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Velkommen til Amtsgymnasiet i Hadsten
Med dette årsskrift bydes du velkommen til tre spændende og
udbytterige år på Amtsgymnasiet i Hadsten.
Du har valgt en uddannelse, som har til formål både at give dig
almen dannelse og forberede dig til videre studier.
Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem
klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde.
Derudover vil der I de enkelte fag blive arrangeret virksomheds
besøg, ekskursioner og studieture. Vi håber desuden på, at du
vil deltage i frivillig musik og idræt m.v., som ligger uden for den
skemalagte undervisning.

Det at begynde på en ny skole er altid spændende. Du får
nye kammerater, nye lærere og en række nye fag. For at gøre
skolestarten lettere, er der lavet et særligt program for den første
uge. Du vil den 3. august få nærmere besked om denne
"Introduktionsuges" indhold. Du opfordres ¡øvrigt 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
bygningerne o.s.v., men husk at spørge, hvis du er i tvivl om
noget.

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 tld, I skal tilbringe
sammen. Jeg håber også, at du vil være med til at præge og
videreudvikle de gode traditioner vi har på Amtsgymnasiet i
Hadsten.

Jørgen Christiansen
rektor
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Vibeke Andersen, 2 b.
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Velkommen.
Elevrådet.
Hejsa alle gymnasiefolk!

Her er et lille opråb fra elevrådet. Vi trænger til nyt blod, så vi kan
hjælpe med til, at der sker noget spændende og sjovt på AiH.
Gennem elevrådsarbejdet kan vi udnytte vores medbestem
melsesret og indflydelse på, hvad der skal ske på AIH.
Vores første opgave bliver at finde gode emner, som vi kan
blive enige om, til de kommende temadage.

Næste år har vi allerede planer om en masse ting, såsom udfø
relse af Operation Dagsværk og arrangement af temadage,
men vi håber også, at du er sprængfyldt med en masse gode
ideer!

Derfor er det meget vigtigt at hver klasse sender to repræsen
tanter til elevrådsmøderne - gerne de samme hver gang!
Vi ønsker jer en god sommerferie, og glæder os til at se jer efter
ferien - friske og veloplagte.

Mange hilsner
Elevrådet.

Festudvalget.
Nu skal vi igang med et nyt år og en masse fester.
I det forløbende år har vi haft 7 fester bl.a. julefest, Henrik Strube
og Karneval, som blev en bragende succes.

I årets løb har det været svingende med antal medlemmer I
udvalget, men vi håber at få nogle friske mennesker med, for
uden fester går det jo ikke, vel!!

Vi glæder os til at se jer oplagte efter ferien.
God sommerferie, hilsen
Festudvalget
Ellen Jensen, 1 z og Rikke Knudsen, I y.
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Jesper Just, 3 y.
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Interview med Rikke Nielsen og Mette Hansen, ly angående starten i
gymnasiet.
I:
Mette:
Rikke:

Hvordan var det at starte her?
Man var selvfølgelig lidt genert i starten, men det var hurtigt ovre.
Lærerne var enormt flinke og hjælpsomme, og man lærte hurtigt
hinanden at kende.

I:
Begge:
Rikke:
Mette:

Er det hårdt at gå her - er der meget arbejde?
Jaaa!!!
Der er meget at lave, men det virker ikke hårdt.
Man skal bare være indstillet på at lave noget.

I:
Mette:
Rikke:

Hvad har skiftet betydet for jer personligt?
Man udvikler sig meget i starten, man lærer også at tage et ansvar.
Man bliver mere selvstændig og lærer at planlægge sin tid.

I:
Begge:
Mette:
Rikke:

Hvad syntes I om at gå på AiH?
Skide lækkert.
Det er dejligt med et lille gymnasium, man føler at man kender aile.
Vi kommer her også af fælles interesse. Skolen flyder faktisk ud i dag
ligdagen.

I:
Rikke:
Mette:

Hvad synes I om hytteturen?
Den lå for sent, men ellers var det sjovt. Den skulle bare ha' varet 3 dage.
Jeg er enig med Rikke. Der skulle måske have været noget mere ind
hold.

Rikke:
I:

Man lærer også hinanden fra en helt anden side.
Et godt råd til de nye 1 g'ere.

Begge:
I:

Klø på og ta' det som en udfordring.
Tak.

Rikke Knudsen.
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Gymnasiets struktur fra august 1988
MATEMATISK LINIE
3g

Idræt
2 timer

Dansk
4 timer

Historie
3 timer

Religion
3 timer

Billedkunst
2 timer

Oldtids
kundskab
3 timer

Valgfag
4-5 timer

Valgfag
5 timer

Valgfag
5 timer

2g

Idræt
2 timer

Dansk
3 timer

Historie
3 timer

Geografi
3 timer

Sprog 2
4 timer

Engelsk
4 timer

Matematik
5 timer

Fysik
3 timer

Valgfag
4-5 timer

lg

Idræt
2 timer

Dansk
3 timer

Historie
3 timer

Biologi
3 timer

Sprog 2
4 timer

Engelsk
3 timer

Matematik
5 timer

Fysik
3 timer

Kemi Musik
3
3
timer timer

SPROGLIG LINIE
3g

Idræt
2 timer

Dansk
4 timer

Historie
3 timer

Religion
3 timer

Billedkunst
2 timer

Oldtids
kundskab
3 timer

Valgfag
5 timer

Valgfag
5 timer

Valgfag
4-5 timer

2g

Idræt
2 timer

Dansk
3 timer

Historie
3 timer

Geografi
3 timer

Begynder
sprog
4 timer

Engelsk
4 timer

Fortsætter
sprog
4 timer

Naturfag
4 timer

Valgfag
4-5 timer

lg

Idræt
2 timer

Dansk
3 timer

Historie
3 timer

Biologi
3 timer

Begynder
sprog
4 timer

Engelsk
4 timer

Fortsætter
sprog
4 timer

Naturfag
3 timer

Latin Musik
3
3
timer timer

Det nye gymnasium.
består for 2g's vedkommende af 5 timer
og for 3g's vedkommende af 15 timer.
Ved disse valg sammensætter man sin
egen
specielle
fagkombination, og
systemet bliver således mere fleksibelt
end tidligere og giver i høj grad mulig
hed for en at kunne imødekomme indi
viduelle ønsker.
Det vil f.eks. være muligt for en mate
matisk elev at vælge såvel latin, engelsk
og fransk eller tysk ved siden af de obli
gatoriske fag på den matematiske linie;
og det vil ligeledes være muligt for en
sproglig elev at vælge matematik, bio
logi eller kemi ved siden af de obliga
toriske fag.
Dette er naturligvis kun eksempler og er
måske endda ikke særlig sandsynlige,
men de er medtaget for at illustrere en af
gymnasiereformens pointer, nemlig at

Denne overskrift kan virke noget pompøs
og højtflyvende og dækker da også kun
over, at der er indført en reform af gym
nasiet gældende for alle årgange efter
den 1. aug. 1988.
Alligevel er der fornuft i at bruge et sådant
ordvalg, da denne reform faktisk ændrer
væsentlige forhold i gymnasieskolen.
Det er ikke hensigten her at gennemgå
reformen punkt for punkt, da dette er gjort
tidligere i mange andre sammenhæn
ge, men der kan være fornuft i at frem
drage nogle konklusioner, som vil få
umiddelbar betydning for vores hverdag
på skolen.
Først og fremmest indføres der en række
valgfag, som kendetegner den studen
tereksamen, som man kommer ud med.
Disse valg skal foretages i 2g og 3g, og
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der fremover skol være mindre forskel på
en matematisk og en sproglig studen
tereksamen.
Når der nu tilbydes så mange tilvalgsmu
ligheder, kunne man tro at det ville gå ud
over stamklassens tryghed og funktion
som socialt netværk.
Dette er imidlertid ikke tilfældet.
De mange nye valgmuligheder udgør
nemlig samlet et mindre antal timer i 2g
og 3g end timetallet på de nuværende
grene.
Sagt med andre ord vil eleverne altså
efter reformen tilbringe mere tld i deres
"egne" klasser, hvilket nok af de fleste vil
opleves som noget positivt.
Heraf følger også, at de fag, man under
vises i på stamklassen bliver styrket.
Det gælder fag som dansk, historie, reli
gion, musik, formning, m.fl.
Altså de såkaldte almendannende fag,
som på denne måde opprioriteres i lig
hed med den specialiseringsmulighed,
der ligger i tilvalgsfagene.

De ovennævnte tilvalgsfag er for en stor
dels vedkommende fag, som vi alle
rede kender i det nuværende gym
nasium; men der kommer også en del
nye fag.
Her kan i flæng nævnes erhvervsøko
nomi, teknikfag og filosofi, ligesom det
bliver muligt at vælge allerede kendte
fag på andre niveauer end vi er vant til.
Som eksempel på dette kan nævnes
idræt, musik og billedkunst på mellem
niveauer.
Mange af de "gammelkendte” fag har
også fået revideret sit indhold, og skulle
således have fået den fornyelse, som vel
har været påkrævet et stykke tid.
I det hele taget betyder indførelsen af
reformen store ændringer af gymnasiets
indhold; et forhold, som vel har været
noget overset i debatten, der først og
fremmest har koncentreret sig om den
ændrede struktur.
Lars Bluhme Larsen.

