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Velkommen til Amtsgymnasiet i Hadsten,
og tak for et usædvanligt spændende skoleår 1988/89.

Velkommen til vore mange nye elever - 6 1g klasser og 1 Teknisk-Humanistisk for
søgsklasse - til forhåbentlig tre udbytterige og aktive år på Amtsgymnasiet i Hadsten.
Som overskriften antyder er et årsskrift både en velkomst til de nye elever og en be
retning om de aktiviteter, som har fundet sted i det forløbne skoleår. Jeg vil derfor
starte med at takke de nuværende elever og hele personalet for det gode samarbej
de vi har på skolen, og for det store engagement som alle lægger for dagen, for at
gøre vores skole til et særligt godt sted at være.
Som ny elev opfordres du til at læse årsskriftet igennem før du møder den 10. august
kl. 9, således at du på forhånd er orienteret om de aktiviteter, der er på skolen, hvor
dan lærerne ser ud, hvem der bestemmer hvad, hvordan du skal finde rundt i byg
ningerne O.S.V., men husk at spørge hvis du er i tvivl om noget. Når du møder, vil du
få nærmere besked om et introduktionsarrangement, som nogle af lærerne og de æl
dre elever har lavet for at gøre gymnasiestarten lettere for dig.
Når det bliver hverdag vil undervisningen forme sig om en vekselvirkning mellem
klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Derudover vil der i de
enkelte fag blive arrangeret obligatoriske virksomhedsbesøg, ekskursioner og studie
ture. Endelig er der også mulighed for at deltage i den frivillige undervisning i musik,
formning og idræt, som ligger udenfor skemaet.
Du har selv direkte indflydelse på, hvordan de tre år i gymnasiet kommer til at forlø
be. Jeg håber at du og dine nye klassekammerater vil tage den udfordring op, det er
at starte et nyt sted, på en positiv måde, således at I alle får mest muligt ud af den tid
I skal være 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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Elevrådets forretningsudvalg: Jens 2y, Rikke 2a, Malene 1z, Anders 1z.

Hej alle sammen!
Elevrådet siger hermed velkommen til såvel gamle elever, der forhåbentlig møder
friske og veloplagte efter ferien, som til nye elever, der så hurtigt som muligt skal ind
lemmes i elevrådsarbejdet. VI har nemlig brug for frisk blod og ny inspiration, så vi
sammen kan tage fat på arbejdet med at gøre AiH endnu bedre og endnu mere
spændende at gå på.
Elevrådsarbejdet har i de seneste år været præget af megen bureaukrati, som har
gjort beslutningsprocesserne langsomme, hvorfor de endelige beslutninger sjældent
har fået den betydning, som elevernes høringsret og medbestemmelse lægger op til.
I år har vi prøvet at ændre dette ved en strukturomlægning, således at elevrådets sty
relse nu består af fire heldigvis vidt forskellige mennesker, der tilsammen udgør et
forretningsudvalg, som mødes ca. to gange om ugen og holder sig a jour med de
løbende meddelelser til elevrådet. Dette har gjort forretningsgangen nemmere, og
bureaukrati og uendelige diskussioner overskygger altså ikke længere de mere
udadvendte, spændende og kreative sider, som elevrådsarbejdet også indeholder.
Elevrådets strukturomlægninger blev foretaget på en hyttetur, som afholdtes i efter
året. Herudover har vi haft nedsat et udvalg, der på bedste måde sørgede for at AiH
deltog i Operation Dagsværk 88, og dermed hjalp med til bygningen af skoler for un
ge namibiske flygtninge i Congo. I øjeblikket deltager vi aktivt i arbejdet med at få la
vet en cykelsti til Hinnerup, og dertil kommer naturligvis de mindre ting, så som hø
ring af valgfagsoprettelse, ændringsforslag til busplanerne, anskaffelsen af et ur til
kantinen m.m.
Vi har også allerede planer for næste år. Vi skal snakke om evt. temadage, vi skal
højst sandsynligt tage stilling til nye spareforslag fra Bertel Haarder, og vi håber på at
få oprettet en miljøgruppe på AiH, der sammen med grupper fra andre gymnasier
kan beskæftige sig frit med både globale og lokale miljøproblemer. Vi regner med at
starte året med et kursus i mødepolitik, arbejdsgang m.m., og forhåbentlig har I også
nogle gode forslag.
Vi vil i løbet af de første skoledage komme rundt til de nye 1 g'ere og fortælle mere
uddybende om elevrådets arbejde, dets forbindelse med skolens andre udvalg og
om diverse fælleselevråd og landsorganisationer. Vi glæder os til at se jer.
Venlig hilsen
Elevrådet, Rikke Sørup, 2a.
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Hejsa alle festglade-gymfolk!
Her er en lille hilsen fra festudvalget på
AiH. Nu skal vi... Hva' hvem vi er? Jo, vi
er den gruppe der sørger for, at vi nog
le gange om året (ca. 7) kan slappe af
fra alle strabadserne og rigtig slå os løs
og hygge os til noget musik. Diskodasko-fester næ nej, vi har i år haft besøg
af en del bands og to af vore "egne"
bands har været med til at slå på trom
men.
I år har vi... Hvad siger du, hvordan
man kommer med i festudvalget? Du
møder bare op når vi indkalder til mø
de. I år har der været stor tilslutning til

udvalget (men vi er jo også uundværli
ge) selv om det er os der også skal bli
ve og rydde op når de andre slingrer
ned i byen.
Vi ønsker alle en god sommerferie og
glæder os til at se jer - friske og velop
lagte
Let's party!
Festudvalget, Rikke Knudsen, 2y

Janne, Lotte, Line, Morten, Tomas, Camilla, Janne, Morten, Lene, Vibeke, Birgitte,
Troels, Dorte, Michale, Tomas, Peter, Mette, Rasmus, Rikke, Simon.
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Gymnasiets struktur
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
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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

Fortsættersprog
4 timer

Naturfag
3 timer

Latin Musik
3
3
timer timer

Det nye gymnasium.
Det er ikke hensigten her at gennemgå
gymnasiets struktur punkt for punkt,
men der kan være fornuft i at fremdra
ge nogle konklusioner, som har umid
delbar betydning for vores hverdag på
skolen.Først og fremmest er der indført
en række valgfag, som kendetegner
den studentereksamen, som man kom
mer ud med. Disse valg skal foretages i
2g og 3g, og består for 2g‘s vedkom
mende af 5 timer og for 3g‘s vedkom
mende af 15 timer. Ved disse valg sam
mensætter man sin egen specielle
fagkombination, og systemet bliver så
ledes meget fleksibelt og giver i høj
grad mulighed for at kunne imødekom
me individuelle ønsker.
Det er f.eks. muligt for en matematisk
elev at vælge såvel latin, engelsk og
fransk eller tysk ved siden af de obliga
toriske fag på den matematiske linie; og
det er ligeledes muligt for en sproglig
elev at vælge matematik, biologi eller
kemi ved siden af de obligatoriske fag.
Dette er naturligvis kun eksempler og er
måske endda ikke særlig sandsynlige,
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men de er medtaget for at illustrere en
af den nye gymnasiestrukturs pointer,
nemlig at der fremover skal være min
dre forskel på en matematisk og en
sproglig studentereksamen.
Når der nu tilbydes så mange tilvalg
smuligheder, 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 time
tallet på de nuværende grene.
Sagt med andre ord vil eleverne altså
tilbringe mere tid i deres "egne" klasser,
hvilket nok af de fleste vil opleves som
noget positivt.
Heraf følger også, at de fag, man un
dervises i på stamklassen bliver styrket.Det gælder fag som dansk, historie,
religion, musik, formning, m.fl., altså de
såkaldte almendannende fag, som på
denne måde opprioriteres i lighed med
den specialiseringsmulighed, der ligger
i tilvalgsfagene.
Lars Bluhme Larsen.

