilbyder samtlige af gymna
siets grene med undtagelse af den
klassisk-sproglige gren.
Udover
de
faste
grentilbud
tilbyder vi også en matematisk
kemisk forsøgsgren på matematisk
linie. En sådan gren findes på
ca. 50 gymnasier i øjeblikket.
Før eleverne skal vælge gren det sker i løbet af Ig - får både
de og deres forældre en grundig
orientering
om
de
forskellige
grene.
Ud over en lang række fælles
fag har hver gren et eller flere
grenfag,
eller specialfag,
der
adskiller den fra de andre grene.
På de følgende to oversigter kan
man danne sig et indtryk af, hvor
hovedvægten ligger på de forskel
lige
grene
m.h.t.
timetal.

Grendelingen i gymnasiet
I gymnasiet findes i alt 8 grene, 4 på hver linie:
2. og 3. g

1- g

Nysproglig gren

Musikfaglig gren

Sproglig
linie

Samfundsfaglig gren

Klassisksproglig gren

Matematisk
linie

I

Musikfaglig gren

I

Mat.-Kemisk forsøgsgrer]
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3g'emes sidste skoledag
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Timeplaner
Fagenes ugentlige timetal

SPROGLIG LINIE
Ny
sproglig
gren

Musikfaglig
gren

Klassisk
sproglig
gren
2-8
3.g

Samfundsfaglig
gren
2-8
3.g

2-g

3,g

Religion

1

2

1

2

1

2

1

Dansk

3

4

3

4

3

4

3

4

Engelsk

4

6

3

5

3

5

3

3

3

3

3g

Tysk

3

5

Fransk (Russisk, Spansk)

3

3

Latin

4

4

Oldtidskundskab

2

2

Historie og
Samfundskundskab

3

Græsk m. oldtids
kundskab

4

3

3

5

5

8

6

2

-

2

3

4

3

4

3

3

Samfundsfag

5

5

Geograf;

3

2

Biologi
Matematik

3
3

3

3

Musik, særfag

3
3

4

6

2

2

3
3

Idræt

2

2

Musik (Formning/kunstforstaelse,
‘Film, ‘Dramatik)

2

1

2

1

2

1

2

1

30

30

30

30

30

30

30

30

I alt

2

2

2

2

*) Film og Dramatik oprettes kun som forsøgsfag

MATEMATISK LINIE

Fagenes ugentlige timetal

Matematisk
fysisk
gren

Natur
faglig
gren
2.g
3.g

2-g

3g

Religion

1

2

1

Dansk

3

4

Fransk (Russisk, Spansk)

3

3

Oldtidskundskab

2

Historie og
Samfundskundskab

3

3

2
4

3

3

4

4

3

3-g

-s

1

2

1

2

3

4

3

4

3

3

3

3

2

3

3

5

5

3

2

3

2

3.g
2
4
3
-

3

4

-

3.g 2.g

2.g

2

2

Mat.-kemisk
forsøqsqren

Musik
faglig
gren

Samfundsfaglig
gren

4

1
3
3

6

-

Idræt

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3
3
2
6
2

Musik (Fonnning/kunstforstaelse.
‘Film, ‘Dramatik)

2

1

2

1

2

I

2

1

2

1

30

30

30

30

30

30

31

30 30

30

Samfundsfag
Geografi

3
3

Biologi

3

2

3

7

Fysik

3

5

2

2

2

2

Matematik

5

6

3

3

3

3

Musik, særfag

I alt
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-

2

2

3

3

4
2
5

4

3

3

*) Film og Dramatik oprettes kun som forsøgsfag

3

3
1

Kemi

3

3

3

Grenene
Nysproglig linje
ceret en video om AiH, som de så
kunne vise derhjemme.
I en tid, hvor TV venter på at
oversvømme os med især uden
landske programmer er det natur
ligt, at videoindslag også kommer
til at spille en stadig større
rolle i sprogundervisningen. Her
ved trænes lytteforståelsen, og
der er stof til efterfølgende
gruppearbejde/diskussion. Da man
let lader sig forføre af videome
diet, er det vigtigt at lære no
get om dets virkemidler.
Endelig sker det også, at vi
supplerer et læst emne ved at ta
ge ud at studere tingene on loca
tion. Og sådan en studietur er jo
en herlig lejlighed til at afprø
ve de opnåede sprogkundskaber i
paksis.

Denne linje vælges af elever, der
har speciel interesse i at arbej
de med de levende fremmedsprog
engelsk og tysk. Det kan man gøre
på mange måder. Tekstlæsning er
naturligvis en central del, og vi
kommer vidt omkring: reggae-kulturen i Vestindien, ungdomsopdra
gelse i hitlertidens Tyskland,
psykologisk tolkning af eventyr,
60-ernes hippiekultur er eksemp
ler herpå. Eleverne får brug for
deres fantasi og kreative evner,
når de selv skal skrive f.eks. et
eventyr eller en krimi,
eller
fremstille det samme i dramatise
ret form.
Udvekslingsstudenter har bi
draget
til
den
internationale
forståelse ved oplæg til samtale
om deres land, og deres klasse
kammerater har til gengæld produ

Anette og Alice

Samfundsfaglig gren

På denne gren får I et helt nyt
fag, somfundsfag, med 5 t./uge i
2g og 3g. Hvad beskæftiger vi os
med i løbet af disse 2 år?
Pladsen tillader ikke en ud
førlig beskrivelse,
så I
får
først i stikordsform en række em
ner, som vi tog op i 2abS/3abS i
85-87. Til sidst vil jeg tage et
enkelt af disse emner op, for at
I kan se, hvordan vi arbejdede i
2xyzS i 87.
Fra 1985-87 beskæftigede vi os
med følgende emner:

Indvandreproblematikken,
masse
kommunikation, politiske system i
DK, kommunevalget, DK's sikker
hedspolitik, øst-vest-konflikten,
speciale om USA, EF, DK's økono
miske forhold, arbejdsmarkedsfor
hold, ny teknologi og I-U-lande.
Dagspressen i DK:
Indenfor området massekommuni
kation valgte eleverne at beskæf
tige sig med dagspressen i DK. Vi
satte os først ind i den histori
ske udvikling fra 1850 til i dag.
I sammenhæng med dette så vi på,
14

deo om Amtsavisen. Endelig analy
serede vi en række tilsendte avi
ser.
Under besøget fulgte vi først
hele
produktionsprocessen,
og
diskuterede derefter en række af
de ovennævnte emner med journa
lister og redaktører.
Efter besøget samlede vi vores
erfaringer op i klassen.
Mange andre eksempler kunne
nævnes, men ovennævnte illustre
rer udmærket, hvordan vi i sam
fundsfag prøver at kombinere teo
ri og praksis i et forløb.

hvilke
medieteorier,
der
var
fremherskende i de forskellige
historiske perioder og i dag. Vi
analyserede nærmere en kommunika
tionsmodel for at forstå masse
kommunikationsprocessen.
Dette
førte os videre til at arbejde
med massemediernes effekt.
Ved starten af projektet kon
taktede vi Amtsavisen i Randers
for at inddrage en konkret avis.
Som optakt kiggede vi på redak
tionsprocessen,
nyhedsformidlin 
gen, strukturen på en avis, samt
læste tilsendt materiale + en vi

Poul Frandsen

Matematisk/fysisk gren

eksperimenter.
Der blev udarbejdet en journal
over samtlige udførte øvelser, og
denne samling erstatter derfor de
traditionelle rapporter i denne
periode.
Til slut blev der lavet et
lille speciale af ca. 3 ugers va
righed, hvor klassen arbejdede
med tre forskellige emner efter
eget valg.
I resten af tiden har vi ar
bejdet med sædvanlige emner på
grenen, og regnet en masse opga
ver.
Vi har haft et meget fint sam
arbejde med faget matematik. Ek
sempler herpå er "Booles algebra"

Vi har som noget nyt i år arbej
det med eksperimentel digitaltek
nik, der skulle munde ud i en
forsåelse af en computers virke
måde. Det vil bl.a. sige opbyg
ning af regneenhed og hukommelse
og kommunikation herimellem. Til
det var det nødvendigt at indføre
det binære talsystem. Eks. 110 =
6!
Dioder
og
transistorer var
kendt stof fra Ig. Derfor kunne
vi starte forløbet med en gennem
gang af de elentære GATES og sam
mensætte disse i større kredsløb.
Vi gik dog ret hurtigt over til
at benytte de såkaldte chips integrerede kredsløb - i vore
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til løsning af komplicerede opga
ver med logiske kredsløb. Diffe
rential- og integralregning til
beskrivelse af specielle bevægel
ser. Desuden er der planlagt en
alternativ årsprøve i fysik/matematik.
I det nye skoleår er der plan
lagt en studietur til Norditalien
sammen med kemigrenen.

2mF, Kenneth Tollund
og Ruth Bluhm
Naturfaglig gren
På naturfaglig gren har faget
biologi en central placering med
et ugentlig timetal på 3 i 2g og
7 i 3g.
Der er herved skabt basis for
en alsidig og omfattende biolo
gisk indsigt, den højeste der gi
ves på gymnasialt niveau.
Et centralt og tilbagevendende
tema i undervisningen er sundhed
og sygdom■ Emneområdet er ofte
personligt
nærværende,
det
er
velegnet rent eksperimentelt, al
ternative undervisningsformer kan
inddrages, og endelig åbner emnet
ofte op for aktiviteter "ud af
huset".
Skoleårets
2g
naturfaglige
(2xyzN) har inden for ovennævnte
tema beskæftiget sig med kost og
kræft.
En relevant sammenhæng,
idet det i dag skønnes, at 1/3 af
alle kræfttilfælde har sin rod i
den kost, vi spiser.
Forståelse af kræftsygdommens
opståen kræver indsigt i det bio
logiske arvemateriale, en biolo
gisk basalviden, der kan udnyttes
i mange andre undervisningssam
menhænge. Vi har set på kostens
komponeneter i dag og tidligere,
herunder hvilke komponenter der
kan betegnes "kræftfremmere", og
hvilke der formodenlig har modsat
effekt
som
"kræfthæmmere".
Ud
over at give en basal biologisk
indsigt i en række discipliner er
det selvsagt også et mål at gøre
eleverne bevidste om i dette til
fælde kostens sammensætning og
betydning for egen sundhed og
sygdom. Kost er jo ikke kun et
spørgsmål om kræft, idet også en
lang række andre sygdomme med
stor sikkerhed kan tilskrives vo

valg af føde.
Et antal øvelser har været
tilknyttet forløbet, dels i labo
ratoriet, men også i EDB-rummet,
hvor et kostanalyseprogram hur
tigt kan give oplysninger om en
række
væsentlige
bestanddele i
den indtagne føde, f.eks. gennem
et døgn.
Ofte ledsages vores føde af
kaffe, alkohol og tobak, så disse
stimulansers relation til kræft
er koblet på undervisningsforlø
bet, igen med basis i den grund
læggende lærebogsteori, men kryd
ret med laboratorieøvelser (ex.

res
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"stimulansers indflydelse på puls
og hudtemperatur"), EDB-anvendel
se, opgaveløsning og video.
Et af årets andre forløb i
klassen har også været under te
maet sundhed og sygdom, men nu
med emnet menneskets forplantning
i fokus. Herunder inddrages dis
cipliner som generel forplant
ningsbiologi, prævention og seks
uelt
overførte
sygdomme,
hvor
AIDS ikke uforståeligt har lagt
beslag på en del af timerne.
En enkelt ekskursion er det
blevet til i årets løb, en hel
dagstur til Viborg-området, men
desuden har vi brugt tid på plan
lægningen af efterårets studie
rejse med klassen til Loutraki i
Grækenland.