_______ Valgfag på mellemniveau
4 ugentlige timer i 2.g eller 3.g
Begge linjer:
Latin*
Samfundsfag
Geografi
Biologi
Kemi*
Datalogi
Teknikfag
Erhvervsøkonomi
Filosofi
Dramatik
Musik
Idræt
Billedkunst
Film- og tv-kundskab
Kun sproglig linje
Matematik
Fysik

* Tilrettelægges forskelligt på de to linjer.
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Gymnasiet i lokalområdet.
Amtsgymnasiet i Hadsten har til august
1988 fungeret som regionalt amtsgym
nasium i 7 år. De første 2 år i VUC's byg
ninger, på Hadsten skole og Den jydske
Haandværkerskole indtil skolen i 1983
blev
"samlet"
i de nuværende byg
ninger.
Eleverne kommer fra et stort område
dækkende
Hinnerup-Hammel-Langå
og Hadsten.
Det betyder, at vi som skole er meget
afhængig af, at de regionale og lokale
busruter er så optimale som muligt for
vore elever ikke blot i den almindelige
skoletid, men også om eftermiddagen
og aftenen, hvor skoten også er, og i
endnu højere grad gerne skulle være et
tilholdssted og samlingssted for de unge
¡lokalområdet om forskellige aktiviteter.
Samarbejdet med vore kontaktskoler
som er: Hadsten skole, og Østervang
skolen i Hadsten, Haldum-Hinnerup skole,
Præstemarkskolen og Rønbcekskolen i
Hinnerup samt Langå Skole, sikrer os en
god kontakt med vores lokalområde.
Vi holder årlige møder og informerer
løbende hinanden om ting af fælles
interesse til gavn for vore elever, ligesom
vi modtager elever fra 9. klasserne i prak
tik på gymnasiet.
Lokalt i Hadsten har vi et fint samarbejde
med de øvrige skoler: Højskolen, Hushold
ningsskolen m.v. F.eks. arbejder vi sam
men med VUC i Hadsten om at sikre fag
lærere og faglokaler, som kurset ikke selv
råder over, således at de voksne enkelt
fagskursister i lokalområdet løbende kan
tilbydes undervisning I flere fag.
Med Den jydske Haandværkerskole har
vi haft et meget positivt samarbejde
siden skotens start.
Udover som gode naboer at hjælpe
hinanden med praktiske ting såsom
lokaler, pædagogisk værksted o.lign.,
har vi i fællesskab lavet et forsøg til en
fælles uddannelse: Humanistisk-Teknisk
linie, hvor et 2-årigt HF-forløb udvidet med
værkstedskurser og praktik kan give
direkte
adgang
til
optagelse
på
teknikum.
Vi håber, at kunne starte forsøget pr.
august 1989.

Udenfor skolesystemet har gymnasiet
gennem de 7 år det har eksisteret løben
de arbejdet på at indgå som en inte
greret del af lokalområdet.
Det gælder f.eks. i forbindelse med for
årsugerne i Hadsten, hvor skoten gerne
lægger hus til udstillinger, teater-, musikog filmforestillinger.
Vi har opbygget en tradition for at skoten,
og dens lærere, gerne vil være med og
deltage aktivt i ting, som foregår uden for
skoten.
Udover forårsugerne kan f.eks. nævnes
filmklubben, Operaens Venner, Idræts
samvirket,møderækker
om
fritidssam
fundet i Hadsten i 90'erne, etablering af
Hadsten Kollegium, Hadsten Støttefor
ening for flygtninge, Lokal kommiteen for
Danmarks Naturfredningsforening, etc.
Hos de lokale organisationer og virk
somheder har vi fået en meget fin
modtagelse.
Vi har hvert skoleår haft adskillige elever
på virksomhedsbesøg i lokalområdet og
for skolen er det af stor betydning, at vi
ikke behøver at rejse til Århus eller Randers
for f.eks. at illustrere EDB's anvendelse i
virksomhederne.
Som noget helt nyt har vi dette skoleår
haft en lærer i praktik hos Nordisk Wavin i
Hammel I 2 måneder.
For gymnasiet ligger der en spændende
udfordring i at kunne tilbyde kurser, mø
derækker,studiekredse o.lign. tilpasset i
form og indhold til lokale ønsker, det
være sig enkeltpersoner, institutioner eller
virksomheder. Vi har således i det
forløbne skoleår afholdt et kursus i engelsk
for personalet på Den jydske Haandværkerskole.
Det er mit håb, at den positive udvikling,
som har fundet sted i retning af at placere
gymnasiet som en integreret del af
lokalområdet, hvor vi gensidigt bruger
hinanden både på de almene og
kulturelle områder og på de mere
specifikke områder, må fortsætte og
udvikle sig.
Der er stadig mange muligheder og res
sourcer lokalt.

Jørgen Christiansen

Ud i erhvervslivet!
I efteråret 87 var jeg i to måneder ansat
på en privat virksomhed i forbindelse
med et ønske om at give gymnasie
lærere en større viden om erhvervslivet.
Virksomheden var Nordisk Wavin A/S i
Hammel, hvor jeg var ansat i personaleog uddannelsesafdelingen.
Virksomheden har ca. 500 ansatte, og
producerer plastrør, fittings og hele
rørsystemer.
Man er en del af en
hollandsk koncern og tager sig af det
danske,
norske, svenske og finske
marked. Der er søsterselskaber i Tyskland,
Frankrig, Belgien, Irland og England, og
bag moderselskabet står bl.a. Shell med
50%.
Omsætningen var i 1986 på 566 millioner
kroner.
Mine arbejdsopgaver var bl.a. at lave en
personalelommebog med en beskriv
else af virksomhedens opbygning og
oplysninger f.eks. i forbindelse med ferie,
sygdom osv.
Jeg lavede også en betjeningsvejled
ning for en ny plastrør-maskine, således at

medarbejderne kunne få et indtryk af,
hvordan maskinen fungerede.
Wavin var også interesseret i, at gym
nasieelever - som et led i undervisningen
- kunne besøge virksomheden.
Derfor indsamlede jeg en masse informa
tioner om de forskellige afdelinger, og
lavede konkrete planer for elevbesøg,
der kan anvendes i forskellige fag.
I april 88 har 2 samfundsfaglige klasser
benyttet dette i forbindelse med under
visning i ny teknologi. Gennem disse og
andre arbejdsopgaver har jeg fået et
meget grundigt kendskab til Wavin, men
også til erhvervslivet i det hele taget.
Denne viden er allerede inddraget i sam
fundsfagsundervisningen, men også i mit
arbejde som studievejleder.
Hvad kan gymnasiet bruge denne viden
til? Ja, andre fag på AIH vil formentlig frem
over anvende de omtalte besøgs
moduler, f.eks.I fagene matematik, fysik,
kemi, geografi og erhvervsøkonomi.
Poul Frandsen.
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Praktikuge for 3mK
Matematisk-kemisk forsøgsgren oprettes
på AiH i 1986. Forsøgsgrenen adskiller sig
fra de øvrige grene, idet der i 3g er
indeholdt en obligatorisk praktik-uge.
Her får eleverne lejlighed til at beskæf
tige sig med kemiens anvendelser ude i
det "virkelige" liv. I efteråret inddeles
eleverne i 2-mandshold og sendes ud til
virksomhederne.
Undertegnede
fik tildelt
plads
på
Studstrupværket. Af andre praktiksteder
kan nævnes: Hadsten Apotek, DLG, KFK,
Østjyske Slagterier i Randers, Grindsted
Products og Genetisk Institut på Aarhus
Universitet.
Studstrupværkets laboratorium har en
yderst væsentlig funktion i det daglige ar
bejde, og der knytter sig en omfattende
laboratoriekontrol til værkets elproduk
tion. Vi fik under opholdet lejlighed til at
følge nogle af laboratoriets grund
læggende arbejdsopgaver, som f.eks.
kulanalyser og kontrol af turbinekøle
vandssystemet.

På baggrund af denne uges erfaringer
udarbejdede vi en praktikrapport.
Til slut kan vi sige, at vi fandt denne
lejlighed til at få afprøvet teorien udenfor
skolens rammer et vigtigt led i forståelsen
af kemien.Et sådant obligatorisk praktik
ophold vil være et klart aktiv for enhver
gymnasiegren.
Jens Frambøl og Anne Simonsen, 3xK
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Rikke Beyerholm Knudsen, ly.
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Introduktionsarrangementer.

Elevbesøg på Gymnasiet.

Formålet med introduktionsarrangemenlerne er dels at introducere de nye Ig
elever til Amtsgymnasiet i Hadsten, dels at
give eleverne mulighed for at lære hinan
den at kende I de respektive klasser og
på tværs af årgangene.
Den første dag i skoleåret 1987-88 inde
holdt den officielle velkomst v. rektor,"de
gamle" elevers velkomst, rundvisning på
gymnasiet samt udlevering af skema
etc..
Den almindelige undervisning var suspen
deret den anden dag, og i stedet arbej
dede de enkelte Ig klasser med projek
ter planlagt af to af klassens lærere.
Først og fremmest gik dagen med små
praktiske opgaver, f.eks. Interviews med
lærere, fremskaffelse af materiale fra
biblioteket, trykning af oplæg osv..
Og herefter startede virkeligheden så:
undervisning efter skemaet, bogudleve
ring i kælderen, populært: "førerbunkeren", lektier og sidst, men Ikke mindst, den
traditionelle introduktionsfest!
Umiddelbart før forældremødet i slut
ningen af september var de enkelte Ig
klasser på hyttetur af to dages varighed.
Her hyggede man sig bl.a. med at for
berede elevoplæg til forældre mødet.