Teknisk Humanistisk
Forsøgslinie.
Amtsgymnasiet i Hadsten begynder i
samarbejde med Den Jydske Haandværkerskole et nyt spændende projekt i
skoleåret 1989/90, nemlig Teknisk hu
manistisk forsøgslinie.
Hovedideen bag forsøget er at forene
boglige og håndværksmæssige ele
menter i en uddannelse. Uddannelsen
varer i tre år. I den periode skal elever
ne gå skiftevis på Amtsgymnasiet og på
Haandværkerskolen samt være i et
halvt års praktik i en erhvervsvirksom
hed i lokalområdet.
Uddannelsen består i en almindelig HFundervisning og eksamen, dog med
bundne tilvalg i fagene matematik, fysik
og kemi og af et værkstedskursus på
Haandværkerskolen, hvor der kan væl
ges enten Maskinteknisk eller El-teknisk
kursus. Det er i forbindelse med dette,
at eleverne skal i praktik.
Ved at sammensætte uddannelsen på
denne måde, opnås der mange fordele.
Efter overstået eksamen har eleverne
adgang til både teknisk og bogligt be
tonede
uddannelser,
herunder
ingeniøruddannelserne på Teknikum og
Fag
1. sem
Religion
Dansk
2
Engelsk
2
Tysk
4
Historie
2
Geografi
Samfundsfag
Biologi
3
Matematik
4
Fysik
2
Kemi
3
Idræt
2
Musik/form.
Værksteds
8
kursus
Total
32

2. sem
-

2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
16
35

alle de uddannelser, der har en almin
delig HF med ovennævnte tilvalg som
adgangskrav. Derudover kan man også
vælge at fortsætte en faglig uddannelse
og blive udlært som håndværker på 2
1/2 år. Hvis man er i tvivl om, hvad man
vil være, kan man altså på denne måde
udskyde beslutningen, indtil man har
afsluttet Teknisk Humanistisk Forsøgsli
nje.
Ved at kombinere boglige og manuelle
elementer er det ligeledes muligt - uan
set valg af uddannelse og erhverv - at
skabe mere sammenhæng og helhed i
ens senere tilværelse. Der vil i fremtiden
i stigende grad blive brug for evnen til
at omstille sig og til at få noget me
ningsfyldt ud af fritiden. Dette bliver
nemmere med en solid og fleksibel ud
dannelse i ryggen
Endelig kan man ved et samarbejde
mellem 2 så forskellige skoleformer hå
be på, at skolernes elever - gennem
forsøgsklassens elever - får mere kend
skab til hinandens hverdag og dermed
være med til at nedbryde evt. fordom
me imellem de to ungdomsgrupper.
Lars Bluhme Larsen.

3. sem
2
3
-

2
5
2
5
1
2

4. sem
-

Praktik
7 y9ét
a
8 tim.
30

9

5. sem
3
4
4
-

6. sem
3
4
4
-

3
3
2
-

3
2
2
6
4
-

5
4
2
30

2
-

30

Elevforening ved AiH
En inititativgruppe har startet en elevfor
ening for gamle studenter fra gymna
siet.
Hvorfor en elevforening ?
Gymnasiet har førhen haft en ''officiel1'
fest for gamle elever, nemlig sidste
fest op til jul. Desværre kom der ikke
så mange elever, og de der kom, var
lidt frustrerede over at de druknede i
mængden af andre elever.
Vi synes derfor der kunne være en vis
fornuft i at lave en ren
"gammelelev"fest. Festen skulle udelukkende
rette sig mod studenter fra AiH.

Hvad har vi gjort for at få den ¡gang?
I første omgang har vi søgt skolerådet
om midler til at skrive ud til de ca. 500
studenter, der er færdige fra skolen, og
tilbyde dem et medlemskab. Skolerådet
har stillet sig positiv over for sagen, og
givet det økonomiske fundament til at
foreningen kan startes, hvilket vi gerne
her vil takke dem for. På nuværende
tidspunkt er det organisatoriske ord
net med vedtægter og økonomi - og vi
har sendt materiale ud til de ca. 500
studenter fra AiH. På nærværende ved
vi endnu ikke, hvormange der har rea
geret positivt på henvendelsen.
Hvad får man så for pengene?
For medlemsgebyret (på 50 kr,-) vil
man få:
- et årsskrift
- en adresseliste over medlemmer i for
eningen
- et brev fra foreningen
samt selvfølgelig lov til at være med til
den årlige fest.
Vi vil også forsøge at få medlemmerne
af foreningen til at skrive nogle korte
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"levnedsbeskrivelser", så man kan følge
"udviklingen" med de enkelte elever.
Den årlige fest forestiller vi os skal
placeres fredagen før efterårsferien. Vi
starter med en hurtig og munter ge
neralforsamling i elevforeningen, går
over til spisning i "Klasserne" (årgan
gene) og slutter med dans/fest. Nog
le lærere har lovet at garantere for at
der kommer underholdning/revy, så
det kan blive en munter aften.
Er I interesseret I at høre nærmere - el
ler gøre en indsats - så kan I henvende
jer til en af nedennævnte initiativperso
ner.

Joan Sørensen, Kurt Holting, Jan
Kiehl, Mette Krabbe (89-studenter)
Hans Jørgen Madsen og Poul Tang.

3b studenterårgang 1984

Vi fik huen på.
Der var tårer og tømmermænd i luften,
da vi en drypregnende junidag i ‘84
havde holdt det sidste gilde og skulle
give hinanden det sidste knus og drage
ud i det store stygge samfund.
Det gik lidt nemmere, da vi holdt 42 da
ges jubilæum i Tines baghave.
Siden har det været umuligt at samle
hele slænget. I hvert fald i Danmark. En
enkelt gik i gang med en uddannelse
efter en velfortjent sommerferie. En del
tog på dannelsesrejse ud i den store
udfordrende verden. Først var det Fran
krig, der var på mode (nok til at man
kunne støde på en gammel klassekam
merat på en landevej ved Toulon), hur
tigt kom Norge og de israelske kibbut
zer med, og efterhånden har flere været
omkring New Zealand. Men i brevbun
ken ligger der også postkort fra Indien,
USA og Ægypten.

Vi troede at Claus og Pia aldrig ville
komme ud af deres elskovsrede, "Bøv
let" (sicl), da de kom hjem fra New Zea
land. Men da Pias hjemkomst til Jylland
efter to års landflygtighed i hovedsta
den blev fejret, fik jeg også nyt om
Claus; han var på Hawaii og var blevet
gift i Mexico med en pige fra Langå! Af
og til kan det være svært at holde
kontakten.
Alle strøg i arbejde efter gymnasiet. For
at tjene penge til rejserne eller livet eller
for at prøve hænderne efter tre års hjer
negymnastik; Århus Kommunehospital,
Brugsen, Føtex, Maritza, børnehaver i
ind- og udland, P&T og så videre - vi
har været over det hele.
5 år efter er næsten hele bundtet i gang
eller lige færdig med en uddannelse.
Connie bliver snart flersproget korre
spondent, men hun har også giftet sig
med en kærlighed fra Togo. Sanne er
også korrespondent og sidder etableret
med eget kontor (eller i hvert fald fri te
lefon!). Nanna har fuldendt cirklen, og
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er nu civiløkonom ovre på Den jydske
Haandværkerskole. Til sommer barsler
3b årgang 1984 med Georg som elek
triker, Tina som ekspedient og Birgitte
(der har droppet både parcel, puddel
og Niels-Ole!) som socialpædagog. Og
snart efter følger Tine som apoteker og
Hanne som optiker. Alt imens Elsi pas
ser dambrug i Karup, Lene gør karriere
i Brugsen, Axeltorv, Arne Bjarne er spe
ditør og trods økonomabeviset er Pia
afdelingsleder i Føtex. Henry er materia
list, når hun ikke passer tvillingerne, der
er 3b‘s eneste børnebørn trods 4 gifter
mål.
Et par stykker forsker stadig videre i li
vet udenfor systemet; Betinna er en
glad pige i Hadsten, Ulla er sygehjæl
per i England og Claus har gjort alvor
af sine trusler i 3g og bosat sig på New
Zealand.
Endelig er de obligatoriske 15% endt
på universitetet; Mette (der har fået fast

fyr nu), Peter og Svend studerer medi
cin, statskundskab og historie (og
mens resten af læsegruppen svælger i
’Jens og Ellen Andersens mindelegat
for unge trængende og flittige studenter
udgået fra Nymindegab Gymnasiesko
le’, er der intet i godteposen for
AiH'ere).
Ingen af os er blevet landskendte, men
vi kan da møde os selv af og til, når de
langtvækberejste har afleveret et saftigt
rejsebrev til den lokale avis eller når vi
gennemløber stemmesedlen til kommu
nalvalgene eller smuglæser ugens rap
port.
Egentlig var vi ligeså forskellige den
gang, som vi er i dag. Men vi mødtes,
var sammen i tre år, og holdt nogle sto
re abefester.
Og mon ikke vi er mænd og kvinder for
at gøre det igen?!
Svend Aage Mogensen, student fra
1984.

Vignet af Mads Tønder 2y.
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Vi vinder.
Mange af skolens elever har i år delta
get i konkurrencer og i flere tilfælde er
det blevet til førstepriser. Nedenfor brin
ges rapporter fra nogle af de vindende
projekter.