I fysik kan man med fordel an
vende differential- og integral
regning i mekanid (bevægelseslæ
ren) og senere i 3g i forbindelse
med "det skrå kast", "cirkelbevæ
gelse", osv. Differentialligning
er (ligninger med differential
kvotient) finder igen anvendelse
i fysik (radioaktivitet, sving
ninger, mv.) og i kemi (reak
tionshastighed ).
Da man i konkrete eksempler
ofte støder på "uløselige" pro
blemer inddrages EDB i vid ud
strækning til: tegning af grafer,
arealbestemmenser,
løsning
af
ligninger, numerisk løsning af
differentialligninger,
osv...
samt når kemilæreren stiller en
opgave som fysiklæreren ikke tror
kan løses eksakt, så må matema
tiklæreren jo træde hjælpende til
med datamaten...
Kort og godt kan man sige, at
undervisningen i matematik, fysik
og kemi søges tilrettelagt, så
man kan drage nytte af hinanden ! !
I kemi har vi benyttet en stor
del af tiden på den organiske ke
mi,
dvs. kulstofforbindelsernes
kemi.
Vi har set på råolien fra den
pumpes op af oliefeltet via for
arbejdning på et olieraffinaderi
til gas, benzin m.v. og set på
afsvovlling, der foretages for at
undgå forsuring af vort miljø.
I den forbindelse har vi be
søgt Shell-raffinaderiet i Frede
ricia.
I laboratoriet har vi bl.a.
arbejdet med fedtstoffers sam
mensætning og med bestemmelse af
sukker i "sportsvand".
Som eksempel på samarbejde med
matematik kan nævnes reaktionslæ
ren, der både teoretisk og ekspe
rimentelt bygger på de generelle
love, der udledes i matematikun
dervisningen.

Hans Jørgen. Madsen

Matematisk/kemisk gren

På denne gren er hovedfagene
matematik og kemi.
I matematik er de store emner
i 2g differential- og integral
regning samt differentiallignin
ger af 1. og 2. orden. Disse og
beslægtede områder belyses med
"matematiske" eksemlper (tegning
af grafer, areal- og rumfangsbe
stemmelser) og i de skriftlige
hjemmeopgaver. Ud over at danne
grundlag for videre matematisk
behandling finder de også anven
delse i andre fag.

Jan Hagelskjær
Age Weigelt
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Musikgrenen

Musikgrenen er for alle gymnasie
elever, der har lyst til at be
skæftige sig med musik - såvel
teoretisk som praktisk. Der kræ
ves derfor ingen specielle forud
sætninger for at gå på musikgre
nen.
Timerne fordeler sig med 6 mu
siktimer i 2g og 7 i 3g. Teorien
består dels i arbejdet med de to
skriftlige discipliner (hjemmeop
gaver) - en i klassisk stil og et
arrangement i enten rytmisk stil
eller
folkemusik
stil,
dels i
gennemgang
af
forskellige
mu
sikstykker.
Vi. startede i 2g helt fra bun
den med indlæring af de elementæ
re musikkundskaber (bl.a. nodeog rytmelære), dernæst har vi
analyseret forskellige musikfor
mer - såvel klassiske som rytmis
ke. Dette at analysere musik på
klassen kombineres gerne (så me
get som muligt) med at tage til
koncerter
og
høre
musikken "live". Vi har i det forløbne år
taget til såvel klassiske som
rytmiske koncerter, og i starten

af 3g tager musikgrenen til Skot
land for at overvære Edingburgh
musikfestival, som er et overflø
dighedshorn af såvel klassisk-,
folke-, jazz-, som rockmusik.
I musikkundskab vælger klassen
sammen læreren 4 emner, hvoraf 2
skal ligge i perioden før år 1900
og 2 skal ligge efter 1900. Klas
sens første emne i år har - som
tidligere nævnt - været gennem
gang af forskellige musikalske
former og genrer. Det næste emne
bliver en gennemgang af beatmu
sikken i England i 1960'erne med
focus specielt på Beatles og Stones.
Den praktiske musiceren prio
riteres højt, og vi startede i år
med at tage tre dage i hytte for
at synge og spille os sammen,
hvilket var en meget god start
for hele holdet. Herudover har vi
optrådt til morgensamlinger, ju
lekoncert,
juleafslutning,
for
årskoncert og skal nu som det
sidste i år synge til transloka
tionen.

Bente Langagergaard
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Studierejser ekskursioner
2,mS, PT og ÂW i Struer

I dagene d. 4. til d. 6. marts
var 2mS, geografilærer Poul Tang
og fysiklærer Age Weigelt på
ekskursion i Struer. Her skulle
man - med udgangspunkt i det
igangværende bredbåndsnetforsøg i
Struer og omegn - studere infor
mationsteknologiens muligheder og
perspektiver, henholdsvis optiske
fibre i et tværfagligt samarbejde
mellem de to nævnte fag.
Da 2.mS satte sig til rette på
de reserverede pladser i toget
mod vest var det med forventning
om tre dages afslappende aktivi
teter, men her havde vi stærkt
forregnet os: PT og Aw viste sig
nemlig som utrættelige i deres
iver efter at bibringe eleverne
ny viden. Dette resulterede i nogle indholdsrige foredrag af
bl.a. erhvervschefen, projektle
deren og en underdirektør i B&O,
for blot at nævne nogle. Derudo
ver besøgte vi en landmand der
deltog i projektet omkring bred
båndsnettet, og vi besøgte Vest

jyske Slagteriers hovedsæde, hvor
vi fik en rundvisning, der gjorde
alle - minus PT - til vegetarer
for en kortere eller længere pe
riode .
Den fritid der trods alt fand
tes, blev udnyttet på bedste vis
på det særdeles udmærkede Struer
Vandrerhjem, hvor vi blandt andet
indtog to upåklagelige aftens
måltider. Vandrerhjemmet var des
uden skueplads for en drabelig
bordtennis-fight mellem PT og ÀW,
alt imens de mere intellektuelt
anlagte udfoldede sig ved hjem
mets billardbord.
Helt kontant udmøntede turen
sig i nogle omfangsrige geografi
rapporter, der endnu engang vis
te,
at nogle drikker dybt af
kundskabens brønd - andre gurgler
kun.
Alt i alt må det dog betegnes
som en særdeles udbytterig eks
kursion, såvel fagligt som soci
alt, og den kan som sådan anbefa
les andre på det kraftigste.
Hugo Høllede, 2gS
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Naturfaglig
borg-egnen

ekskursion

til

Vi-

denne pumpes ilt ud til 6 punkter
på bunden af søen. Hald Sø har
store problemer med algevækst og
hvad deraf følger, dels p.g.a.
udledning
af
spildevang,
dels
p.g.a. søens naturforhold, herun
der dens store dybde. Hald Sø er
det første sted i Danmark, hvor
man for alvor forsøger på at
hjælpe naturen på fode igen ved
en aftiv og direkte indsats. For
søget
tegner
iøvrigt
lovende.
Foruden et kort kik på ilttanken,
brugte vi en time langs søbredden
på at nyde årets første forårs
sol. Derpå gik turen igen til
Hadsten.

Mandag den 13. april var alle
skolens naturfaglige lever, 50 i
alt, på ekskursion til Viborg-egnen.
Det første
sted vi
gjorde
holdt, var ved Hedeselskabets ho
vedkontor i Viborg. Hedeselska
bets
primære
arbejdsområde
er
skovbrug, men det udspreder sine
aktiviteter over et vidt spektrum
og har bl.a. udviklingsarbejder
igang i flere u-lande.
Det som vi var mest interesse
rede i, var et af selskabets rod
zoneanlæg ved Hjarbæk Fjord. Vi
aflagde anlægget et besøg sammen
med en af selskabets biologer.
Rodzoneanlæg er en ny slags rens
ningsanlæg, som benytter sig af
sumpplanters evne til at trans
portere ilt ned til rødderne til
den biologiske omsætning. Anlæg
gene er billige at etablere og
drive og kan bruges til mindre
lokalsamfund på under 1000 per
sonenheder .
I disse år, hvor danskerne er
blevet bevidste om at naturen er
en ressource, som ikke kan tåle
alt, er rodzoneanlæg muligvis vejen frem, fordi de er forholds
vis effektive, og fordi de let
kan anlægges ved "isolerede" sam
fund, hvor man let kunne fore
stille sig en mangelfuld rensning
af spildevandet.
Herefter
fortsatte
vi
til
Virksund-dæmningen.
Dens formål
er bl.a. at gøre Hjarbæk Fjord
til et lukket farvand med for
holdsvis lav vandstand. Landmænd
ene har følgelig fået mere jord
under plov. Imidlertid havde man
ikke forudset de problemer, som
omdannelsen til brak- og fersk
vandsfjord ville medføre i form
af bl.a. enorme sværme af danse
myg. Derfor skal dæmningen nu må
ske fjernes igen, og store inve
steringer er gået tabt, fordi man
ikke gav sig tid til at vurdere
naturens reaktion på indgrebet.
Middagspausen
holdt vi
ved
Hald Hovedgård, hvor der er et
museum, som primært har til for
mål at beskrive områdets naturhi
storie. Herefter kørte vi ned til
søens sydende, hvor man har op
stillet en 7 m høj ilttank. Fra

Kaare T. Madsen
2xyzN
Virksomhedsbesøg på kemiske indu
strier i Fredericia for 2mF, 2mS
og 2mK.

I Fredericia findes nogle af
Danmarks allerstørste kemiske in
dustrier. Torsdag d. 5.2. besøg
te de tre kemihold på to af de
betydeligste, nemlig Shell-raffinaderiet og Superfos Gødningsfa
brik.
På raffinaderiet fik vi lej
lighed til at se i praksis, hvor
dan råolien, der ankommer i pipe
line fra felterne Nordsøen, bear
bejdes til
gas,
olie,
benzin
m.v. . Dette er centrale emner i
2g-undervisningen i kemi.
Derpå drog vi videre til Su
perfos, hvor vi dels teoretisk,
dels i praksis så, hvordan de
forskellige
landbrugsgødninger
fremstilles. Mans man på et raffenaderi næsten kun ser kilome
tervis af rør, er kemien på en
gødningsfabrik mere "synlig": Det
arbejde, der udføres her, minder
meget om det, der foregår i labo
ratoriet. Dog er en spatelfuld
erstattet af en gummigeds skov
fuld, og reagensglas er erstattet
af store reaktionskar til mange
hundrede kubikmeter.
Vi fik under besøget rig lej
lighed til at studere arbejdsmil
jøet og fabrikkens påvirkning af
det omgivende miljø.