Igen i år har vi fra november til februar
haft besøg af folkeskoleelever, som var
interesserede i at komme i "erhvervs
praktik" I 3 dage på gymnasiet. Første
dag går med velkomst, rundvisning og
specialtimer, hvor gæsterne kun er sam
men med hinanden og lærere fra vores
skole. Hensigten med denne form er at
skabe mere ro omkring de besøgende
så vi bedre kan opfange eventuelle
spørgsmål til os lærere.
Næste dag følger gæsteeleverne i hold
på 8-12 undervisningen i hver sin Igklasse for i sidste time at kunne snakke frit
med en "værtsklasse" fra Ig om over
gangsproblemer osv., uden at vi lærere
er der til at blande os. Og sidste dag føl
ger de små gæstehold undervisningen i
2g og 3g for at se, hvordan grenklas
serne fungerer og hvor langt man i
virkeligheden når i løbet af bare 2 1/2 år.
Undervejs har vi så en oplysningstime om
den nye gymnasiestruktur og ligeledes
en time med en studievejleder, der kan
orientere mere generelt om optagel
sesbetingelser og arbejdsformer. Det
hele ender med en diskussionstime
sammen med en studievejleder og (så
vidt muligt) rektor, hvor gode og dårlige
ting i de tre dage bliver taget op på
initiativ af gæsterne.
Vi plejer som sagt at afholde den slags
arrangementer, fordi vi mener det er
vigtigt, at så mange interesserede som
muligt på stedet og med os, dvs. lærere
og nuværende elever, rent faktisk op
lever, hvad det vil sige at gå på gym
nasiet i dag. Der er jo ingen grund til at
komme her, hvis man efter kort tid allige
vel fortryder. Og samtidig er der måske
nogle, der får lyst til at gå på gymnasiet
efter sommerferien, når de ikke bare
hører, men også oplever stedet i funktion.

Axel Nielsen.
Introduktionsudvalget.

Jeppe Bo Christensen.
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Kalender.

Forældremøde for Ig.

August

3b og Mathilde Bang på ekskursion ved
Lilleåen for at se på forureningsgrad.
Elevfest.

3Mus,
Bente Langagergaard og Ma
thilde Bang var i Skotland til Edinburgh
Festivalen for at høre klassisk musik,
folkemusik, jazz-musik og rytmisk musik.

Oktober:
Fællestime med dansegruppen Impuls.

2mS, 2abS, Poul Tang og Poul Frandsen
på hyttetur i Silkeborg, hvor de lavede en
videoproduktion af en alternativ TV-avis.

Forældrearrangement med Operaens
venner: "Forførelse og Frikadeller".

2abyM, Karin Esmann Knudsen og Poul
Rønnenfelt på hyttetur i Vissing til samspil i
to dage og nætter for at ryste den nye
grenklasse sammen og lære skolens
instrumenter grundigt at kende.

2xyN, Mathilde Bang og Hans Jørgen
Madsen på hyttetur til Ravnsø for at lave
vandundersøgelser.

Introduktionsfest.

November:

September:

Amtskonference vedr. rekvireret under
visning med 40 deltagere blev afholdt på
gymnasiet.

3mK i kemi praktikuge. (se indlægget).

2a, 2x, Karen Marie Nielsen, Anette
Wickings og Anders Brok var i Græken
land på studietur, hvor de bl.a. stude
rede: Akropolis i Athen, Apollon-helligdommen i Delfi og Epidauros på Peloponnes
med dets antikke teater.

Koret deltog i fælles korprojekt på Århus
gymnasier, (se indlægget).

3xyzM på biologiekskursion til økologisk
landbrug.
3a, 3x, Karin Esmann Knudsen og Ellen
Tandrup, 3y, Lise-Lotte Krlng og Mogens
Hertoft, 3z, Bente Langagergaard og
Lars Bluhme Larsen på ekskursion til
København for at se: Teater, Tribadernes
nat, Louisiana, Glyptoteket, Storm Pmuseet. Byvandring, Carlsberg, Klun
kehjem, Arbejder museet.

3xyzN, Hans Jørgen Madsen og Niels Just
Mikkelsen var i Grækenland på biologi
studietur, hvor man undersøgte Middel
havets dyreliv, flora og fauna.
3mFK, Âge Weigelt, Ruth Bluhm og Jan
Hagelskjær var i Milano, (se indlægget).

Fællestime i anledning af folketingsvalget
med lokale folketingskandidater: Karl
Hjortnæs, Lars P. Gammelgaard, Bern
hard Baunsgaard og Jens Thoft.

Elevfest.
December:

3abxyzS,
Jørgen
Christiansen,
Poul
Frandsen, Poul Tang og Jeppe Bo
Christensen var i Wales, (se indlægget).

Tre Tema-dage om miljø.
Elevfest.

Ig, Kirsten Løvschal, Jeppe Bo Christen
sen, Willy Johnsen, Bente Langager
gaard, Jan Hagelskjær, Martin Schmidt,
Alice Jacobsen og Mette Weisberg på
introduktionshyttetur, hvor man bl.a. disku
terede den traditionelle klasseunder
visning contra gruppearbejde.

Basketstævne for piger og drenge.
Jule-volley-ball
stævne
lærere og elever.

for

skolens

3bSxyzFN og Lise-Lotte Kring på ekskur
sion til Århus Kunstmuseum.

Julehyggeaften.

3a, 3z, Jeppe Bo Christensen og Kirsten
Løvschal på ekskursion til Århus for at se
fransk film: "La Petite Fille sans Parole".

Fællestime med musikgruppen: "Tøbrud".
Julefest + "Gamle elevers fest".
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Januar:

dyrsforskning, dansk landbrugs
samt Karup Vejrtjeneste.

Fællestime med hexen Danny Druehyld,
der fortalte om at leve i overenstemmelse med naturens kræfter på en
ufanatisk måde.
Elever og Mogens Hertoft til Volley-ballturnering på Marselisborg Gymnasium.
3g vandt og gik videre til mellemrunden
på Amtsgymnasiet i Silkeborg.

Ix, ly, Iz havde besøg af plan
teavlskonsulent Vagn Hammer, der for
talte om landbrugets nitratproblemer.

Februar:

Besøg af 50 canadiske
elever (ungdomsorkester).

2abxyM, 3abxyzM og Bente Langagergaard på ekskursion I musik 'Stop making
Sense".

Elevfest.

April:

Forårskoncert og -udstilling, (se indlæg
get).
High

Maj:

Skolekomedien Mascerade. (se indlæg
get).

Sidste skoledag.

Elevfest.

Juni:

Studieorientering
om
uddannelser i 2g og 3g.

fremtid

korterevarende
Studentereksamen og årsprøver.
Årsafslutning.

Studieorientering om længerevarende
uddannelser i 2g og 3g.

Besøg af folkeskoleelever fra skoler i
Hadsten, Hinnerup, Hammel og Langå
kommuner.
Åbent-hus-arrangement for 3g-elever.

2mS, Âge Weigelt og Poul Tang på ekskur
sion til Studstrup og et energikonsulent
firma.
Volley-ball stævne for drenge i Silkeborg.
2b, Kirsten Løvschal og Anders Grøftehauge på studietur til Tunesien, (se ind
lægget).

2y, Lars Bluhme Larsen og Ellen Tandrup
på studietur til Rom. Bl.a. for at se det An
tikke Rom, Pompel og Peterskirken.
Karneval.

Marts:
Grenvalgsorienteringsaften.

Ix, ly, Iz, Âge Weigelt og Ruth Bluhm på
ekskursion til Superfos i Fredericia.

3xyzN, 2xyN, Hans Jørgen Madsen,
Mathilde Bang og Jens D. Jensen på
ekskursion til Foulum og Karup for at se
ægtransplantation,
moderne
stald
systemer, adfærdsforskning, generel hus
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School

Studietur

Glam's gæster, og det betød, at vi fik
ubegrænset hjælp med at få vores
forskellige ønsker opfyldt. Rygtet siger, at
vi virkelig gav mere end en af vores
værter grå hår ved f.eks. at bede om at
komme ind på stålværket, som normalt
ikke modtager skoleelever. Herudover
ønskede vi at arbejde i mindre grupper
en formiddag, hvor vi ville besøge en
redningsbådstation, en kirke, en børne
have, et plejehjem, et hjem for mentalt
handicappede, et ungdomsarbejdsløs
hedsprojekt og borgmesterkontoret i Port
Talbot. Men det er jo en studie-tur og ikke
en udlandsferie, og derfor skal tiden
selvfølgelig udnyttes så godt som muligt,
og netop ovenstående var for os at se
helt klare højdepunkter fordi det gav os
mulighed for at se og opleve ting, man
ellers aldrig vil kunne komme I nærheden
af som "privatperson", og som netop er
emner, vi normalt arbejder med, men via
bøger, film, kort osv.
Det er jo en fantastisk chance at kunne
"være der og røre ved tingene", og så
komme hjem og bearbejde indtrykkene.
Det er selvfølgelig vanskeligt at sige
noget om, hvad udbyttet af en Wales-tur
bliver for eleverne på længere sigt. Men
som Amtsborgmester Vernon Davies sag
de det i sin afrunding efter vores folketings