Årets prisvindere

Fra Hadsten til Delhi

Efter et undervisningsforløb om I- og Il
lande præsenterede vores samfunds
lærer adjunkt Poul Tang os for
opgaveformuleringen til næste sam
fundsrapport. Ordlyden var følgende: Iog U-lande, muligheder for samarbejde.
I begyndelsen protesterede vi alle over
emnet, idet vi fandt hele I- og Ulandsproblematikken temmelig fortær
sket. Men Poul Tang forsikrede os om,
at der ikke var tale om en almindelig
samfundsrapport.
Opgaveformu
leringen var hentet fra en landsdækken
de stil konkurrence der var udskrevet af
U-landsfonden af 1962. Anledningen
hertil var fondens 25 års jubilæum, og
præmien var 10 gratis rundrejser i Indi
en. Opgaverne blev skrevet og mellem
de 5 der blev indsendt, var min i blandt.

Tiden gik og snart havde jeg glemt alt
om min deltagelse i konkurrencen. Men
så en ganske almindelig onsdag-mor
gen i midten af januar måned modtog
jeg et brev fra fonden. I brevet stod der
følgende: Kære Marianne, vi er glade
for at kunne fortælle dig at du er i
blandt de 10 heldige, der har vundet en
rejse til Indien i 17 dage. Det kan ellers
nok være at jeg blev overrasket og
glad.
Snart begyndte forberedelserne til turen
og afrejsedagen nærmede sig med
hastige skridt. Fredag den 10.3 tidlig
om morgenen mødte vi alle op ved År
hus Færgehavn. Derfra gik turen videre
til København hvorfra vi skulle flyve til
Delhi med mellemlanding i Paris. Da vi
ankom til Delhi dagen efter, blev vi
modtaget af en velkomstkomite med
bringende blomster og blomsterkranse.
I spidsen for denne var en indisk pro
fessor i litteratur fra universitetet i Delhi.
Denne menneskelige varme og gæstfri
hed inderne udviste, rørte os naturligvis
meget.
Under vores første ophold i Delhi der
varede 3 dage, blev vi hurtigt spækket
med nye indtryk og oplevelser. Vi så
bla. fortet i Delhi, et hinduistisk tempel,
en gammel moske, parlamentet, præsi
dentpaladset, old Delhi m.m. senere be
søgte vi en flygtningelejr for rajastanere
ude på landet, hvilket var et af turens
højdepunkter, fra Delhi gik turen videre
til Calcutta. I Calcutta blev vi ligeså
modtaget af en velkomstkomite. Vores
første indtryk af byen fik vi da vi kørte
gennem dens gader.
Aldrig har jeg set noget lignende. Byen
er spækket med mennesker (d.v.s. over
10 mil.) og stanken her er ulidelig. Der
hersker en så udpræget en fattigdom
og elendighed blandt byens befolkning.

De "huse" folk bor i, er i en stand jeg al
drig tidligere har stiftet bekendtskab
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med. Af de materialer der er blevet be
nyttet til disse husbyggerier er som of
test pap, blik og spånplader.
Overalt render der små børn rundt på
gaden og tigger, men med tiden lærer
man at abstrahere fra disse børn. Da
gene i Calcutta tilbragte vi bl.a. med at
besøge U-landsfondens projekter. Se
nere så vi mange andre dele af byen og
besøgte en økologisk landsby udenfor
Calcutta. Fra Calcutta tog vi til Madras
og videre til Madurai helt nede i Sydindien.
I Madurai besøgte vi det meget smukke
og gamle "Menaksuitempel". Vi så pa
ladset i byen, overværede religiøse pro
cessioner m.m. fra Madurai kørte vi ude
på landet hvor vi skulle besøge nogle
projekter som u-landsfonden ydede
økonomisk bistand. Turen "derud" var
meget smuk. Det var skønt at slippe for
storbyens larm, trængsel og forurening.
Landskabet er noget varierende med
bjerge på 2 km‘s højde, palmelunde,
rismarker, floder, bomuldsmarker m.m.
Projekterne vi skulle besøge, koncen
trerede sig specielt om at forbedre for
holdene indenfor bl.a. sundhedsuddan
nelsesområdet. Initiativtageren til disse
projekter er en engelsk munk ved navn
Taugs Kimpten som i 1960‘erne rejste til

Marianne ved fortet i Delhi.
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Indien. Senere kørte vi op i bjergene og
besøgte en gammel bjergstamme, hvil
ket var meget interessant og fremmed
artet.
Bagefter kørte vi tilbage til Madurai,
hvor vi tilbragte endnu et par dage. Fra
Madurai tog vi til Madras og blev vist
rundt i byen. Fra Madras fløj vi tilbage til
Delhi, hvorfra vi tidligt næste morgen
kørte i tog til tempelbyen Agka, som tid
ligere var landets hovedstad. Der så vi
bl.a. byens fort og det berømte grav
monument Taj Mahal, hvis skønhed
overgår selv den vildeste fantasi. Fra
Agra tog vi tilbage til Delhi, hvor vi til
bragte den sidste dag sammen med
nogle indiske studerende fra universite
tet i Delhi. Den efterfølgende dag påbe
gyndte vi vores rejse hjem til Danmark
igen.
Alt i alt har turen været en fantastisk op
levelse, hvilket også fremgår af oven
stående. Jeg kan uden tøven konklude
re at turen har været den hidtil største
oplevelse i mit liv. At møde en anden og
fremmed kultur har i hvert fald givet stof
til eftertanke og måske lyst til at arbejde
i u-landsregi i fremtiden.
Marianne Ho, 2a

Rikke Østergaard foran Louvre.

Paris - EF - Ungdomstræf.
I november 1988 var jeg så heldig at
komme til ungdomstræf i Paris sammen
med nitten andre gymnasie- og han
delsskoleelever (fundet ved lodtræk
ning af de indsendte "ansøgninger" fra
hele landet). Baggrunden for ungdom
stræffet var at fejre 100-året for Jean
Monnet (også kaldet "Father of Eur
ope"),der i sin tid grundlagde de tanker
og ideer, som hele EF-samarbejdet er
bygget op omkring.
Og denne mand blev fejret med maner!
I alt 340 unge fra alle 12 EF-lande var
blevet inviteret til ungdomstræf i Paris,
og i de Franske medier fungerede vi
som et symbol EF-sammenslutningen,
en forening af EFs ungdom.
Vi blev alle 340 indlogeret på et kæmpe
ungdomscenter, hvorfra også alle akti
viteter blev styret. Hvert “land" fik hver
sin guide, der havde gjort ALT for at gi
ve os et godt og indholdsrigt ophold.
Den første dags aften blev vi allesam
men budt velkommen osv. (det blev
sagt på fransk!?!) af den franske minis
ter for ungdom og sport M. Bambuk.
Denne velkomst foregik på en båd med
dertil hørende rundtur på Seinen.

Og så stod tiden ellers ikke stille et øje
blik. Af aktiviteter kan bl.a. nævnes besøg hos borgmestre i små byer, besøg
hos Paris' borgmester, besøg i ung
domsby, besøg på musik- og trapezskole, sightseeing, virksomhedsbesøg,
fødselsdagsfest for "vores" ungdoms
center, besøg på og afprøvning af di
verse seværdigheder (bl.a. la Geode, la
Villette, la Fayette, Louvre, Eifeltårnet,
Teater, les Halles, museer etc.),
familiebesøg, militærparade, ja jeg kun
ne blive ved. En af de sidste dage blev
der holdt et kæmpemøde, hvor frivillige
unge fra forskellige lande satte en
kæmpe-diskussion i gang omkring EF.
Et af hovedspørgsmålene var: "Hvorfor
bevare EF?" og det var faktisk spæn
dende at høre de næsten 340 forskelli
ge meninger der kom frem i lyset.
Den sidste aften var der kæmpe-discofest, hvor alt - næsten - var tilladt, og
søndag/mandag var sorgens dage,
hvor vi måtte sige farvel til nye venner
såvel danske som udenlandske, efter
en utrolig velfungerende, spændende,
sjov, alternativ, oplevelsesrig og ind
holdsrig uge.

Rikke M. Østergaard 3b.
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Elsebeth Knudsen, 2a
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TIRSDAG 14. JUNI 1988

2G i Hadsten blev præmievindere i en konkurrence om kommunen i 90erne. En del af æren tilfalder dog C.J. Rasmussen, der har
belært om kommunalpolitik, kommunaldirektør Ib Ladefoged, der har hjulpet med at fortælle om forvaltning, og endelig adjunkt
Poul Tang.