RB og Aw
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2b's Københavner-tur

Søndagen sluttede vi af med et
besøg på en vinstue,
hvor vi
straks oplevede et rigt studen
termiljø.
Mandag morgen startede vi med
et gymnasiebesøg. Vi blev budt
velkommen af skolens rektor, som
fortalte os om skolen og uddan
nelsesmulighederne i Tjekkoslova
kiet. Vi talte med nogle specielt
udvalgte elever, og overværede en
time i russisk sammen med dem.
Senere på dagen blev vi vist
rundt i den gamle bydel, hvor vi
bl.a. så Nationalteatret, som er
stedet hvor de store værker bli
ver opført. Desuden så vi Det
gamle Universitet og Huus-statuen, men det mest interessante
var dog det store byur med spil
leværk. På uret så man på den ene
side af urskiven en tyrk, og på
den anden side et skelet - symbol
på døden. På hver timeslag vender
døden det timeglas, han har i
hånden. Her kan ordene "Memento
Meri" fint bruges. Efter et smut
på pizzeria gik turen til Det
gamle jødekvarter. Vi så en lille
synagoge fra 1300-tallet. Ved si
den af lå den jødiske kirkegård.
Her så vi en stor forskel fra en
dansk kirkegård, hvor gravene er
systematisk inddelt, mens gravene
her var mere tilfældigt placeret.
Desuden var vi på museum med børnetegninger og andet fra koncen
trationslejren i Theresienstadt.
Første dag i Prag sluttedes af
med et besøg i Smethenateatret,
hvor man opførte en opera af Bi
zet; Carmen. De
følgende
dag
studerede vi henholdsvis Hradborgen og landsbyen Melnik, hvor
Moldau og Elben mødes. Ved Hradborgen så vi bl.a. det dilosofiske og det teologiske bibliotek og
videnskabelige samlinger. Deref
ter var vi i Lorettakirken med
juveludstillinger. Sent tirsdag
eftermiddag var vi til kirkekon
cert i st. Wikclais katedralen.
Det var en koncert med avanceret
canadisk tonekunst - "open voice"
teknik. Aftenens store begivenhed
var Laterna Magika, et ikke helt
almindeligt teater. Det er nær
mest en slags syntese af teater
og filmkunst. Man "føler" sim
pelthen det hele: skuespillerne
på scenen, det kæmpe filmlærred i

En meget tidlig onsdag morgen kl. halv ni - drog klassen afsted
til hovedstaden (for matematiker
ne: København). Programmet var
lagt sådan, at der også skulle
være plads til det seriøse, bl.a.
Klunkehjemmet, Arbejdermuseet og
Gamle Carlsberg. Disse lokalite
ter blev besigtiget - og ikke
hurtigt nok efter nogens mening,
da monumentale smerter i hovedre
gionen og rumlen i maven var til
bagevendende fænomener, hvis år
sager forblev uopklarede.
Vores yderst engagerede lærere
PF og AN havde som sædvanlig de
største problemer med at styre
klassen (og sig selv). Alligevel
lykkedes det i rimelig samlet
flok at besøge Folketeatret, hvor
Sebastians Skatteøen blev spillet
(rimelig stor succes).
Torsdag aften i storbyen var
udset som højdepunktet i useriøse
indslag - det var vores friaften.
Dette skulle bare nævnes, idet
det var en oplevelse der umuligt
lader sig nedfælde på papir - det
skal simpelthen opleves,. Personer
fra 2b blev den aften hyppige ob
serveret på barer, diskoteker og
diverse snuskede forlystelseseta
blissementer. Da vi tog afsted
fra vores hotel på hjørnet af
Istedgade, var vi lidt kede af de
3 fridages endeligt og receptio
nisten vældig tilfreds. Turen og
lokaliteten .kan varmt anbefales
andre klasser, der har samme in
teresser som vi har. Man kan ikke
undgå at blive mindst en oplevel
se rigere.
Mette og Claus, 2b
2a's Pragtur
Studietur med fagene historie
og dansk. - Lørdag den 20. sep
tember 1986 stod 2a rejseklar på
Hadsten Station. Forude ventede
en 20 timers togtur før vi ville
nå vores rejsemål. Prag.
Da
ankomsten
endelig
fandt
sted tog guiden pænt imod os. Ef
ter vi var kommet af med bagagen
på Hotel Splendid, var vi på by
rundtur. Her så vi nogle af de
seværkigheder, som vi i de kom
mende dage skulle studere.
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På afrejsedagen gik nogle på
Clement-Gottwald museet, for at
se styrets egen version af den
moderne tjekkiske historie.
De sidste par timer i Prag,
brugte vi til diverse indkøb, og
for sidste gang over Karlsbroen,
som også er en af de mere berømte
seværdigheder. På broen er der
altid mange mennesker - sælgere,
tegnere og spillemænd. Ved hver
ende af broen er der et brotårn.
Endvidere er den prydet med 30
forskellige
barokstatuer.
Står
man på Karlsbroen, som iøvrigt
fører over til den gamle bydel,
har man en fin udsigt. Der mødtes
vi på stationen på den aftalte
tid, og fandt vores tog, og så
var der ellers afgang. Vi vinkede
Prag farvel - og satte os tilret
te i de noget gamle tjekkiske
tog. Efter en togtur med nogle
forsinkelser, bl.a. på banegården
i Berlin, ankom en glad, men træt
2g-klasse til Hadsten station,
fredahg den 26. september 1986,
hvor vi blev vel mødt med flag og
vink.
Det var en yderst vellykket
tur i en af Europas ældste og
smukkeste hovedstader.

baggrunden,
lyde fra et bånd,
skuespillernes mimik o.s.v. Det
hele er så teknisk og korrekt
sammensat. "Jednoho Dne V Prag",
som stykket hed, var ret impone
rende
et utroligt
symbolsk
stykke.
Landsbyen Melnik var en hygge
lig lille by, hvor vi så torvet
med det nye - og det gamle råd
hus. Vi var på et modrene kunst
galleri. På et nærliggende slot
var der udstillinger om inkaerne
i Peru, og desuden var der en
samling af kunst fra renæssancen.
Vi sluttede af med en herlig mid
dag, men inden blev vi rimelige
gode vinkendere, da guiden tog os
med ned i en vinkælder.
Samme aften vi i Braniktteatret, hvor vi så teaterstykket
"Idioter og sko", et tragi-komisk
stykke, som nogle morede sig me
get over.
Nattelivet oplevede vi natur
ligvis også. Diskoteker var der
nok af, dog skal man forvente at
skulle ind i smøger eller op af
trapper for at finde den. Man
skal ikke forvente at se et dis
kotek, som man ser dem herhjemme.
De er noget mere "primitive", men
det ses tydeligt, at de prøver at
indføre et noget vestligt præg.
Det "indfødte" folk ses dog mest
på cafeer, ølstuer o.l., og her
er det både ungdommen, midaldren
de og ældre, som hygger sig.

C.P. og A.B., 2a
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Biologiekskursion
Sø. 3xyzS of 3xF

til

Fauerskov

esse, hvorfor vi ad kemisk vej
analyserede
nitratindholdet
på
stedet.
Desuden indsamlede
vi
planter og dyr og gemte den i
glas til nærmere undersøgelser i
"AiH-laboratoriet".
Vi fortærede madpakkerne med
ryggen mod de tykke bøgetræer og regnen plaskede om ørerne!
Herefter cyklede vi atter hjem,
og ved hjælp af mikroskopundersø
gelser af de medbragte vandprøver
kunne vi bestemme de forskellige
plankton-typer. Det medbragte ma
teriale gav stof til en omfatten
de rapport og satte os i stand
til at fastsætte vandkvaliteten i
Fauerskov Sø. Sådanne ekskursio
ner er med til at variere under
visningsformen og levendegøre læ
rebøgernes teorier - lange gummi
støvler er bare sagen!! !

Biologi, det er noget med lan
ge gummistøvler, gule regnjakker
og fiskenet over skulderen. Dette
syn på faget har mange elever in
den de obligatoriske 3 ugentlige
biologi-timer i 3g.
En tirsdag formiddag cyklede
vi da også på gymnasiets hvide
cykler ud til Fauerskov Sø. Her
fordelte vi os i 4 grupper, og
udstyret med diverse måleinstru
menter plus fiskenet fordelte vi
os på forskellige steder ved sø
en. En af grupperne sejlede ud på
søen for at foretage forskellige
vandprøver og måle sigtdybden.
Den aktuelle debat om kvæl
stof-forurening og døde hummere
har naturligvis også vores inter

Ebbe M. Rasmussen 3xyzS

På safari til Faurskov Sø, 3b

I og omkring søen foretog vi
vandprøver og indsamlede forskel
lige planter. I praksis fandt vi
også ud af at søen egentlig var
ret dyb - Hanne stod i vand til
armhulerne - så Thilde blev helt
stresset og råbte og skreg om, at
vi skulle passe på ikke at plumpe
i søen eller sidde fast i rørsum
pen, hvorefter hun selv sad fast
til hofterne!
Vi syntes, at det var en god
safari.

Højdepunktet i vores biologitimer
her i 3b har absolut været turen
til Faurskov Sø, hvor vi skulle
undersøge ph-værdien, sigtbarhe
den,
rørsumpene,
hængesækkene,
m.v. ved og i søen.
Inden turen havde vi nemlig
arbejdet med søen som et økosy
stem og lært om, hvilke planter
og dyr der lever i og omkring sø
en, og derfor skulle vi så afprø
ve vores viden ved Faurskov Sø.
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Bodil Nielsen, 3b

Københavnertur 28.-30. november

sluser kom ind på værket. Ved
Barsekack lå Sigyn, der transpor
terer brændselselementer til og
fra de svenske A-kraftværker, og
vi kunne ved selvsyn konstatere,
hvor
kompliceret
det
er
at
transportere uranbrændslet.
Endelig blev der også tid til
studier på egen hånd - byvandrin
ger, hvis formål var at besigtige
arkitektur, byplan, boligformer og butikker, ligesom den moderne
storbyfritidskultur flittigt blev
studeret på cafeer og diskoteker.

Det er efterhånden blevet en
fast tradition, at vi i dansk i
slutningen af 2. eller begyndel
sen af 3g tager på en 3-dages
kulturtur til København. Denne
tur blev i år for 3x's vedkommen
de udvidet med en tur til Barseback og kom således også til at
indbefatte faget fysik.
Vi studerede rammerne for dag
ligliv omkring århundredskiftet modsætningen mellem på den ene
side grosserer Rudolf Christen
sens kæmpemæssige klunkelejlig
hed, der er testamenteret til Na
tionalmuseet og kan beses i sin
oprindelige form med stuk, klun
ker,
frynser,
procelænsfigurer,
ikke en plet uden nips - på den
anden side en arbejderfamilies 2
små usle rum fra samme tidspunkt,
der også findes på Nationalmuse
et. Vi besøgte Carlsberg, hvor vi
fik en rundvisning, der lagde
vægt på det historiske - hvordan
virksomheden var opstået, hvordan
den blev drevet - forholdet mel
lem virksomhedsejeren og hans ar
bejdere,
forholdet mellem
den
gamle brygger Jacobsen og hans
søn Carl, som bryggeriet blev op
kaldt efter, og som siden byggede
sit eget bryggeri, forholdet mel
lem bryggeriet og den tids kunst,
kultur,
arkitektur.
Forholdet
mellem bryggeriet og videnskaben.
Vi besøgte desuden TV-byen vi var i teatret og se en moderne
udgave af Shakespeares En skærsommernatsdrøm,
og vi var på
kunstudstilling
på
Louisiana,
hvor vi så moderne - bevægelig kunst
af
belgieren
Tinguely.
Sidstnævnte besøg blev kombineret
med en tur til Barseback. Her fik
vi først en gennemgang af værkets
opbygning og virkemåde. Derefter
fik vi en længere snak om den
sikkerhed/risiko, der er ved Barseback-værket.
Sidste del af besøget bestod
af en rundvisning på selve vær
ket, hvor vi selv oplevede en del
af de mange sikkerhedsforanstalt
ninger, der findes omkring vær
ket: Først skulle vi gennem et
check på billed og personnummer,
derpå blev vi iført sikkerheds
dragt og -hjelm, inden vi gennem

ÄW og KK
Studietur til København
Det skete i de dage, at 3y drog
til hovedstaden. Studieturen hav
de til formål at give os indsigt
i det københavnske kulturliv. Vi
ankom med højt humør og blev ind
logeret på et hotel nær Halmtor
vet. Vi var nu i forvejen inddelt
i grupper, der hver især skulle
beskæftige sig med forskellige
emner. En lille gruppe besøgte
folketinget, hvor der belv budt
på rundvisning af Jens Toft, MF.
Derefter var der spørgerinde hvor
vores "saglige" indlæg blev de
batteret. Andre besøgte Ny Carls
berg Glyptoteket, hvor der fand
tes en overflod af danske og
franske 1800 tals malerier. Atter
andre
besøgte
Nationalmuseet,
hvor et tilfældigt møde med en
endnu mere tilfældig herre med
førte en forelæsning udi kakkel
ovnens historie. Nogle af pigerne
tog til Grevinde Danner huset,
hvor de efter sigende havde et
spændende besøg. Om aftenen over
værede de fleste af os en ny
opsætning Shakespeares "En skær
sommernatsdrøm", hvor skuespil
lerne bogstavligt talt fløj gen
nem luften.
Stykket var meget
utraditionelt,
men om det var
årsagen til, at nogle fik det
dårligt må stå hen i det uvisse.
Aftenen afsluttedes med grundig
gennemgang af byens natteliv.
Næste morgen mødtes vi ved
Kongens Nytorv og gik på byvan
dring, hvor vi så mange af de lo
kaliteter vi tidligere havde mødt
i dansktimerne. Om eftermiddagen
kom turens "højdepunkt": Valby
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bakke (Carlsberg) og her vendte
"de
glade
dage
fra
EM
tilbage!! ! " . Efter en gennemgang
af bryggeriets historie og pro
dukter spredtes klassen og samle
des først igen senere på aftenen
på Huset. Her spillede "Take the
cake og visiors" op.
Så kom dagen, hvor 3y skulle
hjem. Også denne dag skulle vi
tidligt op, idet vi skulle nå et
besøg i et vaskeægte klunkehjem.
Nogle ankom med en vis forsinkel
se. Denne forsinkelse blev næsten
indhentet på arbejdermuseet, men
kun næsten. En enkelt gruppe på
tre fandt sig pludselig efterladt
og svigtet i den københavnske
storby. På trods af ihærdige an
strengelser
lykkedes
det
ikke
disse tre, at nå toget, der afgik
præcis kl. et. Så de tog en eks
tra eftermiddag i København, hvor
de både kom i biografen og fik
sørget for at komme hjem med en
anden klasse fra AiH, der heldig
vis også var i København. Vi kom
alle mere ellem mindre rettidigt
hjem, og vi var enige om, at det
havde været en alletiders tur.