Wales 4.-13. sept. 1987.
Venskabsbesøg i West Glamorgan

Fra 4. til 13. september 1987 var alle sam
fundsfaglige 3g'ere på studietur til Wales.
Arrangementet var en del af det meget
veludbyggede
samarbejde
mellem
vores amt og West Glamorgan County i
Sydwales. Man havde besluttet at udvide
kontakten mellem venskabsamterne til
også at gælde gymnasieudvekslinger,
og vi rejste derfor sammen med en 3g fra
Risskov og en 2g fra Paderup. Det var op
rindeligt meningen, at vi skulle bo hos
"venskabselever" i Swansea-området og
så gøre gengæld ved at modtage
dem hjemme hos os umiddelbart efter,
så der i alt ville blive tale om mere end to
ugers samvær. Denne "homestay'-plan
blev af tekniske grunde ikke til noget for
os, men bliver så gennemført for to andre
Århus-gymnasler I 1988. Som et plaster
på såret var så ALT betalt for os fra vi an
kom til Harwich med DFDS og til vi igen
var ombord på båden.
Der er selvfølgelig mange måder at af
vikle en studietur på, men det specielle
for vores tur var, at vi var inviteret som West

BI«PIT him:

UNDERGROUND TICKET
I hereby request my agent to permit the holder of
this ticket to descend the Big Pit shaft to a depth of
three hundred feel below the surface of the Earth; to
inspect the ancient mine workings, haulage engines,
coal faces and roadways; all in accordance with the
relevant legislation pertaining to coal mines and
subject to such other conditions as shall be specified
by the Mine Manager.

WALTER BERRY Chairman of the Trust.
The Big Pit Museum Trust, an independent charitable body, now preserves
this historic pit as part of the heritage of South Wales. For further details
please contact The Director, Big Pit Mining Museum, Blaenavon, Gwent.
Telephone (0495) 790311
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valgaften: både Danmark og Wales er
små nationer, der skal prøve at fastholde
deres kultur og særpræg i de større sam
menhænge, vi indgår i, og hvem ved,
måske har nogle af eleverne om 10 år,
måske før, måske senere, fået topstil
linger i det danske samfund, og hvem
ved så, hvad turen kan få af konsekven
ser for vores samarbejde og samhandel.
Og under alle omstændigheder vil alle
vel engang imellem tænke tilbage på
opholdet.
Det vil vi!

Jeppe Bo Christensen, Poul Frandsen
og Poul Tang Sørensen.

Walesturen.
Det var med overvældende flertal, at
udvekslingsarrangementet
med
West
Glamorgan County i Wales blev ved
taget som studieturen for 3xyzS og 3abS
fra AiH. Allerede fra skoleårets begynd
else indledtes de faglige strækøvelser til
turen i fagene samfundsfag og geografi.
Her beskæftigede vi os med den økono
miske og politiske situation i Storbritanien i
almindelighed og i Wales i særdeleshed,
samt de demografiske og naturgeogra
fiske forhold i Wales. Efter at banen
således var kridtet op kunne Poul Tang,
Poul Frandsen og Jeppe Bo Christensen
sende det veltrænede team på banen
med udsigt til hele 9 dages hård fight, en
fight der resulterede I mange scoringer.
Fagligt omfattede turen bl.a. besøg på
et gigantisk stålværk og den såkaldte Big
Pit - et mine-museum, hvor vi via elevator
blev sendt 100 m under jordoverfladen.
Besøgene var særdeles velegnede til at
beskrive og karakterisere nogle funda
mentale industrisektorer i de sidste 200 år
af britisk historie, og således også vigtige i
bestræbelserne på at få indblik i britisk
kultur. Den britlsk/walisiske kultur blev vi
yderligere præsenteret for via de sociale
arrangementer som f.eks. Welsh Evening
med folkedans og typisk walisisk trakte
ment på en aldeles fortrinlig restaurant,
pool party og sportsaften, hvor vi mødtes
med jævnaldrende walisere etc.

Specielt glade var vi for et arrangement
omfattende samtaler med gymnasie
elever, et par kriminelle, og to betjente fra
det lokale politi, især Fessor var fascineret
af politifolkenes flotte udstyr (som det ses
på billedet). Turens toppunkt skulle
naturligvis have været landskampen i
Cardiff mellem Danmark og Wales, men
efter nederlaget denne regnfulde 9.
september var vi ikke længere helt så
stolte af at fortælle waliserne at vi kom fra
Danmark.
Helhedsvurderingen af turen er dog
noget anderledes end landskampen
animerer til: En tur der ikke kun udmøntes i
omfangsrige rapporter, men som på
grund af stor gæstfrihed og imødekom
menhed fra walisisk side, resulterede i et
fagligt, socialt og personligt udbytte for
deltagerne. Kort sagt var dette møde
mellem dansk og walisisk kultur præget af
megen fair-play, med kun enkelte off
sides og frispark på programmet til
glæde for begge hold og deres
trænere. Så til de, der tænker på at følge
efter, kan man kun sige som waliserne:
Croeso i Gymru Velkommen til Wales.
Hugo Høllede.

Studietur til Tunesien

Her snakker de udmærket dansk! - fandt
vi ud af. Mens pigerne var på besøg hos
kvindegruppen tog drengene på besøg
hos en bonde i en lille landsby uden for
Sousse. Her fik de lejlighed til at smage
den tunesiske nationalret, Cous-Cous. På
vort program var der desuden afsat tid til
et besøg i Kairouan, den hellige by i
Tunesien, hvor der bl.a. findes en brønd,
hvor vandet skulle komme direkte fra
Mekka i en underjordisk kilde. Vandet
blev trukket op af en kamel, som efter
sigende havde haft dette job i 15 år. Vi
vædede vore tørre ganer - ikke med
brøndvandet, men på en arabisk cafe,
forbeholdt mænd. Turen til Tunesien var
super, og et helt specielt minde har
trængt sig ind i vore sind.
Tak for en god tur til Kirsten Løvschal og
Anders Grøftehauge.

(2b) (dansk+fransk).
Programmet indeholdt bl.a. besøg på et
gymnasium og på en radio/TV station i
Tunis, samtaler med en kvindegruppe, by
tur i Sousse, Kasbah-museet, og Kartha
go, en historisk ruinby, folklore aften med
mavedans, ridning og socialt samvær.
Nogle morgener skulle vi meget tidligt op
(kl. 5.30), hvilket ikke var noget problem
da man i muslimske lande har et udmær
ket vækkeur i en Ayatollah (en præst),
som kalder til bøn 5 gange om dagen,
og altså også omkring 5.30. På gymnasiet
overværede vi en fransk og en engelsk
time. I sidstnævnte fik vi lov til at fortælle
om os selv og bagefter snakke med
eleverne i små grupper, hvorefter vi
sluttede af med at synge en dansk sang
for dem. I Medinaen, som er den gamle
bydel, blev der gjort mange handler.

Helle Hebsgaard m.fl.
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Studietur til Milano for 3mK og 3mF.
I uge 37 var 3mK, 3mF, med tre lærere på
studietur i Milano, hvor vi bl.a. besøgte
OSRAM, en el-pære samlefabrik, hvor pro
duktionen i høj grad var computer-styret.
Næste dags program bestod i en rund
visning på Alfa-Romeo fabrikkernes muse
um, som bl.a. havde en af Nicki Lauda's
formel 1-racere udstillet. Endvidere var
der modeller af smarte sportsvogne, som
aldrig havde været i produktion. Senere
på dagen så vi Alfa's EDB-afdellng, som
styrede flere fabrikker i Norditalien m.h.t.
personale, administration, salg, produk
tion m.m.. En ret imponerende samling af
store computere og hurtige printere. Om
onsdagen besøgte vi et atomkraftværk,
som dog af politiske grunde var nedluk
ket, da vi var der. Efter et udmærket fore
drag, på italiener-engelsk, fik vi mod af
levering af pas lov til at se selve værket.
Torsdag var "kemidag". Her besøgte vi
den farmaceutiske industri CARLO ERBA.
Denne producerer alle former for medi
cinalvarer, herunder også sterile paknin
ger - ampuller. Der er selvfølgelige store
hygiejniske krav til en sådan produktion,
hvorfor også besøgende fik udleveret
rene kitler og hovedbeklædning. Om
eftermiddagen var vi på en fælles ud
flugt til Como - en meget kønt belig
gende by ved søen af samme navn.
Nogle af os var herfra med en meget
stejl togbane oppe i en lille bjergby,
Brúñate. Fredagens program var besøg
på Lombardiets regeringsbygning - et
højhus i Milano - med foredrag af de
lokale politikere m.m. I løbet af ugen var
vi flere gange på "Unita"-festivalen, hvor
vi dels havde mulighed for at spise og
drikke til en yderst rimelig pris, dels kunne
møde den menige italiener.

Besøg på Superfos Gødning A/S.
Ilgi kemi har vi i år arbejdet med et pro
jekt om nitrat, hvor vi dels bestemte nitrat
indhold i vand og grøntsager og dels så
på fremstillingen af nitratgødninger til
landbruget. I forbindelse hermed be
søgte Ix, ly og Iz Superfos i Fredericia.
Fabrikken er Danmarks største kemiske
industri med en årlig produktion af knap 1
mio. tons. Først fik vi en teoretisk gennem
gang af produktionen samt de miljømæs
sige og handelspolitiske problemer. Der
på blev vi forsynet med hjælm og vist
rundt på det meget store fabriksområde
så vi selv kunne se, høre og lugte virksom
heden. Vi kunne følge råvarerne fra de
blev losset på kajen til de blev omdannet
til salpetersyre, svovlsyre, superphosphat
med videre for endelig til sidst igen at bli
ve sendt ud af fabrikken med lastbil,
jernbane eller skib.