Bud på kommunens
fremtid gav 3000 kr.
HADSTEN — Et engageret,
velgennemført og provokeren
de indlæg. Sådan lød dommer
komiteens begrundelse for at
give den samfundsfaglige 2G
på Amtsgymnasiet i Hadsten
førsteprisen for deres indlæg
om kommunen i 90erne. Kon
kurrencen er udskrevet af
Kommunernes Landsforening,
som satte 3000 kr. på højkant
til det bedste indlæg. I går
modtog gymnasieeleverne et
håndtryk fra Hadsten kommu
ne, mens præmien overrækkes
i København ved en senere lej

lighed.
De 12 elevers opgave-besvarel
se var et lyd-dias-show, og
sammen med deres lærer, ad
junkt Poul Tang, havde de i
forening med kommunaldirek
tør Ib Ladefoged og forman
den for den socialdemokratiske
byrådsgruppe C.J. Rasmussen
gennemgået såvel forvaltning
som den politiske side af sag
en.
Hvori består så det provoke
rende? Jo, eleverne forudser,
at amterne om få år er ude af
billedet, mens kommunerne

vinder frem. F.eks. kan man
tænke sig, at Hadsten, Hinne
rup og Hammel kommuner
slås sammen (dog ikke under
navnet Hadsten kommune, så
dan som Ib Ladefoged gerne
så det), og at der samtidig op
rettes flere mindre lokalråd.
En ny tanke er også at lade
borgerne betjene af den sam
me kommunalt ansatte,, som
så hjælper med alt, lige fra
skat, bygning af hus eller mod
tagelse af bistandshjælp. En
delig forudser eleverne en op
blødning mellem den offentlige
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og den private sektor, hvor
man kan »låne« arbejdskraft
fra hinanden.
Tiden vil vise, om elevernes
profeti slår til. Den allernær
meste fremtid går for eleverne
med at planlægge en studietur
til Polen, og her kan de 3000
kr. gøre god fyldest, selv om
nogle af eleverne i går hellere
så pengene omsat her og nu i
en flok kølige pilsnere.
Dreis

8 Den lokale

□

Østergade 25 - 8370 Hadsten
Tlf. 06 98 05 88
Redaktør Sven E. Ginge
Journalist Jens Bach
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Gymnasiet set fra
en helt anden side
Folk inviteres til at forvisse sig om, at amtsgymnasiet
i Hadsten er meget andet end formler og fremmedord
HADSTEN - Det bliver et stort bro
get marked, når amtsgymnasiet i
Hadsten lørdag slår dørene op for alle,
der har lyst til at kigge indenfor.
Skolen har elever fra flere kommu
ner, og nu skal alle indbyggerne have
en chance for at se, hvordan stedet
også kan være. De 325 elever og 35 læ
rere har lagt et stort forarbejde i at
præsentere skolen fra en utraditionel
vinkel.
Som start vil Klüvers Big Band give
koncert i hallen lørdag ved middags
tid. Hele 1. g årgangen medvirker, og
der har været øvet ihærdigt.
Inde i gymnasiet vil gæsterne kunne
færdes i et stort tivoliland med spil,
muntert køkken, rutschebane og me
get andet. Et hjørne af tivoliet er ind
rettet til marked. Elever, lærere og
forældre har ryddet kældre og pulter
kamre for effekter, så muligheden for
en god handel er til stede. Der vil også
være mulighed for at bytte og købe
brugte plader.
Al den aktivitet giver sult, mener
gymnasieeleverne, så de har indrettet
nogle af lokalerne til små hyggelige
spisesteder som pizzabar, konditori,
og bayersk stue med fællessang.
Der er også en slags mystisk afde
ling på gymnasiet lørdag, og her kan
man få lagt sit horoskop, og få pyra
mideenergi. Samt fornemtlig få kon
takt med de højere magter. Liut mere
jordnært er tilbudet i samme afdeling
om at få målt blodtrykket, hvilket nok

Eleverne i 1. g har øvet længe til koncerten lørdag. Orkesterleder Jens Klüver
står i spidsen for denne del af arrangementet på gymnasiet.
ifoto: ib Hansen >

kan være nødvendigt efter en tur i den
mystiske afdeling.
Underholdningen sørger elever og
lærere også selv for, og der er hele tre
scener: Sømandsbanden synger sange
fra de store have, skolens mange elev
bands viser deres højlydte kunnen, og
en tredje scene er tænkt som debat
sted for en slags Højlunds Forsam
lingshus.
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De helt små gæster lørdag vil nok
finde fornøjelse i det meste, men el
lers er der også mulighed for børne
parkering på lærerværelset. Hele ar
rangementet er tænkt som et forsøg
på en mere åben skole. Og så gør det
jo ikke noget, hvis der også bliver et
overskud til elevaktiviteter og studie
ture.
gin-

Evaluering af temadage
Gymnasiet har nu eksisteret i Hadsten
næsten 10 år, og vi var nogle, der syn
tes, at det kunne være nyttigt at
præsentere gymnasiet mere bredt
over for lokalområdet - derfor blev ide
en om markedsdage lanceret.
Som andet formål havde dagene at
samle penge ind til en skolefond, der
kunne støtte elevarbejdet på skolen.
Vi fik stillet to skoledage til rådighed,
hvor skolen - på tværs af klasserne stablede nogle boder på benene, som
skulle danne rammen om markedsda
gene. Og her var alt mellem himmel og
jord:
Her var kunstboder, hvor der, blev
solgt læderting, smykker, tegninger
mv. I et hjørne foregik der mystiske ting
og man kunne blive helbredt for alver
dens sygdomme. Et tivoli gav mulighe

der for at kaste flødeboller, slå søm i,
gætte gamle fotos mv. Til markedsda
ge hører også mad og drikke, og det
blev der sørget for i restauranter, kondi
tori, bayersk stue og pizza-bar, hvis
man da ikke valgte den mere ydmyge
pølsebar.
Var man spillelysten gav casinoet mu
lighed for at vinde præmier - hvilket
mange gjorde, mens de mere diskus
sionslystne kunne mødes i Højlunds
forsamlingshus. På scener i huset op
trådte forskellige grupper.
Alt i alt var rammerne lagt til et spæn
dende
"åbent-gymnaslum"arrangement, og heldigvis bakkede lokalområ
det op bag ideen. Med ca. 2000
besøgende, blev markedsdagene en
stor succes, og gymnasiet fik for første
gang markeret sig i den mere folkelige
stil.

Tre lærere i nye roller som gæve syngende sømænd

19

* Vi fik startet en støtteforening for gym
nasiet.

Herudover betød markedsdagene, at:

* mange folk kom og så et aktivt arbej
dende og festligt gymnasium - så man
ge som gymnasiet aldrig før har formå
et at få inden for dørene.
* mange potentielle elever så en spæn
dende skole.
* Vi så et engagement og arbejdsiver
hos hovedparten af eleverne som gjor
de det til en fornøjelse at være med ved
markedsdagen.

* Vi havde en fantastisk afslutning,
hvor vi fik meget stor elevopbakning til
festen.

* Og endelig fik vi også samlet nogle
penge sammen, som forhåbentligt kan
finde nyttig anvendelse senere hen i
form af støtte til studieture mv. i alt
blev overskuddet tæt på 20.000 kr, som
kan anvendes til diverse elevformål.
Vi håber at ideen bliver taget op sene
re, og at markedsdagene bliver genta
get - Gymnasiet såvel som lokalområ
det har stor nytte af det.
Poul Tang, Kirsten Lovschal,
Jan Hagelskjær

Temadagene blev afsluttet med markedsdag. Her kunne man blandt andet få åndelig
massage, sundhedste og tydet drømme.
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Introduktion for nye elever.
På Amtsgymnasiet i Hadsten vil du fær
des i nye omgivelser, møde nye kam
merater, få nye lærere og nye fag. Der
for vil dine første dage på gymnasiet gå
med
forskellige
introduktions
arrangementer, som forhåbentligt vil få
dig til at føle dig hjemme på stedet i lø
bet af kort tid.
Den første dag møder du kl. 9, og efter
et fælles kaffebord i kantinen, velkomst
taler og en bunke praktiske oplysninger
samles de enkelte klasser med deres
klasselærere. Klasselæreren vil oriente
re dig om de kommende dages pro
gram, og du vil få udleveret skema. Den
første dag afsluttes med rundvisning på
gymnasiet. Den anden dag er den nor
male undervisning for de nye 1 g klasser
suspenderet, og i stedet vil den enkelte
klasse sammen med to lærere arbejde
med forskellige emner. Formålet med
denne dag er først og fremmest, at du
skal lære dine nye kammerater og din
nye skole at kende.
Den tredje dag starter skoletiden så for
alvor: den almindelige undervisning går
i gang, og du vil få udleveret bøger.
Derfor skal du huske at medbringe
plasticposer o.lign, denne dag (det dre
jer sig om mange bøger!).
I løbet af den første uge vil de enkelte
1g klasser blive orienteret om de for
skellige udvalg på skolen, som eleverne
kan deltage i, f.eks. elevrådet, fællesud
valget, festudvalget etc..
Efter ca. 4 uger på gymnasiet vil du op
leve din første gymnasiefest! Der vil bli
ve arrangeret spisning for de enkelte

klasser fra klokken 18, og selve festen
løber af stablen fra kl. 20-01.
I lighed med tidligere år vil hver enkelt
1g klasse tage på en to-dages hyttetur i
slutningen af september. Der vil deltage
to lærere i hver klasse, og formålet med
turen er først og fremmest at ryste klas
sen godt sammen. Samtidig giver hytte
turen klassen en mulighed for at arbej
de med et emne på en anderledes
måde end dagligt.
Velkommen til Amtsgymnasiet i Had
sten!
Introduktionsudvalget.
Axel Nielsen
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Besøg af folkeskoleelever.