Naturfaglig ekskursion til Vestergotland med 3xyzN
Da skolens lærere hvert år får
bevilget en "gratis" rejse, blev
vi kort efter sommerferien hevet
væk fra vores stole og borde, og
sat i en bus til Sverige. Men da
Hans Jørgen og Mathilde undervejs
derop havde forklaret os, at tu
ren også havde en vis studierele
vans, var det trods alt med en
vis forventning vi ankom til Kyrkekvarn Sorgården i det sydlige
Sverige. Og allerede her havde vi
de første forsøgsresultater klar:
der findes virkelig meget effek
tive midler til at forkorte en
bustur.
Formålet med turen var at lave
nogle forskellige feltundersøgel
ser, som vi så skulle sammenligne
med den teori, vi havde lært
hjemmefra.
Som garvede
3g'ere
vidste vi dog godt i forvejen, at
der overhovedet ingen sammenhæng
var, men alligevel var det med
meget samvittighedsfulde miner,
at 8 af os den 3. dag sejlede af
sted i kanoer for at foretage
døgnvariationsundersøgelse nogle
kilometer oppe ad elven Stråkan.
Her udvalgte vi os en romantisk
ø, der var så tilpas stor, at
træerne lige akkurat gav læ, men

På 3y's vegne
Morten Larsen
Martin Horn
Flemming Vejby
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også sä tilpas lille, at der hur
tigt opstod mangel på brænde, og
også så lille, at vi efter kort
tid skulle træde meget varsomt.
Det skal hertil lige bemærkes, at
vi levede af nudler, spagetti og
forloren hare. På vores strand
havde vi antændt et permanent
lejrbål, som vi hang og lå om
kring i ca. 28 timer, kun afbrudt
af vores ture to og to ud på
Stråkan for at foretage undersø
gelser. Og det ER virkelig sjovt
at tulle rundt i en kano fyldt
med kostbart udstyr en bælgmørk
nat i det svenske. Man føler sig
som en professionel biolog, der
er belvet sendt på en vigtig mis
sion, og at hele landets sikker
hed afhænger af en, når man våd
og kold sidder og kæmper med
vandhentere, pincetter og diverse
måleapparater.
Vi sov i soveposer under åben
himmel, og at vi var sultne illu
streres vist bedst ved at fortæl
le, at en helt upåvirket måtte
slæbes i læ under en regnbyge, en
anden præsterede at sove på maven
i en hængekøje, og en tredje sam
lede skyndsomt sin tabte ketchup
mad op fra forden og fortærede
den!
Vi kom hjem til hytten efter
ca. 1 1/2 døgn under åben himmel,
med en hel bunke vabler, ømme mu
skler, oplevelser og forsøgsre
sultater.
De øvrige dage gik med eks
kursioner til vands og til fods i
omegnen, men det vil være for om
fattende også at beskrive disse.

Uden tvivl var Sverigesturen
en af de største oplevelser i vo
res gymnasietid.
Jan Michael Majcher
3xyzN
Studierejse til Paris

I efteråret 86 var 3a på en 9dages studierejse til Paris, som
led i et tværfagligt samarbejde i
fagene HISTORIE og FRANSK.
Den franske revolution (1789)
var hovedemnet på 2 af turens da
ge. Søndag var vi på en heldags
tur til Versailles - de enevældi
ge kongers palads fra Ludvig 14.
til den franske revolution. Dette
gigantiske bygningsværk var ram
men om hoflivet for kongefamilien
og ca. 20.000 adelige, embedsmand
i centraladministrationen og tje
nestefolk og var symbol på den
europæiske enevælde.
I forbindelse med slottet be
søgte vi også det imponerende ha
veanlæg og havde der nogle dejli
ge sølskinstimer under historiens
vingesus.
Næste dag besøgte vi forskel
lige lokaliteter i Paris,
som
spillede en rolle under revolu
tionen. Vi var på pladsen, hvor
Bastillen var - det fængsel, som
pariserne stormede 14.7.1789 og
dermed startede revolutionen. Vi
besøgte fængslet i Concterceriet,
hvor de dødsdømte sad - bl.a. Ma
rie Antoinette - Inden de på en
kærre blev kørt til Guillotinen
og halshugget. Vi så Louvre og
Tuillerierne - kongens opholds
sted i Paris indtil hans henret
telse - og Concorde-pladsen, hvor
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Guillotinen stod. Endelig var vi
på Carnavalet-Museet, hvor der er
oprettet en speciel samling af
effekter fra revolutionen.
Som en opfølgning af et emne
omkring studenteroprøret maj 1968
travede vi latinerkvarteret tyndt
og sluttede aftenen på det lille,
imtime "Theatre de la Huchette",
hvor vi overværede Ionescos: La
Cantatrice chauve ( den skaldede
sangerinde). Vi havde som forbe
redelse til turen arbejdet med
"det absurde teater".
Som modpol til latinerkvarte
ret besøgte vi Paris' "Manhat
tan", La Defense, hvor man i øje
blikket arbejder på den danske
arkitekt
von Spreckelsens nye
triumfbue - 105 m høj, i glas og
marmorbeklædt beton - imponerende
var det.
Lidt nostalgi skulle der også
være, så vi besøgte et næsten
ukendt museum for Edith Piaf faktisk er det kun en lille 2-værelses lejlighed, hvor en ven af
Piaf har samlet tøj, som hun har
båret, breve, hun har skrevet,
bamser, hun har krammet; det var
på en gang rørende, bevægende og
kvælende at kigge på disse ting,
samtidig med at Piafs sange fyld
te de alt for små rum. Heldigvis
fandt vi en lille, lokal cafe,
hvor vi kunne komme til os selv
igen.
Alt i alt en indholdsfyldt og
modsætningsfyldt tur.

3mS Provence 1986

Med et usædvanligt stort for
arbejde, var det i september 1986
blevet 3mS's tur til at drage
sydpå. Ikke blot var der i under
visningen set på emner som EF's
landbrugspolitik,
fransk
uden
rigspolitik og uddannelsessyste
met i Frankrig, men vi havde også
gennem et stort fotoprojekt, hvor
alle skolens klasser blev foto
graferet, samlet penge ind til
turen.
De mange timer i mørkekammeret
skulle nu omsættes til en spæn
dende tur i det sydfranske. Gen
nem
rejsebureauet
"Hjembækskolen", havde vi fået os lejet ind
på et lille "auberge" i byen
Saint-Jeannet.
En by med 2500
indbyggere, som blev basis for
vore
socialantropologiske
stu
dier.
Byen var heldigt valgt. Med
kun 10 km til Middelhavet, 20 til
Nice og 45 til Monaco, skulle man
tro, at vi var havnet i en tu
ristlandsby, men vi havde let ved
at skabe kontakter. Vore inter
views med forskellige grupper i
byen, vort arbejde i marken ved
vor vært Ms. Rasse samt vore dag
lige madindkøb gjorde, at vi gled
ind i byens liv. Endog så meget,
at vi på et tidspunkt måtte love
Ms. Rasse, at nu skulle vi nok
dæmpe besøgsaktiviteten i vort
auberge.

Lars og Lone
SAINT-JEANNET, le dernier village de Provence
LAMER

iota

NICE

20ta

CANNES

32km

ANTIBES

22ta

GRASSE

32ta

MONACO

45ta

NICE AEROPORT

15ta

i VENCE

6ta

LA NEIGE à 1 heure
GREOLIERES
AURON - VALBERG
ISOLA 2000
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Et par dage var helliget uden
bys besøg. En formiddag var vi på
"Lycee Auguste Renoir", og besø
get her overbeviste os om, at
gymnasieelever i Frankrig ikke
har det lettere end vi har. Også
et besøg hos
"racismegrupper"
gjorde indtryk. Efter at have
hørt om en støttegruppes bestræ
belser på at integrere afrikanere
i det franske samfund, blev vi
hjerteligt modtaget i "Front Na
tional",
der bød de "nordiske
brødre og søstre" velkomne.
En dag var helliget vindyrk
ningen i Frankrig. I Varois fik
vi af Ms. Paul fremvist domænet
"La Gayolli", og vi fik en intro
duktion til dyrkning, forarbejd
ning og konsumering af vin. Et
besøg på en lille vingård, som
senere blev sat i kontrast, da vi
besøgte et af de største slotte i
omfådet "Castel Roubine". løvrigt
var det interessant at trække paraleller til dansk landbrug: sti
gende produktion, vigende marked
og heraf følgende overskudslægre,
her kaldet vinsøer.
Efter ni hektiske dage retur
nerede vi til Hadsten. Vel så vi
ingen "officielle" ting som muse
er, mindesmærker og gamle bygnin
ger, men vi havde set vores del
af Frankrig.
3mS, WJ og PT
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Temadage 1. okt - 3. okt
I tilknytning til den landsom
fattende "Flygtning 86" kampagne
afholdt vi temadage om flygtninge
på AiH den 1.-3. okt.
Hensigten med dette projekt
var dels at oplyse om baggrunden
for den stigende strøm af flygt
ninge bl.a. til Danmark samt om,
hvordan de trives her, og dels at
formidle sider af de forskellige
flygtningegruppers
særpræg
og
kultur til berigelse for såvel
vores viden som vores oplevelse
og fantasi.
Hver morgen samledes vi til et
fællesarrangement - henholdsvis
foredrag og sang og musik af chi
lenske flygtninge og en film om
flygtningekvinders vilkår - og
derefter sydede skolen af aktivi
tet fra de forskellige interesse
grupper, der var samlet på tværs
af sædvanlig klasseinddeling.
Hurtigst
måtte
gruppen i
"Flygtningekøkkenet" være, da den
i frokostpausen havde overtaget
kantinefunktionen for hele skolen
- udelukkende med retter fra her
boende flygtninges hjemlande.
Men overalt herskede travlhed:
I hallen dansede og spillede en
stor gruppe assisteret og in
strueret af bl.a. kurdere og chi
lenere, mens en anden gruppe ar
bejde med billedkunskt og kultur.
Atter andre undersøgte henholds
vis de politiske, sociale og re
ligiøse forhold, der ligger bag
flygtningeproblemet, samt de or
ganisationer, der forsøger at af
hjælpe det. - Mange kom tæt på

flygtningesituationen i forbin
delse med et besøg af en klasse
fra flygtningecentret i Århus,
mens andre på egen krop "prøvede"
at være flygtninge ved at konstruere/deltage
i
et spil om
flygtninges vilkår eller ved af
medvirke i et drama om "danskere
som flygtninge".
Samtlige
begivenheder
under
temadagene blev illustreret, kom
menteret og suppleret af flere
mediegrupper: video-, radio- og
avisprojekter.
Og
holdningen/stemningen blev dagligt "loddet"
af
edb-gruppens
spørgeskemaun 
dersøgelser.
Den sidste dag præsenterede
grupperne deres produkter (plan
cher,
videos,
lysbilledshow,
dans, drama o.s.v.) for hinanden
- og for offentligheden ved et
"åbent-hus" arrangement. Og dage
ne afsluttedes med en stor støt
tefest, hvis overskud (7.300 kr.)
sendtes som bidrag til flygtnin
geindsamlingen.
Men temadagene var ikke blot
en økonomisk succes, de indebar
også mange både faglige og socia
le gevinster, idet samarbejdet på
tværs af sædvanlige klasse- og
faggrænser med opbrydning af ske
ma og "afskaffelse" af ringetider
til følge sammen med inddragelse
af eksperimenterende arbejdsfor
mer har været med til at gøre så
vel arbejdsklimaet som den almin
delige stemning på skolen endnu
bedre end sædvanlig.