Ruth Bluhm, Åge Weigelt
og Jan Hagelskjaer.
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Åge Weigelt og Ruth Bluhm.

Brikker fra skolens hverdag

Temadage om miljø
2.-4. december.
I begyndelsen af december afbrød vi
den almindelige undervisning i tre dage
og arbejdede alle med temaet miljø.
Hver dag begyndte med, at vi samledes
til et fællesarrangement - der blev vist film
om atomkraftulykken på Tre-mile-øen, lan
dets førende kratlusker, Vagn Juhl Larsen
fortalte om sin særlige måde at føre miljø
politik på, og gruppen "Nephentes" holdt
foredrag og viste lysbilleder om regn
skovsproblematikken. Resten af dagen
arbejdede vi i 14 forskellige emnegrup
per, der var dannet på tværs af klasser
og årgange. Eksempelvis lavede mad
gruppen lækker og sund mad til os hver
dag, kemigruppen målte indholdet af
tilsætningsstoffer i daglige madvarer, sko
lens indeklima og arbejdsmiljø blev un
dersøgt, andre arbejdede med miljø
politik, miljøorganisationer og psykisk miljø;
pressegruppen overvågede det hele
og udgav hver dag "Tema-Times", hvor
aktiviteterne blev kommenteret. Fredag
aften, den 4. dec. samledes vi for at præ
sentere resultaterne af de tre dages ar
bejde for hinanden - det foregik under
festlige former og i form af sang, musik,
skuespil og video. Udover en større viden
om miljøet og dettes betydning bidrog

samarbejdet på tværs af klasser og år
gange, de mange alternative arbejds
former, opbrydningen af det daglige ske
ma og afskaffelsen af "ringetimerne" til at
gøre sammenholdet og fællesskabs
følelsen på skolen endnu bedre.

Karen Marie Nielsen.

Morgensamling.
Foregår en gang om ugen. I et forlæn
get frikvarter mødes hele skolen i fælles
arealet ved kantinen. Her gives informa
tioner af forskellig art: fra reprimander om
oprydning til offentliggørelse af resultater
fra idrætsstævner. Men morgensamling
erne er også stedet, hvor der kan synges
fællessange, vises underholdende ind
slag eller gives oplæg til debat. Klasser,
smågrupper, enkeltpersoner kan her kom
me frem med, hvad de arbejder med - i
eller uden for timerne - og som de gerne
vil delagtiggøre andre i. Der har i det fore
gående skoleår været nedsat et mor
gensamlingsudvalg bestående af et par
lærere og lidt flere elever til at koordinere
aktiviteterne - og ikke mindst til at sætte
lidt skub i initiativerne fra elevernes side. Vi
håber, at eleverne i det kommende
skoleår vil være med til at øge aktiviteten,
fantasien og diskussionslysten på morgen
samlingerne, så de kan blive ikke blot et
rart pusterum i hverdagen, men først og
fremmest et sted, hvor eleverne er med til
at markere, at skolen også er deres.

Frivillig idræt
Aktiviteten i de frivillige ¡drætstimer har væ
ret uforandret høj. Derimod har vi satset
mindre på deltagelse i gymnasieskole
turneringer. Vi er simpelthen for få lærere til
at dække de mange turneringer, som til
bydes os. Vi valgte derfor at prioritere del
tagelse i atletik, basket, volley. Det lyder
måske ikke af så meget, men delt op på
drenge og piger og Ig, 2g og 3g blev
det til 12 hold, der stillede op mod nabo
skolerne. - Resultaterne blev blandede. Af
glædelige ting kan nævnes 2g piger,
der i basket spillede alle hold ud af ba
nen. De bliver svære at hamle op med
når turneringen i 3g bliver landsdækken
de. Atter en gang spillede volley-drenge
3g sig frem til mellemrunden, hvor de efter
en god fight igen måtte konstatere, at
finalerunden er svær at nå. Disciplinudbuddet i de frivillige timer minder meget
om stævnedisciplinerne: atletik, løbe
træning, basket, volley - men også bad
minton og indendørs fodbold blev tilbudt.
Måske var det tiden at finde lidt andre ak
tiviteter end boldspil frem.

Karin Esmann,
Morgensamlingsudvalget.
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Anders Brok.

Skolekomedie.

Beatles korprojekt.

I år spillede vi Holbergs Mascarade. Der
var omkring 30 elever og 3 lærere i gang
fra dramatiske forøvelser midt i oktober til
oprydning efter de spændende dage i
begyndelsen af februar, hvormed det
hele var overstået - fyret af - for et stort og
medlevende publikum. Især om fre
dagen den 5. blev rammerne sprængt
og så var det alligevel ikke helt ovre - for
det lever videre i vores hjerter og i vores
bevidsthed.
Lærerne
håndplukkede
med vanlig omhu (!) en skuespillerkerne
og de blev akkompagneret af en kreativ
trio. At nævne alle folkene - piger og
drenge af begge køn - bag scenen, vil
føre for vidt - men uden dem kunne det jo
ikke lade sig opføre! Holberg blev
levende for os og for dem der så på, og
det er en givende oplevelse! Komedie
er livsbekræftelse! og kan vi så finde en
ny dramatisk genre/metode næste år eller hvad?!

"Sommeren 1967 var en varm og dejlig
sommer" sådan indledte vores super kor
dirigent, Jens Johansen syv spændende
Beatles koncerter, vi i vores “bette" skole
kor var med til at opføre i efteråret 1987!
Selv om ingen af os har oplevet denne
så fantastiske sommer for nu 20 år siden, fik
vi gennem Beatles' tekster, rytmer og
stemning et ret klart billede af, hvad Jens
egentlig mente med sin indledning! Som
meren 1967 var året, hvor Beatles udgav
deres Sergent-Pepper'LP - og dette jubi
læum blev fejret med grundighed;
Allerede kort efter sommerferien startede
vi, sammen med 7 Århus-gymnasier ind
øvningen af seks Beatles sange fra netop
Sergent-Pepper'LP-en arrangeret for fem
stemmigt kor af Jens Johansen. Efter et
par fcellesprøver i løbet af oktober, var vi
d. 3.-4. november klar til at fyre hele herlig
heden af; ca. 200 gymnasieelever + et lil
le orkester var i de to dage totalt i beat
lesekstase. Dagene startede med op
varmning for derefter at turnere rundt, trans
porteret i busser til de medvirkende kors
gymnasier (men desværre ikke Amtsgym
nasiet i Hadsten). Turen sluttede på Århus
Katedralskole den 5. november med en
åben koncert, hvor begejstringen ingen
grænser havde!! Faktisk var det helt sør
geligt at synge den sidste node.
Se det var en rigtig lækker oplevelse!

Mogens Hertoft.

Lise Mark & Kirsten Mørk, 3z, Koret.
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Forårsudstillingen.
Maryanne Brandt Sørensen, 2 a.
Faget formning/kunstforståelse har ingen
egentlige eksamenskrav, men vi skal
lave en udstilling af de elevarbejder, der
er blevet fremstillet i årets løb. Derfor læg
ges der altid i undervisningen vægt på,
at man skal arbejde tingene ordentligt
igennem, så slutproduktet præsenterer
sig godt på udstillingen, som bliver set af
mange mennesker. Vi har i året, der gik,
arbejdet med mange forskellige temaer,
og en bred vifte af teknikker har vceret
inddraget. 2xy har skildret den indre og
ydre virkelighed i såvel tegning, collage
og 1er, og de har arbejdet med billeder
og musik. Sidst på året har de haft mulig
hed for at gå mere frit til værks med selv
valgte teknikker (oljemaling, papirbatik,
foto og silkemaling). 2ab har fordybet sig i
portrættet, hvor de har arbejdet bevidst
med forskellige stilarter, og de har ind
draget teknikker som tusch- og akva
relmaling, grafik og tegning.

Herudover har de haft en designopgave
med
inddragelse
af
rummet
og
anvendelsen af farven som stemnings
skabende
element.
Denne
opgave
blev fulgt op af en øvelse i at omsætte et
motiv til rene linjer og flader i gråtoner
med
et
indslag
af
ultramarinblå.
3abSxyzFN har haft større friere opgaver
inden for oljemaling og silkemaling samt
“hulemaleri" i sort plast/spray-maling. De
afsluttede med frie opgaver i materialet
fedtsten. 3abNxyzKS - menneskefiguren,
som du ser den, (i materialet 1er). Der
udover opgaver inden for emnet,
kontrasten mellem natur/kultur (foto og
silkemaling). Der afsluttedes med en
gennemgang
af
postmodernismen
inden for arkitektur, efterfulgt af elevernes
egne bud på en postmodernistisk faca
de. Et meget kreativt og dygtigt form
ningshold på tværs af klasserne har
arbejdet frit inden for selvvalgte teknikker,
og de har, med den korte tid de havde
til rådighed, nået imponerende resultater.

Niels Lysgaard-Madsen, 2 y.