Interview
med Anne Nørby, 1y og Line Vonsek,
1b angående starten i gymnasiet.

Rikke: Hvordan var det at starte her?
Line: Det var slet ikke så slemt at være
1 g'er som nogle havde fortalt os.
Anne: Lærerne var meget hjælpsomme,
men det første var sådan lidt op og
ned. Lige lovlig mange sociale lege.
Rikke: Er det hårdt at gå her - er der
meget arbejde.
Line: Lektiebyrden vokser langsomt, så
du mærker ikke det helt store smæk
når du starter.
Anne: Det er ikke mange forskellige ting
man skal lave, men de få ting der er
skal man så også bore i.
Line: Men bogormen er ikke begyndt at
kravle ud og ind af ørerne endnu.
Rikke: Hvad syntes I om at gå på AiH.
Line: Fedt, jeg har ikke fortrudt.
Anne: Man bliver behandlet som vok
sen. Lærerne er mægtig flinke og så er
der også tid til pjat.
Rikke: Hvad syntes I om reform/reformvalg.
Line: Den giver store kombinationsmu
ligheder, men den har nogle ulemper.
Anne: Selv om vi er et lille gymnasium
så blev alle vores ønsker faktisk opfyldt.
Så bare vælg hvad I gerne vil have.
Rikke: Et godt råd til 1g‘erne.
Anne: Tro på at det I kan og gør er det
rigtige.
Line: Hold humøret oppe, også når det
ser mest håbløst ud.
Rikke Knudsen, 2y.
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I forbindelse med orienteringen af 9.og 10. klasse eleverne om deres ud
dannelsesmuligheder efter folkeskolen
har der været stor interesse for besøg
her på gymnasiet.
Vores gæster præsenteres for et fast
lagt program, hvor der bl.a. er mulighed
for at overvære timer i 1 g-klasserne, og
blive orienteret om gymnasiets indhold.
Det er vores indtryk, at vores gæster er
glade for besøget, som giver mulighe
der for at "se, høre og opleve" gymna
siet på en anden måde. Netop dette
oplevelses-aspekt er et værdifuldt sup
plement til orienteringen af forældre og
elever på egen folkeskole.
Studievejlederne.

Besøg af udvekslingsstudenter:
"Dårligt vejr og
overfladiske kammerater."
Hvert år modtager Amtsgymnasiet i
Hadsten udvekslingsstudenter fra ho
vedsagelig USA, men også fra Canada
og Australien.
I år har Rachel fra Minnesota, og Shel
ley fra staten New York gået et år på
skolen i henholdsvis 1g og 2g.
Udvekslingsstudenterne deltager i den
normale undervisning, men går derud
over også til ekstra danskundervisning.
Interview med Shelley og Rachel:
Elsebeth: Er vores gymnasium meget
forskelligt fra jeres high school?
Rachel + Shelley: Ja meget!
Rachel: I har mange flere lektier for. I
USA sammensætter vi selv vore skole
skemaer, og vi har også mere sport da
gen igennem, også sport på skolen ef
ter normal skoletid.

Shelley: I USA har vi også det samme
skema hver dag ugen igennem. Dette
betyder at vi til hver dag har lektier for til
hvert enkelt fag.
En anden forskel er, at vi ikke har en
stamklasse, vi vælger selv de fag vi er
interesserede i at studere.
Elsebeth: Havde I i starten svært ved at
forstå hvad der foregik i timerne?
Rachel + Shelley: Ja meget, vi kunne jo
ikke forstå dansk i starten.
Shelley: Men jeg fik rimeligt hurtigt nog
le venner, der hjalp mig med de proble
mer jeg havde i timerne.
Elsebeth: Selv om Danmark også er et
vestligt land, er det så alligevel forskel
ligt fra USA?
Rachel: Ja!!!
Shelley: Jeg synes nu ikke det er så
meget. Selvfølgelig er mange traditioner
forskellige fra vores, men generelt er
der ikke den store forskel.
Rachel + Shelley: Vejret er forresten
også meget dårligere, der går næsten
ikke en dag hvor det ikke regner!!!
Elsebeth: Var det let, at komme til et an
det land - her tænkes på at få nye ven
ner O.I.?
Shelley: Jeg synes ikke det var så let!
Rachel: Nej, de venner man får er ikke
rigtige venner, forholdet til dem er lidt
overfladisk, men det kan selvfølgelig
hænge sammen med, at man ikke kan
sproget godt nok!
Shelley: Ja danskerne var lidt generte i
starten, selv om I godt kan tale engelsk,
var det som om I var lidt uvillige til at
snakke, men så snart vi lærte dansk gik
snakken meget bedre.
Elsebeth: Har opholdet givet jer noget, I
kan bruge når I kommer hjem?
Shelley + Rachel: Opholdet har vist os,
at vores familier og venner er meget
vigtige. Specielt ved højtider som jul,
mærker man rigtigt hvor meget man

Rachel og Shelley

savner sin familie og hvor meget de be
tyder for en.
Shelley: Opholdet har bestemt også
gjort mig mere moden, nu er jeg ikke
længere så genert, og det tror jeg kan
hjælpe mig, når jeg til sommer starter
på et universitet, hvor jeg skal finde nye
venner.
Rachel + Shelley: Alt i alt har året i Dan
mark været meget godt, det har givet
os meget, ikke mindst mere menneske
lig forståelse!

Elsebeth Knudsen, 2a
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Greenwich

Wien
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Wien-Wien nur du allein!
W
I
E
N

ien, Wien nur du allein:
septembers strålende solskin passerede vi Østrigs grænse
fter en 24 timers lang togtur
åede vi vort mål

N ydende vejret vandrede vi Wien tynd allerede fra starten.
U dover Wiens vartegn: Stephansdom, spadserede vi Ringstrasse
R undt og afsluttede med bl.a. strøg tur og Stadtsoper.
D agen derefter drog vi til det kejserlige slot: Schonbrunn og
U ndrede os over sommeropholdsstedets strenge symmetri og haveanlæggets pragt.
A
L
L
E
I
N

ftenen var vor egen:
ærerne vandrede videre og
edte efter flere museer, mens
leverne eftersøgte munter musik og mennesker.
ngen kedede sig, for kunst og kultur er inspirerende:
avnlig spændende operabesøg i smoking og store skørter!

S
O
L
L
S
T

tyrtende regnvejr hindrede os ikke i at besøge Hofburg
g Heldenplatz.
ident kendte var vi i Hofburgbyen i byen - men
ærerne holdt hovederne kolde og
tandsede ikke før vi var ved den storslående samling af
ankevækkende kunst i Kunsthistorische Museum.

D agen rundede vi af i Burgtheater,
I dette overværede vi det historiske stykke: der Stellvertreter.
E n uforglemmelig aften,
S
T
A
D
T

om sluttede i den
raditionsrige cafe Hawelka!!!
ftenen var ung, og
rømme og
anker blev sluppet fri i denne sansernes by: Wien.

M
E
I
N
E
R

ens morgenen gryede
ndnu i gråvejr
udstillede vi os på den planlagte Jugenddag.
aturen var udgangspunkt på Stadtbahn Stations-Bygninger
nestående stiliserede symboler med dyr og planter viste
etningen, som også var at finde på Secession.

T
R
Ä
U
M
E

uren havde Unteres Belvedere som mål, og sluttede med
undtur i østrigsk malerkunst fra det 19. og 20. århundrede.
gte skønhed.
gen nærmede sig sin slutning, og sidste aften blev tilbragt
ed f.eks. at besøge den Spanske Rideskole, Hundertwasser Haus
Iler flere teater-, opera- eller cafe-besøg.

S
E
I
N

studieturens sidste dag var Quiz og Praterdag. Fællesspisning
fterfulgtes af kreativ quiz-fremlæggelse i Prater. Hvad
ngen anede var, at Prater lukkede kl. 23, men pyt,
u gad vi alligevel heller ikke.

W
I
E
N

ienbesøget endte med at pakke og indkøb
øsende regnvejr - det var blevet fredag. Og
fter grædende afsked drog vi med toget til Danmark!
un bist du, Wien, die stadt unserer traume! ! ! ! !