Tine og Ellen

Forberedelse i flygtningekøkkenet
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Forårskoncerten

Koret

Faget musik har ingen eksamen,
men afholder hvert år en koncert
- forårskoncerten. Her på gymna
siet er det blevet tradition, at
samtlige
musikklasser
deltager
foruden kor og sammenspilsgrup
per. Der er derfor stor travlhed
både i og uden for musiktimerne
op til forårskoncerten: samtlige
spisefrikvarterer,
samtlige ef
termiddage - ja,
sågar søndag
formiddage lyder vidt forskellige
toner
fra musiklokalet.
Trods
travlheden er det en dejlig tid,
hvor såvel øvede som uøvede san
gere og musikere sammen med andre
får lov til at prøve kræfter med
deres musikalitet, og vise for
resten af skolen, forældre og på
rørende, hvor langt de er nået.
Forårskoncerten løb i år af
stabelen mandag d. 4. maj. Den
bar i forhold til de foregående
år i høj grad præg af 2 nye ele
menter på skolen: Musikgrenen,
der bidrog med 3 meget vellykkede
numre, der spændte vidt - fra pi
gernes a capella udgave af When
I'm sixty four til Krisens dance
macabre, hvori et væld af instru
menter medvirkede og hvori der
sågar var indlagt et dansenummer
i form af en fejende tango til
tonerne af Gades Tango Jalousie.
Det andet nye element var bigbandet, der med Mercy mercy og Per
dido viste, at det var nået impo
nerende langt i løbet af den kor
te tid, der har eksisteret et
bigband her på skolen.
Ig'erne lavede i år samlet 2
numre: Stevie Wonders Master Bla
ster og News numneret Barnet.
Højdepunktet i koncerten var
dog uden tvivl korets udgave af
Queens Bohemian Rhapsody.
Afslutningsvis hørte vi 4 num
re med skolebandet Tak Skæbne der fornylig havde stor succes
ved et lokalt arrangement i for
bindelse med Hadsten byjubileum.

Vi har som i de foregående år
haft nogle gode og hyggelige kor
prøver hver onsdag efter 6. time.
I efteråret arbejdede vi med
et blandet repertoire indenfor
forskellige rytmiske stilarter:
Beatles, negro spirituals, jazz,
rock, caribisk kor med trommer, men til julekoncerten var der
også Mozart på programmet.
Forårshalvåret
har
ligesom
sidste år været præget af et
større kor-projekt. Sidste år var
det en opførelse af "Efter Bi
kini" for kor og rock-band (byg
gende
på
Halfdan
Rasmussens
digt). Forestillingen blev til i
samrarbejde med formning, som la
vede lysbilleder til. I år var
det "Bohemian Rhapsody" af rock
gruppen Queen bearbejdet for so
list, kor og rockgruppe, der var
på programmet.
Det har været meget spændende
at lave disse forholdsvis små op
sætninger, og vi har nu fået blod
på tanden til at lave noget stør
re. Det skal være allerede i ef
teråret! - og forestillingen skal
bygge
på
Stevensons
berømte
"Skatteøen". Det musikalske for
læg har vi i Sebastians sange og
bearbejdelse
af historien.
Vi
skal lave vores egen forestilling
med solister, kor, orkester, og
der skal kostumer og dramatik og
hvad vi ellers får ideer til.
Selv om det ikke har været på
korets program i år, skal det for
de nye elever, som læser dette,
nævnes at koret næste år har mu
lighed for at deltage i et lands
dækkende korstævne, og sikkert
også i et projekt for gymnasiekor
i Århus Amt.
For at være med i koret kræves
der ingen specielle forkundska
ber, men du skal have lyst til at
synge sammen med andre og en god
mødedisciplin.
Poul Mikael

Karin E. Knudsen

31

Elevernes aktiviteter efter
skoletid
I januar var lærerne på en pæ
dagogisk week-end, hvor skolens
forhold blev gennemdrøftet med
henblik på at gøre skolen endnu
bedre. Som oplæg til week-enden
blev der bl.a. foretaget en stør
re undersøgelse af, hvordan elev
ernes hverdag så ud, og hvordan
deres syn på skolen var. Bl.a.
blev der stillet en række spørgs
mål angående fritiden.
Eleverne blev spurgt om, hvor
lang tid, det tager for dem at
komme i skole. 4 ud af hver 5
elever brugte under en halv time
til transport hver vej. Det må
betragtes som tilfredsstillende i
betragtning af, at vi modtager
elever fra 4 kommuner. Det for
tæller også, at vi har gode og
hurtige busforbindelser til sko
len. Lektielæsningen tager i gen
nemsnit ca. 2 timer pr. dag. For
drengenes vedkommende lidt mindre
og for pigernes lidt mere end 2.
I Ig er der mange, der nøjes med
ca. 1 time om dagen, men i 2g og
3g stiger tidsforbruget, så der i
3g er mange, som anvender 3 timer
pr. dag til lektielæsning. Vi
har naturligvis også undersøgt,
om der var forskel på den tid,
man anvendte til lektielæsning på
grenene. Men her var det ikke mu
ligt med sikkerhed at at fastslå
en forskel; tværtimod så det ud
som om, lektiebyrden var ens på
langt de fleste grene. Erhvervs
arbejdet belaster dagligt elever
ne med ca. halvanden time. Her
var der helt klart med erhvervs
arbejde hos
lg-eleverne,
mens
hveranden i 3g slet ikke havde
erhvervsarbejde. Sidstnævnte for
hold kan skyldes 2 ting: Dels er
den forøgede lektiebyrde årsag
til, at mange holder op med at
arbejde, dels er de fleste i 3g
fyldt 18 år og har derfor ret til
en højere overenskomstmæssig løn,
end ungarbejderne har. Dette kan
bevirke, at det er vanskeligere
for eleverne i 3g at finde arbej
de.

75% af vore elever har en fri
tidsinteresse,
som tager ca. 1
time om dagen. Drengene er lidt
mere aktive end pigerne, og un
dersøgelsen viste ikke samme dra
stiske fald for eleverne i 3g som
ved erhvervsarbejdet.
Samlet kan vi konkludere, at
de fleste elever er aktive ca. 4
timer om dagen udover skoletiden,
og heri er ikke medregnet trans
port.
Poul Tang
Age Weigelt

Big-Bandet
1 foråret 87 lykkedes det at
samle et større band, hvor sko
lens mange "blæsere" har fået mu
lighed for at spille sammen med
en rytmegruppe. Orkesteret, der
både er for elever og lærere, be
stod af 2 alt-saxer, 2 tenor-sax
er og 3 trompeter, samt klaver,
guitar, bas, percussion og trom
mer.
Vi har spillet 2 bluesnumre og
lidt blues-jam, men mest øvet på
3 numre til forårskoncerten: Et
"klassisk" swingende bigbandnummer der hedder "Perdido", og en
lidt pop-soul-agtig udgave af Za
winul ' s "Mercy, Mercy, Mercy".
Det tredie nummer var et samar
bejde med alle lg-klasserne om
Stevie Wonders "Master Blaster" i
en korbearbejdelse af Jens Johan
sen.
Der er masser af spændende mu
ligheder i et bigband, så forhå
bentlig har dette kun været be
gyndelsen.
Næste år kan vi evt. lave kon
certer udenfor skolen, samarbejde
med andre skole-bigbands (fx. Paderup og Risskov), tage på et
stævne etc.
Har du lysten og viljen (møde
disciplinen!! ) , og har du mindst
fået 1-2 års undervisning på dit
instrument, så meld dig!
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Bibliotek

Festudvalget

Skolen har nu et fuldt udbyg
get bibliotek til både læreres og
elevers
rådighed.
I
kan
her
f.eks. finde forskellige ordbø
ger, leksika, fag- og skønlitte
ratur samt tidsskrifter.
Formålet med biblioteket er at
støtte den daglige undervisning.
I kan enten sidde der og arbejde
i rolige omgivelser i mellemti
merne - nær ved alle de bøger I
måtte få brug for - eller bøgerne
kan lånes med hjem, dog højst i
14 dage ad gangen.
Biblioteket
har
tidligere
holdt åbent i hele skoletiden,
men vi har i år måttet indføre
faste,
begrænsede åbningstider,
da biblioteket ikke længere er
bemandet med perlonale ud over
lærer-bibliotekaren. Det er dog
stadig muligt at komme ind på bi
blioteket uden for disse åbnings
tider ved enten at henvende sig
på kontoret eller ved at finde
undertegnede.

Vi vil starte med at give en
vurdering af "året der gik"! Året
86/87 stod i nyskabelsens navn,
hvor vi håber, der blev gjort op
med begrebet: gymnasiefest = diskodasko!
Festerne bød på en række utra
ditionelle varierede musikalske
oplevelser med et spekter fra
Jazz til rock og ruil.
Desværre viste en stor del at
af det degenererede gymnasiale
publikum sig ikke helt moden til
at gribe disse enestående chan
cer, hvilket kunne spores i ud
valgets kasse!
Vi håber dog, at en sådan mod
ning vil/kan finde sted hos de
uformående
Ig og 2g'ere,
der
(stadig) har tiden for sig.
På trods af den manglende del
tagelse var omtalte fester over
legne i alle henseender!
Nok om de foregående fester.
Nu til fremtiden.
Festudvalget
har altid lidt under manglende
tilslutning (har ikke kunnet spo
res på service-niveauet). Vi hå
ber ( og tror ), at der næste år
vil være en større tilslutning,
sådan at det kommende udvalg kan
løfte den tunge arv efter det
forhenværende økonomiske velfun
gerende festudvalg!!

Lars Bluhme Larsen

Kunstudvalget
Med
skolerådets
velvillige
støtte har vi kunnet anskaffe det
1 X 6 m store silketryk "Antark
tis" af Hanne Toftdal Andersen.
Kunstværket "svæver" gennem to
etager ud for vestvinduet ved mu
sik- og formningslokalerne.
Hanne Toftdal Andersen er med
lem af textilgruppen "Ex Orange"
i Århus, og vi blev første gang
opmærksom på hendes arbejder på
Kunstnernes
Påskeudstilling i
'86.