Lise-Lotte Kring.
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Maryanne Brandt Sørensen, 2 a.
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Forårskoncert.

hvor det viser sig, hvor mange ressourcer
af fantasi og musikalitet, der findes på sko
len - til daglig bag lukkede døre. Forårs
koncerten løb i år af stabelen torsdag d.
14. april. Progammet startede med en
akustisk afdeling, hvor 2. og 3. mus. viste et
repertoire, der spændte fra 1600-tallet til i
dag. Derefter fulgte en række numre,
hvor det elektriske instrumentarium var i
brug - og hvor arven fra 60'erne viste sig
tydeligt med numre af bl.a. Stones og
Country Joe. Første afdeling af koncerten
sluttede med, at samtlige Ig'ere sang 2
Gnags numre - med backing af et til lejlig
heden nedsat Ig band. Efter pausen
sang 2. og 3. mus sammen 2 numre:
Trickle Trickle og Happy Day. Koncerten
sluttede med at koret opførte et større
værk, nemlig Sebastians udgave af
H.C. Andersens Nattergalen.

Faget musik har ingen eksamen, men af
holder hvert år en koncert - forårskon
certen. Her på gymnasiet er det blevet
tradition, at samtlige musikklasser deltager foruden naturligvis skolens kor. Der er stor
travlhed både i og uden for musiktimerne
op til forårskoncerten: samtlige spisefrikvar
terer, mange eftermiddage, ja sågar af
tener og weekender øves der i musiklo
kalet. Trods travlheden er det en dejlig tid,
hvor såvel øvede som uøvede sangere
og musikere får lejlighed til at gøre et styk
ke arbejde færdigt og vise for resten af
skolen, forældre og pårørende, hvor
langt de er nået. Det resulterer ofte i
gode musikalske oplevelser, både for
de udøvende og for det store publikum,
der traditionen tro strømmer til og er med
til at skabe en dejlig stemningsfuld aften,

Karin Esmann
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PRAKTISKE OPLYSNINGER.
Befordring.

melde sig ind I individuelt og dels kollek
tivt ved en flertalsbeslutning, og
GLO (Gymnasieelevernes Landsorgani
sation), som eleverne kan melde sig ind i
individuelt.

Fribefordring gives til alle elever, der har
mere end 11 km mellem skole og hjem
målt ad nærmeste offentlige vej.
For handicappede elever gælder sær
lige regler.
Tidsbegrænset handicap som f.eks. et
brækket ben i gips giver ret til fribeford
ring.
Ansøgningsskemaer samt nærmere op
lysninger udleveres på skolens kontor.
Som noget nyt koster erstatningskort til rute
bil fra og med skoleåret 1987/88, 40,- kr.
Kortet skal bestilles gennem skolen. Sam
men med bestillingen indsendes en
krydset check fra eleven, udstedt til Århus
Amtskommune. Ordningen gælder altså
udelukkende de kort, som trafikafde
lingen udsteder og ikke f.eks. bybus- og
togkort.

Ferieplan.
1988: Sommerferie:
Efterårsferie:
Juleferie:
1989: Juleferie:
Vinterferie:
Påskeferie:
Kristihimmelfartsferie:
Sommerferie:

20/6-2/8
17/10-21/10
23/12-4/1
13/2-17/2
20/3-27/3
4/5-Ö/5
26/6(alle dage inkl.)

Forsikring.
Skolen har ingen forsikring, der yder erstat
ning i tilfælde af tyveri og lign, mod ele
verne. Det tilrådes derfor eleverne selv at
tegne de nødvendige forsikringer.

Bogudlevering.
Bøger og lommeregnere udleveres i lø
bet af skoleåret. Husk at indbinde og
skrive navn i bøgerne. Bøger og lomme
regnere er skolens ejendom og skal er
stattes, hvis de ødelægges, mistes m.v.
Boginspektor administrerer bøger, papir
og lommeregnere, og henvendelse kan
ske i boginspektors kontortid.

EDB.
Forsømmelser.

Alle lg-klasserne skal have 30-timers un
dervisning i EDB. Undervisningen inde
holder tre områder: maskinkendskab,
kendskab til brug af EDB I administration/produktion samt en perspektive
ringsdel, der omhandler EDB's rolle i
samfundet.

I gymnasiet er der mødepligt. Det bety
der, 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 forsømmel
ser. For mange forsømmelser kan føre til,
at man ikke får lov til at gå til eksamen.
(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 betænkelig
hed over for elevens mulighed for fortsat

Faglige Organisationer.
Lærernes fagforening hedder: Gymna
sieskolens Lærerforening (GL). Tillidsmand
på skolen er Anders Grøftehauge.
For gymnasieelever er der to organisa
tioner: DGS (Danske Gymnasieelevers
Sammenslutning), som eleverne dels kan
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Karaktergivning og prøver.

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 ende
lige tilmelding til eksamen skal lærerne
på et lærerforsamlingsmøde afgøre, om
elever, der har modtaget skriftlige advars
ler, skal indstilles til eksamen, eller om
sagen skal overlades til direktoratets af
gørelse.
En elev, der ikke får direktoratets tilladelse
til at deltage i eksamen efter tg og 2g,
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 syg
dom afleveres første dag eleven igen er
skole en seddel til kontoret, der angiver
dag(e) og årsag.

Lærerrådet afgør, om der skal gives
standpunktskarakterer (13-skalaen) en
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 tg og
2g holdes der årsprøver i de skriftlige fag
samt mundtlig eksamen i de fag, der af
sluttes i henholdsvis tg og 2g. Om antal
let af og formen for årsprøver i de øvrige
mundtlige fag træffer lærerrådet beslut
ning. I 3g afholdes to terminsprøver (i no
vember og før påske) i de skriftlige eksa
mensfag.
I maj-juni afholdes skriftlig og mundtlig
studentereksamen med fremmede cen
sorer.

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

Forældrekonsultation.
Der afholdes forældrekonsultation hvert
år i januar måned.

Oprykning.

Fritagelse for undervisning.

Ved hvert skoleårs slutning drøfter lærer
forsamlingen hver elevs standpunkt. Hvis
dette giver anledning til betænkelighed
er 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 forældremyndighedens in
dehaver.

Tilladelse gives kun i ganske særligt tilfæl
de. Eventuelle anmodninger herom skal i
god tid fremsættes skriftligt over for rektor.
Ansøgningsblanket kan afhentes på kon
toret.

Frivillig undervisning.
Der tilbydes frivillig undervisning i idræt,
musik og formning. Se opslag fra faglæ
rerne.

Opslagstavler.
Findes i alle lokaler og på alle gange. På
opslagstavlen uden for kontoret medde
les timeændringer m.v. Husk at checke
opslagstavlerne dagligt, da de er et væ
sentligt element i den daglige kommuni
kation.

Glemte sager.
Fundne sager bedes
kontoret.
Forespørgsel angående
rettes til kontoret.

afleveret

glemte

på

sager
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Papir.
Papir, ringbind m.v. til brug for arbejdet ud
leveres i et begrænset omfang af bogin
spektor efter nærmere meddelelse.

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

time
time
time
time
time
time
time

kl.
ki.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

8.15
9.05
10.00
10.55
12.10
13.00
13.55

-

9.00
9.50
10.45
11.40
12.55
13.45
14.40

Skolens Styrelse.
Elevrådet
er elevernes indbyrdes samarbejdsor
gan. Det vælger repræsentanter til
andre udvalg på skolen og søger heri
gennem at få indflydelse. Dertil kommer
at eleverne i forbindelse med skolens til
bud om valgfag i 2g og 3g skal høres.

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 be
stående 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 forsøgsundervisning, anskaf
felse af større inventargenstande, under
visningsmidler m.v. Endelig beslutter lærer
rådet, inden for bekendtgørelsens ram
mer, omfanget og arten af årsprøver,
karaktergivning m.v.

elevrådet. Fællesudvalgets opgaver er
gennem indformation og forhandlinger at
fremme samarbejdet mellem lærere og
elever. Det træffer afgørelser inden for
de bevillingsmæssige rammer om in
troduktionsdage, emneuger, fællestimer
og studiekredse. I samråd med skole
rådet kan det også træffe afgørelse om
f.eks. faciliteter og fester.

Skolerådet
består af en repræsentant for amtsrådet,
rektor, Icererrådsformanden og endnu en
lærerrepræsentant, 2 repræsentanter for
forældre til elever under 18 år, 2 elev
repræsentanter og 1 repræsentant for
det
teknisk-administrative
personale.
Arbejdet kan kort sammenfattes således,
at det er skolerådets opgave at under
støtte samarbejdet mellem skoten, foræl
drene og amtet på det ikke direkte pæ
dagogiske område.

Samarbejdsudvalget
består af tre ledelsesmedlemmer, to
repræsentanter for lærerne og to re
præsentanter for det teknisk-admini
strative personale.

Sygdom.

Hvis en elev p.g.a. sygdom har måttet for
sømme undervisningen, skal hun/han den
første skoledag efter forsømmelsen afle
vere en seddel med angivelse af syg
dommens art og varighed på kontoret.
Sedlen skal være underskrevet af forceldre/værge. Dog kan elever, der er fyldt
18 år, selv skrive under. Hvis sygdommen
varer over 10 dage, kan der arrangeres
sygeundervisning i hjemmet eller f.eks. på
hospital. Hjemmet bedes i sådanne til
fælde underrette skoten så hurtigt som
Fællesudvalget,
muligt, hvis man ønsker sygeundervisning.
Hvis en elev lider af en sygdom, som spe
der er kontaktorgan mellem rektor, læ
cielt er en hindring for at deltage i idræt,
rerråd og elevråd, består af rektor, der er
formand, lærerrådsformand, 3 lærere
skal der afleveres en lægeattest herom til
valgt af lærerrådet og 4 elever valgt af 34 skolen. Særlig blanket til en sådan læge-

attest udleveres 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 fritag
else gælder højst en uge; bliver det nød
vendigt at forlænge den, skal dette
begrundes skriftligt over for idrætslære
ren. Ved midlertidig fritagelse fra idræt
skal eleven overvære undervisningen for
at høre de instrukser m.v., der gives.

træffe repræsentanter fra diverse uddan
nelsessteder og erhverv samt tidligere
gymnasieelever, som har været på ud
landsophold efter eksamen.
Specialundervisning.