Wien bleibt Wien.
3abN (Mette Rønde)
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Endelig var der et besøg i de berømte
Postojna-grotter. En uforglemmelig og
særpræget oplevelse. Desværre tillader
pladsen ikke omtale af overfyldte lokal
busser, sejlads i oprørte vande, Thildes
mudderbade eller af tilfældet Kurt. Men
en god tur var det!
3g naturfaglig.

Studietur til London foir 3xyFK.

Studietur til Jugoslavien for
3mN.
1 uge 37 drog 3g naturfaglige på studie
tur i biologi og geografi til Porec i Jugo
slavien. Som arrangør af turen stod
Mathilde Bang og Hans Jørgen Mad
sen.
Foruden de sociale aspekter, der er et
væsentligt led på en hvilken som helst
studierejse, bød ugen på et stort antal
faglige berigelser. Eksempelvis besøgte
vi en lokal vinskole med produktion ef
ter ældgamle og let gennemskuelige
principper.
Fortalt på serbo-kroatisk og oversat til
delvis uforståeligt engelsk! Middelhavs
floraen og -faunaen blev indsamlet, un
dersøgt og hjembragt til nærmere stu
dier. Også den vilde jugoslaviske natur
og dens klimatisk betingede planteliv
blev udforsket. Der blev vandret meget i
den uge, utrolig meget! F.eks. for at
kortlægge den lokale handelsstruktur,
for at besøge en fjerntliggende bjerg
landsby eller blot for at udforske om
egnens olivenplantager.
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I september 1988 tog 3xyFK, Kenneth,
Niels og Ruth på naturvidenskabelig
studietur til London. Blandt de faglige
udfoldelser kan vi nævne ture til fusionsprojektet "JET", hvor solens kerne
processer søges overført til jordiske til
stande hvilket kræver reaktinstemperaturer på omkring 100 mill, grader.
På Greenwich observatoriet og det til
hørende planetarium blev det til et en
gageret og fængslende foredrag om
vor plads i universet - og selvfølgelig
betrådte vi O-meridianen. Endvidere be
søgte vi Science Museum, som er så
ubeskrivelig omfangsrig i samlings
mæssig sammenhæng, at det bare skal
opleves "by yourself".
Herudover var vi til landskamp: Eng
land - Danmark på Wembley, som dog,
på trods af vores massive opbakning,
endte med et nederlag på 1 -0.
Et væsentligt element i det kulturelle og
sociale liv var de daglige pub-besøg.
I det hele taget en vellykket tur.
Hilsen

3xyFK, Niels Just Mikkelsen

2mK på studietur til München
26.2-3.3.89.
V¡ tog afsted fra Hadsten Station søn
dag eftermiddag, 10 elever og Åge, i
Vojens stod Willy på, og så var det el
lers Next stop München.
Programmets første dag lød på Deut
ches Museum, der er et stort teknisk
museum. Vi så sammen kemiafdelin
gen, hvor der dels er en udstilling af be
rømte kemikeres laboratorier, dels er en
række opstillinger til forsøg, man selv
udfører.
Der var da også tid til at se nogle af de
andre afdelinger, inden vi sluttede af i
planetariet.
Tirsdag formiddag besøgte vi et atom
kraftværk i Essenbach. Her blev vi vist
rundt i en informationshal inden vi med
bus og bevæbnet sikkerhedsvagt fik lov
at komme ind på selve værket.

Om eftermiddagen så vi den gamle
koncentrationslejr i Dachau. Efter en
hurtig omklædning skulle vi prøve
Broks varme tip: vi skulle på München
Hofbraühaus. Her var der ingen delte
meninger om maden, en gang - aldrig
mere Sauerkrautschmauss.
Onsdag var vi først på besøg på en pi
geskole, hvor vi overværede kemiun
dervisningen i en 10. klasse. Vi måtte
erkende, at tyskerne er langt foran os,
når det gælder kemiudstyr, så lærerne
noterede flittigt ønsker ned til nyt udstyr
på AiH. Derefter så vi en række museer,
bl.a. en meget flot udstilling af krystaller.
Da vi var kommet i galla, tog vi i opera
en, hvor vi nød Fyrst Igor. Vi var stadig
væk seriøse stud. art. så efter forestil
lingen besøgte vi endnu et museum Biermuseum.
Torsdag formiddag besøgte vi Siemens
museet, hvor vi så mange spændende
og sjove eksempler på fremtidens tek
nologi. Så selv om der kun var afsat et
par timer til besøget glemte de fleste af
os tiden, og blev der til hen på eftermid
dagen. Derefter delte vi os, nogle fore
tog et raid gennem de resterende af
Münchens museer, mens andre tog en
afslappende tur på BMW-museet og
bagefter op i Olympiadeturm im dre
hendes Restaurant. Om aftenen tog vi
afsked med München med en god mid
dag. Hvorefter vi fandt vores sovevogn,
der skulle bringe os hjem.
Fredag ankom vi, meget trætte, til Had
sten Station efter en god tur.
Lene, Morten og Janne, 2mK.

Køletårnet ved atomkraftværket i Essen
bach.
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3abxyS studietur til Polen
I september besøgte 3g-samferne Po
len. I opholdet indgik følgende besøg
spunkter:
1. Besøg i Warszawa, bl.a. den gamle
bydel.
2. . Besøg på Jasna Gora med den
"Sorte Madonna".
3. Rundvisning, oplæg og snak med
polske gymnasieelever.
4. Foredrag om den polske planøko
nomi og problemerne ved denne.
5
Besøg i Koncentrationslejren
Auschwitz/Birkenau.
6. Besøg på privat familielandbrug, hvor
der bl.a. blev dyrket tobak
7. Folkemusik/dans i lokalt kulturhus
på landet.
8. Besøg på Leninstålværket.
9. Oplæg og diskussion vedrørende
miljøproblemer i Polen.
10. Besøg og indkøb ved et lokalt
kræmmermarked: Novy Targ.
11. Tømmerflådetur på Dunajec-floden.
Koldt men flot.

Poul Frandsen.

Praktikuge for 3mK.
Som et led i undervisningen på kemi
grenen var undertegnede ude på udvik
lingsafdelingen på VKT (Viby KemiskTekniske fabrikker).
Vi skulle følge arbejdet i laboratorierne i
en uge, hvor vi prøvede at lave cremer
og opvaskemiddel, som vi derefter
skulle lave kontrolforsøg på. Vi synes
selv, at vi havde et godt og lærerigt op
hold, hvor vi kunne omsætte vores ke
miske viden i praksis. Selvfølgelig var
opholdet ikke lutter laboratoriearbejde,
for alt, hvad vi lavede i denne uge, skul
le samles i en større specialerapport.
Vi håber, at kommende "kemikere" kan
få den samme positive oplevelse. Prak
tikugen er dog ikke gældende for den
nye gymnasieordning, men vil kunne
realiseres med 3-års opgaven.
Dette håber vi, at alle højt niveau kemi
kere vil benytte sig af.
Ivar S. Jensen & Bente Simonsen,
3xK

Auschwitz
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Pia Høyer Christensen, 2a

29

Fra årets skolekomedie

Koret, som det tog sig ud ved årets skolekomedie.
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Skolekomedie
For 3. år i træk opførte elever fra alle tre
klassetrin skolekomedie på AiH. Den
løb af stablen i starten af februar, hvor
både skuespillere, kor, musikere m.fl.
gjorde et godt stykke arbejde. I år var
valget faldet på en gammel græsk ko
medie af Aristófanes ved navn Lysistrate, i hvilken man følger kvindernes op
rør og nødtvungne boykot af de
ægteskabelige pligter p.g.a. mændenes
evige fravær i krigen.
Vi har interviewet Mogens Hertoft, der
sammen med Karin Esmann Knudsen
og Poul Rønnenfelt stod for instruktio
nen, og Hanne Jeppesen, 1z alias Lysistrate.
Hvorfor faldt valget netop på Lysistrate?
Mogens Hertoft: Det skyldes egentlig
ren tidsnød. Vi ville egentlig have prøvet
noget helt utraditionelt og var derfor
først startet op med Work shops, hvor
vi gennem improvisation selv skulle lave
vores stykke, men vi havde ikke tilslut
ning nok og valgte derfor Lysistrate,
som vi allerede havde manuskriptet til
på skolen.
Adskilte den sig så ikke fra de forrige
år?
Mogens Hertoft: Jo bestemt. For første
gang indgik der både kor, musik og ko
reografi, og så er stykket jo også sær
deles aktuelt, selvom det er gammelt.
Og vi opførte det jo også i en ret mo
derniseret version, med bl.a. lysbilleder
som kulisser.
Hvorfor var du med i skolekomedien,
Hanne?
Hanne: Jeg har før været med i andre
skuespil og synes om det, men jeg hav
de da heller ikke regnet med at spille
hovedrollen.
Det kom du jo alligevel til. Gik det ud
over f.eks. lektielæsningen?
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Hanne: Nej faktisk ikke. Jeg brugte et
par dage i juleferien til at lære rollen, og
i øvrigt var lærerne meget fleksible op til
premieren.
Mogens Hertoft: Det er et tidskrævende
arbejde, - også for lærerne. Det burde
nok uddelegeres til flere forskellige.
Var I tilfredse med resultatet?
Hanne: Ja, jeg tror virkelig at det var en
succes, men for mig var det ikke det
vigtigste; arbejdet med stykket var godt
i sig selv. Det er godt når man kommer
som ny 1g‘er, for man lærer en masse
at kende.
Mogens Hertoft: Ja, jeg mener det giver
et bedre arbejdsklima på skolen, at der
også er de mere kreative aktiviteter.
Men indirekte er det jo også god rekla
me for skolen, og et godt resultat var
faktisk nødvendigt, da skolekomedien
er selvfinansierende. I år gik udgifter og
indtægter lige op, og det må også være
det ideelle.
Skal vi også have skolekomedie næste
år?
Begge: Selvfølgelig!
Mogens Hertoft: Vi regner med at prøve
at lave en musical, hvor eleverne selv
skal skrive noget, men for ikke igen at
blive ramt af tidsnød skal vi allerede i
gang på denne side af sommerferien.
Alligevel glæder vi os meget til at få de
kommende 1g‘ere med i arbejdet.
Rikke Sørup.