2x, Morten L, 3y
Festudvalget

Anders Grøftehauge
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Skolekomedie
AiH kunne i àr inbyde til skole
komedie d. 29. og 30. januar.
Stykket var Her bor de gale,
skrevet af Kent Andersson og
Bengt
Brat
i
begyndelsen
af
1970'erne. Det foregår på et psy
kiatrisk hospital og handler om,
hvordan en gruppe patienter på en
lukket afdeling forbereder en re
vy til hospitalets jubilæumsfest.
Undervejs kommer man tæt både på
de enkelte patienter og baggrun
den for deres sygdom og hele be
handlingssystemet og hierarkiet
på et hospital. Stykket sætter
spørgsmålstegn ved institutioner,
ved
den
reelle
mulighed
for
ytringsfrihed i form af retten
til at bearbejde sin egen situa
tion som patient og får vendt op
og ned på de traditionelle fore
stillinger
om
normalitet
og
galskab. Stykket var barsk og hu
moristisk på en gang, og de 14

skuespillere, der uafbrudt var på
scenen i de 2 timer, stykket va
rede, viste stort talent for at
formidle både de komiske og de
alvorlige
aspekter
i
stykket.
Foruden skuespillerne havde en
række musikere, sufflører, regis
sører, lys-, lyd-, sminke-, og
kostumefolk,
arbejdet intensivt
på stykket siden efterårsferien men ingen fortrød vist, at de
havde været med, da belønningen
kom i form af bragende klapsalver
og rosende ord og skulderklap de
næste mange dage.
Vi håber, at grunden er blevet
lagt til en god tradition, og
regner med at se mange interesse
rede - både til arbejdet foran og
bagved kulisserne - når prøverne
på næste års skolekomedie star
ter.
Mogens Hertoft
Karin E. Knudsen
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Lærerrådet

Skolerådet

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
fastansatte lærere deltage.
På skoleårets første møde væl
ger lærerrådet et forretningsud
valg bestående af 3 medlemmer,
der på skift varetager posterne
som formand, næstformand og se
kretær. Herudover har lærerrådet
nedsat forskellige stående ud
valg, som forbereder oplæg til de
enkelte sager.
Lærerrådet holder møde en gang
om måneden, og der er mange for
skellige
ting
på
dagordenen.
F.eks. foreslår lærerrådet forde
ling af bevillinger til indkøb af
bøger i klassesæt og til biblio
teket, afgiver indstilling ang.
ekskursioner, fællesarrangementer
og årsprøver, og de fastansatte
lærere høres vedrørende ansættel
se og time/fagfordelingen.
På grund af sparsom tildeling
af driftsmidler har lærerrådet i
1986/87 specielt brugt megen tid
på en analyse af og debat omkring
skolens økonomi - dels med hen
blik på det enkelte fags "for
brug" dels med hensyn til den
økonomiske fordeling i sin hel
hed.
Endvidere har lærerrådet været
engageret i en pædagogisk selvrangagelse, idet man på en pæda
gogisk weekeng
(med indkaldte
eksperter) analyserede og disku
terede vore faglige og pædagogi
ske tilgange, muligheder og vi
sioner.
I praksis er pædagogisk ny
tænkning kommet til udtryk i gen
nemførelsen af tre "temadage" med
mange uortodokse undervisningsme
toder.

Skolerådets
medlemmer
har i
skoleåret 1986/87 været:
Amtsrådsmedlem Ove Mikkelsen,
tlf. 06 16 19 41
Jette Petersen (formand, forældrerepr).
tlf. 06 98 74 02
Svend Smedegaard Kjeldsen
(forældrerepr.)
tlf. 06 98 78 99
Birgitte Bjerg Kristiansen
(elevrepr. )
tlf. 06 98 56 26
Anne Simonsen (elevrepr.)
tlf. 06 98 56 39
Rektor Jørgen Christiansen
tlf. 06 11 03 38
Adj. Anders Grøftehauge
tlf. 06 98 18 42
Adj. Ellen Johanne Tandrup
tlf. 06 98 01 69
Skolesekretær Marianne Mark
tlf. 06 98 17 00

Der var valg af forældrerepræ 
sentanter til skolerådet i sep
tember 1986 og valgte blev Jette
Pedersen
og
Svend
Smedegaard
Kjeldsen.
På møderne i skoleåret 1986/87
har skolerådet bevilget penge til
gennemførelse af skolekomedien,
indkøb af pjecen om AIDS til Igeleverne samt penge til indkøb af
kunst, omtalt under kunstudval
get. Desuden har skolerådet an
søgt Amtskommunen om at få bevil
get penge til AIDS-pjecer til al
le skolens elever. På mødet i
marts 1987 besluttede skolerådet
endvidre at medvirke til at etab
lere en støtteforening på AiH.
Støtteforeningens
hovedformål
skal være at skaffe midler til
aktiviteter, som ligger uden for
de almindelige budgetter m.v.

Hans Christian Birkeland
Jeppe Bo Christensen
Ellen Johanne Tandrup

Fra formningsudstillingen
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Frivillig idræt
Frivillig idræt
I årets løb har der været en
lang række tilbud indenfor fri
villig idræt, som jo afvikles i
7. og 8. time. Udendørs tilbød vi
atletik og løbetræning, men må
stadig kæmpe mod lunefuldt vejr
og manglende tradition for disci
plinen på egnen. Vi mener imid
lertid det er vigtigt at fasthol
de,
at idræt godt kan dyrkes
udendørs uden at der nødvendigvis
er indblandet en bold. Det blev
faktisk det eneste tilbud, som
ikke er et boldspil.
Vi tilbød: badmintor, basket,
vollyball, indendørs fodbold. En
dvidere gav vi interesserede mu
lighed for træning i vores bøf
rum. Desværre var interessen her
begrænset - måske bunder det i
uvidenhed - for vi stiller fak
tisk apparatur til rådighed, som
man må betale dyrt for at få lov
til at benytte på et helsecenter.
Eller er det fordi vi mangler et
solarium og et passende publikum?
Generelt var holdene velbesøg
te, men med en klar afmatnings
tendens op mod ferierne. Desuden
er
arbejdspresset
på
specielt
3g'erne åbenbart så stort,
at
mange p.g.a. lektier og erhversarbejde og klubarbejde ikke kan
afse tid til frivillig idræt.
Synd for dem, for her kan de helt
gratis have nogle sjove timer på
tværs af klasser, køn og kunnen.
Vel mødt i sæsonen 1987/88.

så sjældent helt i top. Vi arran
gerede selv to stævner: atletik
stævnet på Århus Stadion, hvor vi
havde adskillige disciplin-vinde
re på vores 1. og 2g-hold. Des
uden afviklede vi her på skolen
et volley-stævne for drenge, hvor
lg-holdet viste gode takter, 2gholdet spillede sig videre til
mellemrunde
og
3g-holdet uden
fortræning
fik
den
forventede
skæbne.
Desuden spillede vores ældstedrenge i håndbold sig frem til
finalen om Århus Amtsmesterska
bet, men tabte mod Akademiets
velvoksne drenge. Eneste helt su
veræne hold var vores lg-basket
hold i pigerækken, som fejede al
modstand ud af banen, som om de
aldrig havde bestilt andet. Mind
re suveræne, men godt fightende
var vores tre drengehold, mens
3g-holdet for piger blev ramt af
ovennævnte kapacitetsmangel. Vo
res
badmintonhold
leverede
en
vanlig god indsats, men tabte
holdkampene på trods af en del
vundne singler.
Pigeholdene i volley gik det
heller ikke efter fortjeneste trods en ihærdig træningsindsats
og en god fight på banen lykkedes
det ikke at vinde turneringen,
men med den indstilling kommer de
langt næste år.
Vi vil næste år begrænse vores
udbud af stævner: Vi deltager i
september
i
atletikholdkampen;
basket deltager vi i alle, hvis
stævnet falder på en dag (for
hvert køn) - hvis ikke deltager
kun 2g. Volley samme betingelser!
Hvis der er interesse arrange
rer vi kampe mod nabogymnasierne,
uden om de traditionelle turne
ringer.

Gymnasieskole-stævner

I år tog skolen munden fuld,
da vi skulle melde hold til. Det
var meget få stævner vi ikke var
tilmeldt. Resultatet blev da også
en meget høj aktivitetsgrad, men
også at vi måtte erkende, at vi
skrævede mere end bukserne kunne
holde til. Vi havde ikke idræts
lærere nok at sende ud med holde
ne, vi havde ikke penge nok at
betale transporten med, vi havde
ikke træningstid nok op til stævnerne og allerværst i nogle til
fælde manglede også holddeltager
ne. Specielt 3g.
Resultaterne blev blandede dog sjældent helt ringe og lige
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
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Praktiske oplysninger
GLO (Gymnasieelevernes Landsorga
nisation), som eleverne kan melde
sig ind i individuelt.

Befordring

Fribefordring gives til alle
elever, der har mere end 11 km
mellem skole og hjem målt ad nær
meste offentlige vej.
For handicappede elever gælder
særlige regler.
Tidsbegrænset
handicap
som
f.eks. et brækket ben i gips gi
ver ret til fribefordring. Ansøg
ningsskemaer samt nærmere oplys
ninger udleveres på skolens kon
tor.
Som noget nyt koster erstat
ningskort til rutebil fra og med
skoleåret 1987/88 40 kr. Kortet
skal som sædvanlig bestilles gen
nem skolen. Sammen med bestil
lingen indsendes en krydset check
fra eleven,
udstedt til Århus
Amtskommune.
Ordningen
gælder
altså udelukkende de kort, som
trafikafdelingen udsteder og ikke
f.eks. bybus- og togkort.

Ferieplan

1987: Sommerferie: 22/6-4/8
Efterårsferie: 19/10-23/10
Juleferie: 21/121988: Juleferie: -1/1
Vinterferie: 15/2-19/2
Påskeferie: 31/3-4/4
Sommerferie: 20/6(Alle dage inkl.)
Forsikring
Skolen har ingen forsikring,
der yder erstatning i tilfælde af
tyveri og lign, mod eleverne. Det
tilrådes derfor eleverne selv at
tegne de nødvendige forsikringer.

Forsømmelser

I gymnasiet er der mødepligt.
Det betyder, at man skal være til
stede, hvis man ikke er forhind
ret 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 eksa
men. (Der er afsluttende eksamen
i nogle fag
allerede i Ig).
Manglende aflevering af opgaver
tæller også som forsømmelser.
Forsømmer en gymnasieelev i et
sådant omfang, at skolen må nære
betænkelighed over for elevens
mulighed ofr fortsat at følge un
dervisningen, 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 lærer
forsamlingsmøde afgøre, om ele
ver, der har modtaget skriftlige
advarsler,
skal indstilles til
eksamen,
eller om sagen
skal
overlades til direktoratets afgø
relse. En elev, der ikke får di
rektoratets
tilladelse
til
at
deltage i eksamen efter Ig og 2g,

Bogudlevering

Bøger og lommeregnere udleve
res i løbet af skoleåret. Husk at
indbinde og skrive navn i bøger
ne. Bøger og lommeregnere er sko
lens ejendom og skal erstattes,
hvis de ødelægges, mistes m.v.
Boginspektor administrerer bø
ger, papir og lommeregnere, og
henvendelse kan ske i boginspek
tors kontortid.
EDB

Alle lg-klasserne skal have 30timers udnervisning i EDB. Sko
lens EDB-lokaler er nr. 319 og
320.

Faglige Organisationer
Lærernes fagforening hedder: Gym
nasieskolens Lærerforening ( GL ).
Tillidsmand på skolen er Anders
Grøftehauge.
For gymnasieelever er der to
organisationer:
DGS (Danske Gymnasieelevers Sam
menslutning), som eleverne dels
kan melde sig ind i individuelt
og dels indmelde skolens elevråd
ved en flertalsbeslutning.
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kan ikke fortsætte i næste klas
se .
En af grundene til, at der er
mødepligt, er at man ved at følge
undervisningen opnår visse forde
le i form af mindre pensum til
eksamen. Man kan også blive stu
dent som privatist med fuld pen
sum.
Efter sygdom afleveres første
dag eleven igen er i skole en
seddel til kontoret, der angiver
dag(e) og årsag.

2g. Om antallet af og formen for
årsprøver i de øvrige mundtlige
fag træffer lærerrådet beslut
ning.
I 3g afholdes tre terminsprø
ver (i november og før påske) i
de skriftlige eksamensfag.
I
maj-juni
afholdes
skriftligog
mundtlig
studentereksamen
med
fremmede
censorere.

Forældrekonsultation

Vi
har
endnu
ikke
fast
regelsæt, men husk at efterlade
bygninger/lokaler, som I ønsker
at forefinde dem ved skolens
start.