Studievejledning.

For elever med læsevanskeligheder kan
der etableres specialundervisning i dansk
efter behov. Elever med læsevanskelig
heder rådes til at kontakte en studievej
leder med henblik på etablering af spe
cialundervisning. Denne foregår på sko
len efter skoletid og I små hold.

Personlig vejledning.

Ugeinformation.

Skolens elever kan henvende sig for at få
personlig vejledning om problemer af stu
diemæssig, social, økonomisk eller per
sonlig karakter. Der er mulighed for, via en
studievejleder, at blive henvist til skole
psykolog, socialrådgiver eller det bi
standskontor, som eleven hører til. Hvis en
elev er ved "at skride i svinget", eller slet
ikke kan få tiden til at slå til med alle de
lektier, eller hvis vedkommende går og
pusler med tanken om at blive diplomat
eller miljøtekniker, men ikke rigtig ved
hvad der kræves, så kan man henvende
sig hos sin studievejleder i dennes kontor
tid og få individuel vejledning. Kontor
tiden er opslået uden for studievejlederkontoret.

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

Ungdomsydelse - SU.
Ungdomsydelsen kan gives til unge mel
lem 16 og 18 år. Ydelsens størrelse afhæn
ger primært af forældrenes indtægt. Der
tages hensyn til forhold af betydning for
familiens økonomi, og antal søskende.
Hjemkommunerne administrerer ordnin
gen og fastsætter således indtægtsgrænser for støtten, samt dennes størrel
se. Ansøgningsskemaer fås ved henvend
else til kommunekontoret.
For unge der er fyldti 8 år overgår støtte
ordningen til Styrelsen for Statens Uddan
nelsesstøtte (SU). Man er støtteberettiget
fra den første måned efter sin 18 års fød
selsdag og man må sørge for i god tid
(et par måneder før) at hente ansøg
ningsskema på skolens kontor, hvor man
samtidig kan få udleveret brochuren, der
gør rede for reglerne, der gælder for
statens uddannelsesstøtte. Skolen ind
sender ansøgninger hver mandag til
Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte,
og ekspeditionstiden vil herefter være
ca. 4 uger.

Uddannelses- og erhvervsorientering.
I løbet af Ig gives der kollektivt en indfø
ring af almen studieteknik og der gives
grenvalgsorientering. I 2g gennemgås
kollektivt dels generelle forhold I forbind
else med uddannelse og erhverv, dels
økonomiske og sociale forhold i uddan
nelsesforløbet. I 3g fortsætter den kollek
tive - og den individuelle - orientering om
uddannelsesog
erhvervsmuligheder,
herunder bl.a. arbejdsmarkedsforhold,
arbejdsløshedsproblematik,
ansøgnings
procedurer, optagelseskriterier og mulig
heder for job i udlandet. I løbet af gym
nasietiden får eleverne anledning til at
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Skolens personale.

CB Hans Christian Birkeland,
Mat/fys/datavejl.

MB Mathilde Bang
Biologi

RB Ruth Bluhm,
Kemi/fysik/studievejl.

AB Anders Sørensen Brok,
Tysk/idræt/boginspektor

BC Jeppe Bo Christensen,
Engelsk/fransk

JC Jørgen Christiansen,
Samf./historie/rektor
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PF Poul Frandsen,
Samf./historie/studievejl.

AF Anita Frisch,
Engelsk/oldtidskundskab

AG Anders Grøftehauge,
Fransk/dansk/studievejl.

JH Jan Hesselvig Hagelskjœr,
Matematik/fysik

MH Mogens Hertoft,
Dansk/idrœt

AJ Alice Jacobsen,
Tysk/idrœt
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JJ Jens Damgård Jensen,
Samfundsfag/geografi

EJ Else Marie Jacobsen,
Rengøringsleder

PJ Poul Jensen,
Pedelmedhjælper

Jø Preben Jørgensen,
Fransk/spansk

WJ Willy Johnsen,
Matematik/fysik
38

i 1

■

KK Karin Esmann Knudsen,
Dansk/musik

LK Lise-Lotte Kring,
Engelsk/formning

BL Bente Langagergaard,
Musik/dansk

LB Lars Bluhme Larsen,
Hist./engelsk/bibliotekar

KL Kirsten Løvschal,
Fransk/idrœt

HM Hans Jørgen Madsen,
Bioiogi/geografi
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MM Marianne Mark,
Sekretær

NM Niels Just Mikkelsen,
Fysik/matematik

AN Aksel Nielsen,
Dansk/historie

KN Karen Marie Nielsen,
Historie/idræt

PP Poul Erik Poulsen,
Pedel

PR Poul Rønnenfelt,
Musik
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ES Elina Schmidt,
Kantineleder

Fysik/matematik

KS Karen Skais,
Sekretcer

PT Poul Tang Sørensen,
Geografi/samf./AV-inspektor

ET Ellen Johanne Tandrup,
Religion/dansk

KT Kenneth K. Tollund,
Fysik/matematik/inspektor/datavei
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MW Mette Weisberg,
Engelsk/dansk

ÀW Âge Weigelt,
Kemi/fysik/inspektor

AW Anette Wickings,
Engelsk/oldtidskundskab
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Rengøringspersonale

Lærerkandidater i 1987/88

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

Birgitte Jørgensen, efterårssemestret
1987, i fagene dansk og formning
Flemming K. Justesen, efterårssemestret
1987, i faget kemi og i forårssemestret
1988, i faget fysik.
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3a

Andersen, Lene Schneider
Vestervangen 22,8370 Hadsten

Lauritsen, Marianne
Rørsangervej 27, 8382 Hinnerup

Bojesen, Lone
Pilevej 6,8870 Langå

Matthiesen, Tine
Samsøvej 14,8382 Hinnerup

Bugtrup, Anne-Mette Holst
Glentevej 17,8370 Hadsten

Mertz, Pernille
Rådyrvej 13, 8382 Hinnerup

Christensen, Mette Throne
Tranevej 17,8382 Hinnerup

Pedersen, Charlotte Anni
Spovevej 8, 8382 Hinnerup

Jørgensen, Lisa
Bekkasinvej 9,8382 Hinnerup

Søgaard, Merete
Birkevænget 7, 8382 Hinnerup

Jørgensen, Susanne
Fladbrovej 21, 1.sal, 8900 Randers

Tomsen, Kirsten Vilstrup
Kærhusevej 9, 8280 Trige

Kristiansen, Birgitte Bjerg
Kildevangen 2,8382 Hinnerup
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3b
Alexanderen, Joan Kristensen
Vœrumvej 4,8370 Hadsten

Lindholm-Andersen, Birgitte
Houlbjergvej 1,8870 Langå

Andersen, Jette
Vissingvej 31,8370 Hadsten

Nielsen, Mette Thorning
Anneksvej 1,8870 Langå

Bech, Susanne
Jupitervej 19,8370 Hadsten

Petersen, Maibritt
Vestervangen 25,8370 Hadsten

Fleh, Annemette
Æbleparken 9,8370 Hadsten

Simonsen, Tina
Vermundsvej 18, 8370 Hadsten

Karlsson, Katja
Bøgevej 62, 8382 Hinnerup

Thomsen, Regina
Bavnshøjvej 11,8870 Langå
Vedholm, Brian
Vermundsvej 28, 8370 Hadsten

Kjeldsen, Claus Smedegaard
Rønvangen 218,8382 Hinnerup
Kristensen, Lene Terien
Jupitervej 21,8370 Hadsten
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3x
Bausager, Pernille
Kildevangen 69, 8382 Hinnerup

Kruse, Carsten
Egevænget 58,8382 Hinnerup

Bjerregaard, Jane Elisabeth
Postvej 27,8382 Hinnerup

Lundkvist, Anita Bach
Hjortevej 13,8382 Hinnerup

Bondrup, Rikke
Egevænget 29,8382 Hinnerup

Møller, Jacob Schach
Svinget 89, 1,8382 Hinnerup

Espensen, Ulf Hylten-Cavallius
Kappelsdal 56,8450 Hammel

Nielsen, Annette Strarup
Ådalsparken 19, 8370 Hadsten

Filt, Malene
Kildevangen 67, 8382 Hinnerup

Nielsen, Bente Toftkær
Rønvangen 242, 8382 Hinnerup

Frambøl, Jens Viggo
Solbakken 2,8370 Hadsten

Nielsen, Brian Rene'
Vinterslewej 22, 8370 Hadsten

Gabriel, Jesper
Lærkevej 23,8382 Hinnerup

Nielsen, Henrik Østergård
Æbleparken 54, 8370 Hadsten

Grooss, Dorthe Claudius
Tåstrupvej 24, 8370 Hadsten

Olsen, Line Elisa
Pilevej 18, 8870 Langå

Jensen, Karen Møller
Holmelundsvej 29, 8382 Hinnerup

Pedersen, Henrik Holmslykke
Rønvangen 53, 8382 Hinnerup

Jensen, Torsten Steenholt
Duevej 8,8382 Hinnerup

Salomonsen, Gorm
Rønvangen 163,8382 Hinnerup

Johansen, Anette
Tjørnevej 14, 8382 Hinnerup

Simonsen, Anne
Emilsmindevej 4,8382 Hinnerup

Klausen, Bjørg Espelund
Granvej 8, 8370 Hadsten

Vadstrup, Marno Peter Kjær
Egevej 8,8450 Hammel

Kristiansen, Martin
Hjaltesvej 41,8370 Hadsten

Østrup, Søren
Rolighedsvej 9, 8382 Hinnerup
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3y