Højhuset, der ikke kom op at
stå.
September 1988 blev der i Hadsten
fremsat forslag om at bygge et ca. 27
meter højt hus på den gamle brugs
grund i midten af byen.
Projektet vakte en del røre, og netop
denne offentlige debat gjorde det inter
essant at undersøge hvilken holdning
der faktisk var i byen.
I samfundsfag tog 2aS og undertegne
de derfor fat på at lave en spørgeske
maundersøgelse, hvor vi testede had
stenborgernes holdning til sagen.
Vi lavede et udførligt spørgeskema, og
over et par dage samlede vi 175 besva
relser ind - nok til at dække omkring 5%
af den voksne befolkning i Hadsten by.
Undersøgelsen viste i korthed, at be
folkningen var skeptisk over for bygge
riet, idet ca. 2 ud af 3 var imod det. Her
udover havde folk mange interessante

forslag til hvad der skulle bygges på
grunden: tæt-lav boligbyggeri var det
foretrukne, men der var også ideer om
ældrecenter, rutebilstation, butikker
med videre.
Projektet var meget interessant thi da
rapporten blev udsendt, gav den gen
lyd i den lokale presse, blev citeret i ra
dioen og brugt på borgermøde. Det er
en stor tilfredsstillelse, når man laver et
undervisningsforløb, at man kan se den
umiddelbare relevans af det man laver!
Projektet var udelukkende rettet mod
det spørgeskematekniske. Man kunne
også have set på økonomien i bygge
riet eller inddraget beslutningsproces
ser i kommunen, det får vi imidlertid
lejlighed til at kigge nærmere på i efter
året 1989, hvor vi i tilknytning til kom
munalvalget vil se nærmere på
kommunalpolitikken.
Poul Tang og 2aS.

32

HADSTEN OG OMEGNS FOLKEBLAD

I De byggede en troldehule
Det sidste mos blev lagt
fast, og lyset i troldenens
øjne blev tændt, da to gym
nasieklasser afleverede en
troldehøj i Hadsten Cen
tret lørdag middag. I seks
uger har de to 2. g. matametik klasser med 42 ele
ver været kreative.
- Men dc har kun to timer om
ugen så der har været travlt si
ger adjunkt Lise-Lotte Kring,
der står for formningslimerne.
-1 sommer var de to kunstnere
Krull og Kramer i Hadsten
Centret, med en happening,
hvor dc tegnede havtyre og fa
beldyr efter Ewald Tangs
eventyr. Det talte jeg med de
to kunstnere om, siger køb
mand Peter Kannegaard fra
centrets aktivitetsudvalg. - Vi
var da ved at tænke på juleak
tiviteterne. De to kunstnere
foreslog at vi brugte ideen med
en troldehøj, som de havde
malet i Amtsgymnasiets kanti
ne.
På troldehøje
- Alle byens skoler ligger på
troldehøje rundt om i byen,

men gymnasiet havde netop
lid, så det blev dem der lavede
denne opgave for os. Men vi
vil da arbejde videre med te
maer om andre ting på samme
måde, lover Peter Kanne
gaard.
- Fra den 10. oktober har der
stået troldchulc på skemaet på
gymnasiet.
For at eleverne skulle komme i
den rigtige stemning, læste
Lise-Lotte Kring nogle af
Ewald Tangs myter og sagn.
AiH’s to pedeller Poul Jensen
og Poul-Erik Poulsen byggede
først et træskclci 3,5 meier
højl og 4 meter i omkreds. Det
kunne næsten ikke stå i for
mningslokalet, og højen er
skilt og samlet i tre dele, for at
den kunne fragtes til Hadsten
Centret.

Med mos og blade
Så blev der slået hønsetrad pa,
lagt papmache med mos, bla
de og mørkegrøn maling 'så
den rigtige iruldestrukiur
kom frem.
Inde i hulen er der tøjstrimler,
i grønne farver, men lyset skif
ter mellem rødt og orange.
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- En ventilator får løjstrimlcrne til at vifte pä den rigtige
(roldeagtige måde, forklarer
Lise-Lotte Kring. Om halet
sidder højfolket og her har
fantasien ikke fået for lidt.
Med lys i et par bordtennisbolde ser troldcojnenc meget
uhyggelige ud.

Trolde af træ og 1er
Af gamle stammer, 1er og mos
er troldene samlet med træ
dyvler, og det gav mange tek
niske problemer af konstruk
tionsmæssig art.
Men nu står troldhulcn der, og
det gør den hele december må
ned ud. Hvad der så skal ske
med den er der ingen der ved,
men trolde har det med at for
svinde afsig selv, og de materi
aler der er anvendt garanterer
ikke et evigt liv.
- Vi er glade for opgaven, siger
Lise-Lotte Kring. Gymnasiet
er et levende hus i I ladsien, og
vi vil gerne dellage i byens liv.
Eleverne har læri meget om
myter og sagn, og dc har arbej
det begejstret med opgaven.

O. Rosenkvist

Frivillig formning.
Igen i år har skolens elever kunnet del
tage i frivillig formning en eftermiddag
om ugen.
Princippet i den frivillige formningsun
dervisning er, at det er deltagerne, der
bestemmer hvad de har lyst til at arbej
de med. De vælger altså frit både moti
ver og teknikker. Læreren fungerer som
konsulent, der kan give råd og vejled
ning og, om nødvendigt, inspiration til
uprøvede områder.
En gruppe har i år valgt udelukkende at
beskæftige sig med foto og mørkekam
merteknik. En anden gruppe har spe
cielt dyrket maleri på silke. Andre elever
er gået til den med tegning og maleri el
ler keramik.
Lysten og interessen er gode drivkræf
ter, ikke mindst når det gælder kreativi
teten, som bobler særlig godt, når man

selv får lov til at vælge, hvad man vil be
skæftige sig med.
Slutresultaterne blev vist på forårsud
stillingen, hvor de lyste op som små
anonyme perler.
I skrivende stund er det endnu ikke be
stemt, hvornår den frivillige undervis
ning i formning starter i skoleåret
1989/90 men spørg dig for på kontoret.
Hvis du har interesse, så kom og vær
med nogle gange. Når du endelig har
besluttet dig til at være med, må du til
gengæld være indstillet på at komme
hver gang, så holdet bliver sammen
hængende, og der bliver en god udnyt
telse af skolens ressourcer og tilbud.
Hvis deltagerne er med på ideen, kan
forløbet slutte af med en særudstilling
af årets produkter.

Lise-Lotte Kring.