Ordensregler

Der afholdes forældrekonsulta
tion hvert år i januar måned.
Fritagelse for undervisning

Oprykning
Tilladelse gives kun i ganske
særligt tilfælde. Eventuelle an
modninger herom skal i god tid
fremsættes skriftligt over for
rektor. Ansøgningsblanket kan af
hentes på kontoret.

Der tilbydes frivillig undervisnig i idræt, musik og form
ning. Se opslag fra faglærerne.

Ved hvert skoleårs slutning
drøfter
lærerforsamlingen
hver
elevs standpunkt. Hvis dette gi
ver anledning til betænkeligheder
vedtager lærerforsamlingen, hvil
ket råd man vil give eleven med
henblik på næste skoleår, men
spørgsmålet om oprykning eller
ikke afgøres af eleven selv sam
men med forældremyndighedens in
dehaver.

Glemte sager

Opslagstavler

Glemte sager/fundne sager be
des afleveret på kontoret. Fore
spørgsel angående glemte sager
rettes til kontoret.

Findes i alle lokaler og på
alle gange. På oplagstavlen uden
for kontoret meddeles timeændrin
ger m.v. Husk at checke opslags
tavlerne dagligt, da de er et væ
sentligt element i den daglige
kommunikation.

Frivillig undervisning

Grenvalget
Elever i Ig og deres forældre
orienteres om grenvalget i januar
- februar.
Endeligt grenvalg sker i marts
måned.

Papir

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

Karaktergivning og prøver

Ringetider

Lærerrådet afgør, om der skal
gives standpunktskarakterer ( 13skalaen) en eller to gange i lø
bet af skoleåret. De skal være
givet inden udgangen af marts.
Desuden gives der årskarakte
rer ved skoleårets slutning. I
slutningen af lg og 2g holdes der
årsprøver i de skriftlige fag
samt mundtlig eksamen i de fag,
der afsluttes i henholdsvis lg og

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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time
time
time
time
time
time
time

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

8.15
9.05
10.00
10.55
12.10
13.00
13.50

-

9.00
9.50
10.45
11.40
12.55
13.45
14.35

SKOLENS STYRELSE

inden for de bevillingsmæssige
rammer om introduktionsdage, em
neuger,
fællestimer og studie
kredse. I samråd med skolerådet
kan det også træffe afgørelse om
f.eks. faciliteter og fester.
Skolerådet består af en repræ
sentant for amtsrådet, rektor læ
rerrådsformanden og endnu en læ
rerrepræsentant, 2 repræsentanter
for forældre til elever under 18
år, 2 elevrepræsentanter og 1 re
præsentant for det teknisk-administrative
personale.
Arbejdet
kan kort sammenfattes således, at
det er skolerådets opgave at un
derstøtte samarbejdet mellem sko
len, forældrene og amt på det ik
ke direkte pædagogiske område.

Elevrådet er elevernes indbyr
des samarbejdesorgan. Det vælger
repræsentanter til andre udvalg
på skolen og søger herigennem at
få indflydelse.
Lærerforsamlingen har til op
gave at drøfte den enkelte elevs
standpunkt og vejlede eleven med
hensyn til
oprykning i
næste
klasse m.v. Alle lærere ved sko
len 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 læ
rere ansat ved skolen. Der vælges
et forretningsudvalg bestående af
formand, næstformand og sekretær.
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, under
visningsmidler m.v. Endelig be
slutter lærerrådet, inden for be
kendtgørelsens rammer, omfanget
og arten af årsprøver, karakter
givning m.v.
Fællesudvalget,
der er kon
taktorgan mellem rektor, lærerråd
og elevråd, består at rektor, der
formand, lærerrådsformand, 3 læ
rere valgt af lærerrådet og 4
elever valgt af elevrådet. Fæl
lesudvalget
opgaver
er gennem
indformation og forhandlinger at
fremme samarbejdet mellem lærere
og elever. Det træffer afgørelser

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 sygdom
mens art og varighed på kontoret.
Sedlen skal være underskrevet af
forældre/værge. Dog kan elever,
der fyldt 18 år, selv skrive un
der. Hvis sygdommen varer over 10
dage, kan der arrangeres sygeundersivning i hjemmet eller f.eks.
på hospital. Hjemmet bedes i så
danne tilfælde underrette skolen
så hurtigt som muligt, hvis man
ønsker sygeundervisning.
Hvis en elev lider af en syg
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dom, som specielt er en hindring
for at deltage i idræt, skal der
afleveres en lægeattest herom til
skolen. Særlig blanket til en så
dan lægeattest udleveres på kon
toret .
Hvis det drejer sog om kortva
rig sygdom, kan skolen fritage
eleven
for
aktiv
deltagelse i
idræt, uden at der afleveres læ
geattest, hvis en begrundet an
modning afleveres skriftligt til
idrætslæreren. En sådan fritagel
se gælder højst for en uge; bli
ver det nødvendigt at forlænge
den, skal dette begrundes skrift
ligt over for idrætslæreren. Ved
midlertidig fritagelse fra idræt
skal eleven overvære undervisnin
gen for at høre de instrukser
m. V. , der gives.

Hvis en elev føler, at nu er
hun vist ved 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 miljøtekni
ker, men ikke rigtig ved hvad der
kræves, så kan hun henvende sig
hos sin studievejleder i dennes
kontortid og få individuel vej
ledning. Kontortiden er opslået
uden for studievejlederkontoret,
sin 18 års fødselsdag og må sørge
for i god tid (et par måneder
før) at få fat i brochuren "Støt
temuligheder for 1987/88 samt an
søgningsskemaet
på
kontoret.
Støtten er ligeledes her primært
afhængig af forældrenes social
indkomst, således at den falder
væk ved en skattepligtig indtægt
på 274.700 kr. 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 an
søge alene om statsgaranti til
optagelse af lån. Kontoret ind
sender
ansøgningsskemaer
hver
mandag. Ekspeditionstiden er der
efter ca. 4 uger.

Studievej ledning
Personlig vejledning
Skolens elever kan henvende
sig for at få personlig vejled
ning op problemer af studiemæs
sig,
social,
økonomisk
eller
personlig karakter. Der er mulig
hed for, via en studievejleder,
at blive henvist til skoleplykolog, socialrådgiver eller det bi
standskontor,
som eleven hører
til.

Vi spiser gedt i kantinen
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Uddannelses- og erhvervsoriente
ring
I løbet af Ig gives der kol
lektivt en indføring i almen stu
dieteknik og
der gives gren
valgsorientering. I 2g gennemgåes
kollektivt dels generelle forhold
i forbindelse med uddannelse og
erhverv, dels økonomiske og soci
ale forhold i uddannelsesforlø
bet. I 3g fortsætter den kollek
tive
og den individuelle orientering om uddannelses- og
erhvervsmuligheder,
herunder
bl.a. arbejdsmarkedsforhold, ar
bejdsløshedsproblematik,
ansøg
ningsprocedurer, optagelseskrite
rier og muligheder for job i ud
landet.
I løbet af gymnasietiden får
eleverne anledning til at træffe
repræsentanter fra diverse uddan
nelsessteder og erhverv samt tid
ligere gymnasieelever, som har
været på udlandsophold efter ek
samen.
Specialundervisning
For elever med læsevanskelig
heder kan der etableres special
undervisning i dansk efter behov.
Elever med læsevanskeligheder
rådes til at kontakte en studie
vejleder med henblik på etable
ring af specialundervisning. Den

ne foregår på skolen efter skole
tid og i små hold.

Ugeinformation
Hver fredag udgives en ugeinfor
mation for den kommende uge. Uge
informationen,
der ophænges på
klassernes opslagstavler,
inde
holder informationer om arrange
menter, skemaændringer, lærerkur
ser, møder m.v. Husk at læse uge
information hver uge.
Ungdomsydelse - SU

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 familiens økonomi, såsom yng
re søskende. Hjemkommunerne admi
nistrerer ordningen og fastsætter
således indtægtsgrænser for støt
ten, samt dennes størrelse. An
søgningsskemaer fås ved henven
delse til kommunekontoret.
For unge der er fyldt 18 år,
overgår støtteordningen til Sty
relsen for Statens Uddannelses
støtte (SU). Man er støtteberet
tiget fra den første måned efter

"Den hovedløse dame"
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skolekomedien "Her bor de gale

SKOLENS PERSONALE
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Bang, Mathilde
adjunkt

Birkeland, Hans Christian
adjunkt

MB

Skovvangsvej 207 A
8200 Århus N
Tlf. 06 10 11 07

Paludan-Müllersvej 10
8000 Århus C
tlf. 06 13 81 27

Biologi

Matematik/fysik
Datavejleder

Bluhm, Ruth
adjunkt

RB

Brok, Anders sørensen
adjunkt

Vibevænget 4
8464 Galten
tlf. 06 95 44 07

AB

Janus la Coursgade 3, 3.tv.
8000 Århus C
tlf. 06 19 76 86

Kemi/fysik
46

Tysk/idræt
Boginspektor

CB

Christensen, Jeppe Bo
adjunkt

Christiansen, Jørgen
rektor

BC

Silkeborgvej 211
8230 Åbyhøj
tlf. 06 15 57 81

Skovbrynet 32
8000 Århus C
tlf. 06 11 03 38

Englesk/fransk

Samfundsfag/historie

Frandsen, Poul
adj unkt

Grøftehauge, Anders
adj unkt

PF

Solbakken 22
8240 Risskov
tlf. 06 17 36 38

Tinghøjvej 8
8370 Hadsten
tlf. 06 98 18 42

Samfundsfag/historie
Studievej leder

Fransk/dansk
Studievej leder
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JC

AG

Hagelskjær, Jan Hesselvig
adjunkt

JH

Hertoft, Mogens
adjunkt

Tåsingegade 20, st.tv.
8200 Arhus N
tlf. 06 10 74 65

Hovvej 82
8370 Hadsten
tlf. 06 98 18 58

Matematik/fysik

Dansk/idræt

Ingvartsen, Jane Dorthe
adj unkt

JI

Jacobsen, Alice
adjunkt

Fennebakken 211
8800 Viborg
tlf. 06 67 33 46

Solsortevej 16
8210 Arhus V
tlf. 06 15 87 92

Engelsk/dansk

Tysk/idræt
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MH

AJ

Jensen, Lone Janderup
adj unkt

Johnsen, Willy
adjunkt

Storkevej 11
8382 Hinnerup
tlf. 06 91 16 62

Chr. Molbechsvej 13, 3.th.
8000 Arhus C
tlf. 06 18 44 63

WJ

Matematik/fysik

fransk/latin

Jørgensen, Preben 0.
adjunkt

Jø

Knudsen, Karin Esmann
adj unkt

Overdrevet 20
8382 Hinnerup
tlf. 06 91 11 20

Vissingvej 33, Vissing
8370 Hadsten
tlf. 06 98 34 20

Fransk/spansk

Dansk/musik
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KK

Kring, Lise-Lotte
adjunkt

Langagergaard, Bente
adj unkt

LK

Vibevej 6
8240 Risskov
tlf. 06 17 88 08

Mylius-Erichsensvej 3
8200 Århus N
tlf. 06 16 65 26

Engelsk/formning

Musik/dansk

Larsen, Keld Dalsgaard
adj unkt

Larsen, Lars Bluhme
adjunkt

KD

Overdrevet 16
8382 Hinnerup
tlf. 06 91 14 47

Søndergade 14
8560 Kolind
tlf. 06 39 20 65
Historie/oldtidskundskab
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Historie/engelsk
Bibliotekar