Andersen, Bettina
Vadstedvej 205,8450 Hammel

Madsen, Vibeke Lindgren
Gotthåbsvej 2,8370 Hadsten

Ankersen, Lisbeth
Vittenvej 45, 8382 Hinnerup

Mogensen, Kenneth Gammeljord
Engvej 12,8382 Hinnerup

Brynningsen, Peter Krogh
Ellemosevej 2,8370 Hadsten

Morsing, Jens
Rønvangen 19,8382 Hinnerup

Christensen, Henrik Kjær
Rønvangen 208, 8382 Hinnerup

Mortensen, Anne Lundgård
Byvænget 10, 8382 Hinnerup

Gregersen, Anders Møller
Helgesvej 14,8370 Hadsten

Nielsen, Jan Koch
Tybjergvej 13,8382 Hinnerup

Høllede, Hugo
Vestervangen 51,8370 Hadsten

Poulsen, Inge
Kirkeskovvej 90, 8450 Hammel

Jensen, Charlotte
Langskovvej 23,8370 Hadsten

Rubak, Flemming
Saturnvej 4, 8370 Hadsten

Jensen, Heidi Skovbo
Ringhøj 16, 8382 Hinnerup

Søgaard, Anne Mette
c/o J. Cramer, Rensdyrvej 10, 8382
Hinnerup

Jensen, Peter Lund
Skoletoften 1,8382 Hinnerup

Sørensen, Steen Vejby
Grønhøjvej 4, 8382 Hinnerup

Just, Jesper Svensson
Vivildvej 14, 8370 Hadsten
Laursen, Ricki
Vittenvej 68, 8382 Hinnerup

Truust, Helle
Skanderborgvej 25,8370 Hadsten
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Brodersen, Henrik Findahl
Dyreparken 2, 8382 Hinnerup

Lorenzen, Peter Lorenz
Svinget 37, 8382 Hinnerup

Budtz-Jørgensen, Sigrid
Dr. Lassens Vej 5, 8870 Langå

Madsen, Kaare Thyregod
Kildedalen 10, 8870 Langå

Christensen, Mette Arvad
Kildevangen 63, 8382 Hinnerup

Mark, Lise
Skovvangsvej 10, 8370 Hadsten

Erenbjerg, Morten
Lærkevej 3,8382 Hinnerup

Munk, Heine Skouboe
Sdr. Alle 24,8870 Langå

Hansen, Karsten Kjær
Bondeshøjvej 2, 8382 Hinnerup

Mørch, Jesper Worsøe
Søndermarken 68, 8382 Hinnerup

Hansen, Ole Sejr
Nørreriisvej 4, 8382 Hinnerup

Mørk, Kirsten
Ellemosevej 23, C 5,8370 Hadsten

Jensen, Jens Henrik
Svalevej 14,8382 Hinnerup

Nielsen, Henning Staun
Vinterslevvej 49,8370 Hadsten

Jeppesen, Kenneth Pauli
Rønvangen 224, 8382 Hinnerup

Nielsen, Lasse Buschmann
Uffesvej 21,8370 Hadsten

Kjcersgaard, Bente Marianne
Smedebakken 8,8370 Hadsten

Pedersen, Birgitte Bastrup
Mejlbyvej 35, 8370 Hadsten

Klinkby, Tina
Ellemosevej 31 Bil, 8370 Hadsten

Poulsen, Jacob Buksted
Birkevænget 9, 8382 Hinnerup

Knudsen, Anne Lene
Hammelvej 17, 8370 Hadsten

Simonsen, Janne Lytoft
Rønvangen 244, 8382 Hinnerup

Larsen, Henrik
Finlandsvej 18, 8370 Hadsten

Sørensen, Pia Lykke
Rådyrvej 30, 8382 Hinnerup

Lauridsen, Hanne Kjær
Engvej 28, 8382 Hinnerup

Vestergaard, Brenda Lisbeth
Solkjærvej 27, 8382 Hinnerup

Laursen, Thomas Duch
Hjaltesvej 24,8370 Hadsten
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Adresseliste, lærere
MB
CB

Mathilde Bang, adjunkt, Abildgade 36, II th., 8200 Århus N

Hans Christian Birkeland, adjunkt, Paludan-Müllersvej 10, 8000 Århus C

06101107
06138127

RB

Ruth Damsgård Bluhm, adjunkt, Vibevænget 4, Herskind, 8464 Galten

06954407

AB

Anders Sørensen Brok, adjunkt, Arnegårdsvej 41,8230 Åbyhøj

06256514

BC

Jeppe Bo Christensen, adjunkt, Silkeborgvej 211,8230 Åbyhøj

06155781

JC

Jørgen Christiansen, Rektor, Skovbrynet 32, 8000 Århus C

06110338

PF

Poul Frandsen, adjunkt, Solbakken 22, 8240 Risskov

06173638

AF

Anita Friseh,adjunkt, Hovmarksvej 166, Stensballe, 8700 Horsens

05658029

AG

Anders Grøftehauge, adjunkt, Tinghøjvej 8,8370 Hadsten

06981842

JH

Jan Hesselvig Hagelskjcer, adjunkt, Tåsingegade 20, st .tv., 8200 Århus N

06107465

MH

Mogens Hertoft, adjunkt, Hroarsvej 4,8370 Hadsten

06981858

AJ

Alice Marianne Jacobsen, adjunkt, P.S. Krøyersvej 1,8270 Højbjerg

06275601

JJ

Jens Damgård Jensen, adjunkt, Byagervej 106 Q, 8330 Beder

06937554

LJ
W

Lone Janderup Jensen, adjunkt, Storkevej 11,8382 Hinnerup
Willy Johnsen, adjunkt, Chr. Molbechsvej 13, lll.th., 8000 Århus C

06911662

Jø

Preben Jørgensen, adjunkt, Overdrevet 20,8382 Hinnerup

06911120

KK

Karin Esmann Knudsen, adjunkt, Vissingvej 33,8370 Hadsten

06983420

LK
BL

Lise-Lotte Kring, adjunkt, Vibevej 6,8240 Risskov
Bente Langagergaard, adjunkt, Mylius-Erichsensvej 3, 8200 Århus N

06178808
06166526

LB

Lars Bluhme Larsen, adjunkt. Overdrevet 16,8382 Hinnerup

06911447

KL
HM

Kirsten Løvschal, adjunkt, Engvej 19 B, 8370 Hadsten
Hans Jørgen Madsen, adjunkt, Islandsvej 26,8370 Hadsten

06980798

NM

Niels Just Mikkelsen, adjunkt, Jægervej 50,8450 Hammel

06961439

AN

Axel Agesen Nielsen, adjunkt, Nedergårdsvej 17, Skejby, 8200 Århus N

06103240

KN
PR

Karen Marie Nielsen, adjunkt, Æbleparken 17,8370 Hadsten
Poul Mikael Rønnenfelt, adjunkt, Lollandsgade 36,8000 Århus C

06980905
06195241

MS

Martin Schmidt, adjunkt, Vestervang 20,4.th., 8000 Århus C

06189266

PT

Poul Tang Sørensen, adjunkt, Falkevænget 30, 8370 Hadsten
Ellen Johanne Tandrup, adjunkt, Frejasvej 4, 8370 Hadsten
Kenneth Kristensen Tollund, adjunkt, Skolegade 25,8000 Århus C

06914131
06980169

ET
KT

06184463

06983484

06123715

ÂW Åge Weigelt, adjunkt, Uffesvej 6, 8370 Hadsten

06981697

MW Mette Elisabeth Weisberg, lektor, Sønder Allé 5, 8000 Århus C

06130062

AW Anette Wickings, adjunkt, Pilevej 5,8370 Hadsten

06982202

Adresseliste, teknisk- administrativ personale
BH
EJ
PJ

Birgit Hansen, sekretærmedhj., Dr. Larsensvej 20,8370 Hadsten
Else Marie Jacobsen, rengøring, Marsvej 11,8370 Hadsten
Poul Jensen, pedelmedhjælper, Elmevej 7,8543 Hornslet

MM Marianne Mark, sekretær, Skovvangsvej 10,8370 Hadsten

06980488
06981747

06995217
06981700

PP

Poul Erik Poulsen, pedel, Ellemosevej 30,8370 Hadsten

06981975

ES

Elina H. Schmidt, kantineleder, Ådalen 13, Selling, 8370 Hadsten

06914764

KS

Karen Skals, sekretær. Lyrevej 9, 8900 Randers

06410081
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A
B
L
S
M

Grundplan

-

Administration
Bibliotek
Lærerværelse
Studievejledning
Musik