BL

LB

Løvschal, Kirsten
adjunkt

Madsen, Thomas Kaare Mosdal
adjunkt

KL

Engvej 19 B
8370 Hadsten
tlf. 06 98 07 98

Vejlby Vænge 90
8240 Risskov
tlf. 06 21 15 45

Fransk/idræt

Geografi

Madsen, Hans Jørgen
adjunkt

Mikkelsen, Niels Just
adjunkt

Islandsvej 26
8370 Hadsten
tlf. 06 98 34 84

Jægervej 50
8450 Hammel
tlf. 06 96 14 39

Biologi/geografi

Fysik/matematik
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NM

KM

Nielsen, Aksel
adjunkt

Nielsen, Karen Marie
adjunkt

AN

Nedergårdsvej 17, Skejby
8200 Århus N
tlf. 06 10 32 40

Æbleparken 17
8370 Hadsten
tlf. 06 98 09 05

Dansk/historie

Historie/idræt

Rønnenfelt, Poul
adjunkt

PR

Schmidt, Martin
adjunkt

Lollandsgade 36
8000 Århus C
tlf. 06 19 52 41

Vestervang 20, 4.th
8000 Århus C
tlf. 06 18 92 66

Musik

Fysik/matematik
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KN

MS

Sørensen, Poul Tang
adjunkt

Tandrup, Ellen Johanne
adj unkt

PT

Falkevænget 30
8370 Hadsten
tlf. 06 91 41 31

Frej asvej 4
8370 Hadsten
tlf. 06 98 01 69

Geografi/samfundsfag
AV-inspektor

Religion/dansk

Tollund, Kenneth K.
adjunkt

KT

Weigelt, Åge
adjunkt

Skolegade 25
8000 Århus C
tlf. 06 12 37 15

Uffesvej 6
8370 Hadsten
tlf. 06 98 16 97

Fysik/matematik

Kemi/fysik
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ET

ÂW

Weisberg, Mette E.
adjunkt

Wickings, Anette
adjunkt

MW

Hroarsvej 4
8370 Hadsten
tlf. 06 98 10 50

Pilevej 5
8370 Hadsten
tlf. 06 98 22 02

Engelsk/dansk

Engelsk/oldtidskundskab

Mark, Marianne
sekretær

MM

Skais, Karen
sekretær

Skovvangsvej 10
8370 Hadsten
tlf. 06 98 17 00

Lyrevej 9
8900 Randers
tlf. 06 41 00 81
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AW

KS

Schmidt, Elina H.
kantine

ES

Poulsen, Poul Erik
pedel

Âdalen 13, Selling
8370 Hadsten
tlf. 06 91 47 64

Jensen, Poul
pedelmedhjælper
Elmevej 7
8543 Hornslet
tlf. 06 99 52 17

PP

Ellemosevej 30
8370 Hadsten
tlf. 06 98 19 75

Jacobsen, Else Marie
rengøring

PJ

Marsvej 11
8370 Hadsten
tlf. 06 98 17 47
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EJ

Rengøringspersonale

Lærerkandidater i 1986/87

Jonna Dradrach
Anna Grethe Engberg
Tove Hansen
Helle Huulgaard
Else Marie Jakobsen
Maja Jensen
Kirsten Kristensen
Jonna Elgaard Madsen
Karen Margrethe Madsen
Inge Lise Pedersen
Lise Sørensen

Mette Pedersen, forårssemestret,
1987, i fagene engelsk og spansk
Marianne Jessen, forårssemestret
1987, i faget musik
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3a
Andersen, Kirsten Brock
Tåstrupvej 31, Selling
8370 Hadsten

Laustsen, Helle Schødt
Tranevej 40, 8382 Hinnerup

Brixen, Charlotte
Skæring Havvej 79, 8250 Egå

Meinert, Lotte
Randersvej 250, Haurum
8450 Hammel

Hahn, Peter
Havevej 4, 8870 Langå

Nielsen, Benita Kokholm
Byvej 29, Selling, 8370 Hadsten

Hansen, Maj-Britt
Tranevej 24, 8382 Hinnerup

Petersen, Pernille Rugholm
Byvej 29, Selling, 8370 Hadsten

Hansen, Thomas Helbig
Lille Voldgade 5, Illtv.
8900 Randers

Søndergaard, Camilla
Nørregade 67, Selling
8370 Hadsten

Jensen, Birgit
Thiesensvej 9, Foldby
8382 Hinnerup

Sørensen, Dorthe Hougaard
Kirkevej 23, I, 8370 Hadsten

Johannsen, Annette
Bøgevej 8, 8382 Hinnerup
Kristiansen, Anette
Højgårdsparken 39, Spørring
8280 Trige

Sørensen, Elisabeth
Skanderborgvej 179, 8382 Hinnerup
Uldall-Jessen, Lena
Ringshøj 15, 8382 Hinnerup
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3b
Andersen, Lærke Kjær
Urbakkevej 26, 8450 Hammel
Bisgaard, Ellen Kathrine
Sognevej 9, 8870 Langå

Blenstrup, Henrik
Ellemosevej 31, B3, 8370 Hadsten
Christensen, Mads Fjeldsø
Ellemosevej 31, Bl, 8370 Hadsten
Mortensen, Susanne
Merkurvej 5, 8370 Hadsten

Møller, Lillian Kristina
Ellemosevej 31, B2, 8370 Hadsten
Nielsen, Bodil
Østergade 23, 3mf, 8370 Hadsten
Nielsen, Helle Schjøtt
Rønvangen 112, 8382 Hinnerup

Pedersen, Hanne Ray
Skovvej 7, 8370 Hadsten

Pedersen, Helle
Glentevej 13, Hadbjerg
8370 Hadsten
Pedersen, Inger Marie Bundgaard
Krogsvej 20, Vitten
8382 Hinnerup

Pedersen, Mette
Wahlsvej 2, 8870 Langå
Petersen, Bettina Hedegaard
Ellemosevej 35, 8370 Hadsten
Rasmussen, Susanne Dengsøe
Galtenvej 13, 8370 Hadsten

Simonsen, Merete Vangsøe
Hammelvej 227, Houlbjerg
Sørensen, Bente Svejstrup
Anbækvej 7, st.tv., 8450 Hammel
Tetzschner, Ann-Carina C.
Rønvangen 18, 8382 Hinnerup
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3x
Anthonsen, Pia Højgaard
Aarhusvej 64, Søften,
8382 Hinnerup

Nielsen, Karsten skjoldhøj
Nøragervej 15, Foldby
8382 Hinnerup

Bajlum, Marianne Louise
Vermundsvej 40, 8370 Hadsten

Nielsen, Lise
Fusagervej 14, Foldby
8382 Hinnerup

Christensen, Palle Mark
Dr.Lassensvej 4, 8870 Langå

Rasmussen, Ebbe Mosbæk
Villavej 6, 8870 Langå

Hansen, Flemming Glud
Ellemosevej 29, A10, 8370 Hadsten

Schou, Bjarne Winther
Ellemosevej 31, B7, 8370 Hadsten

Hansen, Laila
Sandballevej 1, Grundfør
8382 Hinnerup

Sølvsten, Else
Skolevej 11, Laurbjerg,
8870 Langå

Hougaard, Lone
Vittenvej 59, Vitten,
8382 Hinnerup

Søndergaard, Torben
Orionsvej 8, 8370 Hadsten

Markussen, Ronny
ellemosevej 29, A7, 8370 Hadsten

Themsen, Jesper Thomas H.
Herstvej 98, 8382 Hinnerup

Michaelsen, Henrik
Hjortevej 51, Søften
8382 Hinnerup

Thomsen, Jannie Ladefoged
Nørregade 8, 8382 Hinnerup

Westergaard, Pia
Rønvangen 226, 8382 Hinnerup

Mortensen, Jens Vejby
Skovvangsvej 8, 8370 Hadsten

Nielsen, Annette Momme
Bøgevej 1, 8370 Hadsten

Zinck, Morten
Rønvangen 88, 8382 Hinnerup
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3y

Hansen, Jesper Lundbek
Kildevangen 25, 8382 Hinnerup

Larsen, Morten Nøhr
Tranevej 4, 8382 Hinnerup

Horn, Martin
Postvej 39, 8382 Hinnerup

Laursen, Frank Lundgaard
Jeppe Åkjærsvej 17, Selling
8370 Hadsten

Hougaard, Flemming
Ågade 2, 8382 Hinnerup

Lindholst, Morten
Bekkasinvej 14, 8382 Hinnerup

Jensen, Birgitte
Hovvej 16, 8370 Hadsten

Majcher, Jan Michael
H.C.Andersensvej 4, Selling
8370 Hadsten

Jensen, Lone Henriette
H.C.Andersensvej 40, Selling
8370 Hadsten

Morensen, Søren Lundgård
Byvænget 10, 8382 Hinnerup

Jensen, Pia Gam
Enemærket 2, Foldby
8382 Hinnerup
Juelgaard, Søren
Skjoldborgvej 4, Selling
8370 Hadsten
Juul, Michael Schøler
Knudstrupvej 10, Kongstrup
8870 Langå
Knudsen, Pia Spørring
Postvej 61, Foldby, 8382 Hinnerup

Larsen, Jane Belinda
Rønvangen 164, 8382 Hinnerup

Møller, Flemming Vejby
Ternevej 4, 8382 Hinnerup

Nielsen, Anne
Fusagervej 14, Foldby
8382 Hinnerup
Nielsen, Solfrid
c/o Henning Nielsen,
20, 8370 Hadsen

Hjaltesvej

Petersen, Bjarne
Holmelundsvej 24, Søften
8382 Hinnerup

Værum, Nina
Sognevej 6, Granslev
60 8382 Hinnerup

3z
Brun, Charlotte
Thiesensvej 14, Foldby
8382 Hinnerup

Fogh, Mia Bilde
Engvej 13, 8382 Hinnerup

Gotfredsen, Niels Jakob
Ve.skovvej 51a, 8370 Hadsten
Hedemann, Susanne
Kløvervej 18, 8382 Hinnerup
Hvam, Anja Kjærsgaard
Jupitervej 39, 8370 Hadsten

Lorenzen, Mikkel Askov
Rønvangen , 8382 Hinnerup
Mikkelsen, Jes Hvid
Rønvangen 115, 8382 Hinnerup

Nielsen, Marianne Waldbjørn
Bøgevej 3, 8370 Hadsten
Nielsen, Steen Stougaard
Nørrevangen 3, 8382 Hinnerup
Nielsen, Tina Engdal
Ravngårdsvej 16, 8370 Hadsten

Jensen, Anders Heilmann
Würglersvej 3, 8870 Langå

Pedersen, Joan Rohde
Siriusvej 5, Søften,
8382 Hinnerup

Jensen, Flemming
Hammelvej 39, 8370 Hadsten

Pedersen, Mette Buhl
Nørrevangen 68, 8382 Hinnerup

Jeppesen, Svend
Solsortevej 6, 8382 Hinnerup

Winther, Henrik
Ødum torv 6, Ødum, 8370 Hadsten

Koudal, Carsten
Nørrevangen 26, 8382 Hinnerup

Wittrup, Jesper
Skoletoften 10, 8382 Hinnerup

Larsen, Kent Bo
Tåstrupvej 44, Selling
8370 Hadsten

Ostergaard, Lenette
Postvej 10, Foldby, 8382 Hinnerup
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A
B
L
S
M

Grundplan
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Administration
Bibliotek
Lærerværelse
Studievejledning
Musik

Skolens adresse:

Amtsgymnasiet i Hadsten
Ellemosevej 30
8370 Hadsten

Tlf. 06 98 04 11
Rektor :

Jørgen Christiansen

Sekretær :

Marianne Mark
Karen Skals

Kontortid: kl. 08.00 - 14.00
Lærerværelse :

Tlf. 06 98 06 84

Elevtelefon :

Tlf. 06 98 04 60

Studievejledere :

Ad j . Poul Frandsen
Ad j . Anders Grøftehauge

Adj . Ruth Bluhm

Inspektor :

Ad j . Kenneth Tollund
Adj . Âge Weigelt

Boginspektor :

Adj . Anders Brok

AV-inspektor:

Adj . Poul Tang Sørensen

Bibliotekar :

Adj . Lars Bluhme Larsen

Pedel :

Poul Erik Poulsen
Poul Jensen

Redaktionen af dette årsskrift:

Jørgen Christiansen, Poul Tang Sørensen,
Birgitte Kristiansen, 2a, Merete Søgaard, 2a.