Foto af Bjarke Vinding Schønwandt 1y.
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Forårsudstillingen.
Formålet med udstillingen er at vise,
hvad formningseleverne har arbejdet
med i det forløbne år.
Denne udadrettede aktivitet er en vigtig
dimension af faget, idet eleverne her
med har et mål at styre henimod i deres
kreative arbejde. Kravet om kvalitet og
håndværksmæssig soberhed bliver tilli
ge skærpet ved bevidstheden om, at
slutprodukterne skal ses af en større
kreds af mennesker, og det er en stor
tilfredsstillelse for eleverne at opleve, at
deres billeder bliver genstand for inter
esse og beundring fra kammerater og
skolens forældre.
Der blev i år udstillet opstillinger og ar
kitekturtegninger, kubistiske sportsbille
der i papirriv - collage, oliemalerier, cro
quistegninger, kul- og tuschtegninger af
menneskefiguren, akvareller og kridt
tegninger af frugtopstillinger og land
skaber, serigrafiplakater, collager, krøl
lebilleder, kridtbilleder på sort bag
grund, fotografik, portræt- og naturfo
tos, jugendstil-plakater, ex libris, tre-dimensionelle rumdesign, skulpturer i
gasbeton og 1er, keramikkrukker, fedt
stensfigurer og malede silketørklæder
Fem formningsklasser, samt en flittig
flok fra den ugentlige frivillige undervis
ning, stod bag den flotte og omfattende
forårsudstilling.
Lise-Lotte Kring

ligesom det heller ikke er nødvendigt at
kunne spille på et instrument. Blot ly
sten er der, det er jo den der driver
værket!!
Selvfølgelig er det spændende for res
ten af skolen, at se og høre hvad det er
musikgrupperne spiller, derfor var inter
essen stor da to grupper viste hvad de
kunne ved årets julefest. Det udviklede
sig til en lille koncert, og det er da sjo
vere at danse til levende musik, end at
danse til de samme discoteks-rytmer
om og om igen!!
Elsebeth Knudsen 2a

Et af skolens frivillige bands

Frivillig musik.
Frivillig musik, er som overskriften lyder,
musik på frivilligt plan. Vi har en del fri
villige bands og også et godt kor, som
bl.a. medvirkede i årets skolekomedie.
Hovedsagelig er det rytmisk musik der
spilles og synges, men naturligvis er
der frit slag inden for alle musik genrer,
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Koret.
Koret startede som sædvanlig et par
uger efter sommerferien. Det var dejligt
at se, at mange af de nye elever i 1g al
lerede fra starten havde meldt sig. Kun
godt en uge senere optrådte koret ved

morgensamlingen med "With A Little
Help" i Blast-udgaven. Det var samtidig
en slags hvervekampagne for at få flere
drenge med.
De kom da også efterhånden, og til ju
lekoncerten og ved juleafslutningen
kunne vi optræde med Bob Marley's "Is
This Love" og den stemningsmættede
sang om de chilenske kvinder "They
Dance Alone" af Sting. Til denne lejlig
hed var der etableret et lille band af
kendte ansigter (Tomas, Bjarne, HC og
Poul) som på bedste vis bakkede koret
op.
Det havde fra starten af skoleåret været
planen at koret skulle medvirke ved
skolekomedien "Lysistrate", og efter jul
startede en måneds intensiv øvning
frem til premieren I starten af februar.Det var hektisk og med mange ekstraprøver, men vi nåede det. Sjældent
er der set og hørt et så velsyngende,
koncentreret og stabilt kor. Det var en
fornøjelse at arbejde sammen med mu
sikerne, skuespillerne og danserne. Det
vil vi gerne prøve igen!!
Efter en tiltrængt pause blev vi enige
om at ville optræde til forårskoncerten
med noget helt andet, f.eks. en klassisk
sats acapella. Valget faldt på den svære
men meget raffinerede madrigal af Or
lando di Lasso: "Matona Mia Cara". Den
handler om kærlighed og erotik, og selv
om renaissance-italiensk er svært, kun
ne vi alligevel forstå lidt, - som Niels
Hausgaard ville have sagt.
Fremførelsen ved koncerten blev mod
taget med stor applaus.Også i skole
året 89/90 kan du finde koret i musiklo
kalet onsdag kl. 13.50. Du skal være
velkommen, - koret er nemlig for alle,
der kan lide at synge sammen, og vi
har ingen optagelsesprøve. Snak evt.
med din musik-lærer eller en god kam
merat, om det er noget for dig!
Poul Rønnenfelt.

Frivillig idræt.
Året har været præget af stor aktivitet,
men fordelt lidt anderledes end de forri
ge år. Som sædvanlig startede vi uden
dørs med atletik og løbetræning, som
kulminerede i det årlige stævne på År
hus Stadion, hvor vi ligeså sædvanlig
kunne stille disciplinsejrherrer, men - li
geså sædvanlig - ikke havde bredde
nok til at vinde holdkonkurrencen sam
menlagt. Det er ikke ligetil at skabe en
atletik-tradition i et område, som ikke
har idrætsgrenen i sit fritidsprogram.

De indendørs idrætsgrene, som i år
blev tilbudt var: volleyball, badminton,
styrketræning og basketball. Det store
tilløbsstykke strækkende sig fra efter
årsferien helt frem til vinterferien var ba
sketball. I hele forløbet var der ikke un
der 20 elever hver gang - og det er fak
tisk første gang, at efterspørgslen hol
der sig så højt oppe så længe. Vi kan
mærke, at vi har fået en meget aktiv og
stor 1 g - årgang og at basket langsomt,
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men sikkert er ved at overhale hånd
bold, som idrætsgren. Vi kunne stille
hele 8 hold i forskellige turneringer og
arrangerede selv tre stævner.
Det vil også sige, at alle der deltog i fri
villig idræt fik tilbud om mindst et stæv
ne - og det er nok også en medvirken
de grund til boomet. Måske bliver vi
næste år nødt til at dele op på to dage,
når vi får 7 nye klasser?
Volleyball og badminton var mere spar
somt besøgt, selv om der også her var
mulighed for stævnedeltagelse. Men
selv det og vores populære klassetur
nering ved juleafslutningen kunne ikke
skabe større tilstrømning. Det burde
kunne lade sig gøre at spille på to ba
ner med fire hold.
Vores veludstyrede bøfrum var også
sparsomt besøgt, selv om det er gratis
og med instruktion hvis ønsket. Måske
skulle vi installere et par spejle og sætte
en stuepalme i hjørnet..?
Anders Brok

Det succesrige 3g pigehold.
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Basket Succes
Hadsten blev placeret på danmarkskor
tet hos mange københavnske gymna
sieelever og basketstævnearrangører.
For første gang i skolens syv-årige his
torie deltog vi i en landsfinale. Og det
med brask og bram. Vi fik nemlig hele
to pige-hold i en finale.
Et hold sammensat af 1g og 2g‘ere
spillede sig frem til finalen i den lands
dækkende kvalifikationsturnering til VM
for skolehold, som blev afviklet i maj i
Orleans, Sydfrankrig. Vi arrangerede
selv stævnet for Rungsted Gymnasium,
Kildegård Gymnasium (København) og
Horsens Gymnasium onsdag den 8.
marts - og den dag var der høj aktivitet
og flot stemning i gymnasiehallen. AiHs
hold spillede nemlig friskt og uimponeret og fremkaldte med dets aggressive
og pågående spil landskampstemning.
Efter en nervøs start mod Rungsted
spillede holdet sig op mod slutningen af
kampen, hvor føringen skiftede hele ti
den. Endnu 1 minut før tid førte vi med

et point, men nerver gjorde udslaget.
Under overværelse af et hundredetal af
elever med rektor i spidsen tabte vi
med et point. Det skulle vise sig at blive
udslagsgivende. For Kildegård Gymna
sium, som ellers har stolte baskettraditioner, var ingen opgave for nogle af
holdene, så da Horsens slog Rungsted
stort var situationen før stævnets sidste
kamp mellem AIH og Horsens, at AiH
skulle vinde med 14 points. Og allerede
efter ca. 10 minutters spil førte vi med
11, men kunne ikke holde tiden ud. Ef
ter en spændende afslutning, hvor Hor
sens kom op og bragte sig foran, hav
de pigerne kræfter og nerver til at slå
kontra og hale en fortjent sejr hjem,
men desværre kun på 2 point. En sco
ring i slutfasen i kampen mod Rungsted
havde gjort AiH til sejrherre. Men
desværre... Tilbage står et flot finales
tævne med spændende og seværdig
basketball, som givetvis har skabt ny in
teresse for spillet.
3g-pigerne gjorde også god reklame
for spillet - og skolen. Gennem fem ind
ledende kampe spillede de alle hold ud
af banen med flot sammenspil og gode

enkeltpræstationer. Det gik ud over
Randers Statsskole, Morsø Gymnasi
um, Brønderslev Gymnasium, Ålborg
Katedralskole og Hobro Gymnasium.
Finalestævnet blev lagt på Amager og
afvikledes den 31. marts. Trods svære
odds (udebane og dårlig kampforde
ling med indbygget tidspres (vi skulle
nå et bestemt tog)) spillede holdet sig
ud af de fleste vanskeligheder og besej
rede sikkert Risskov Gymnasium og
Himmelev Gymnasium.
Men i finalekampen mod Tårnby Gym
nasium måtte vi erkende, at vi havde
mødt vore overmænd. Med en lands
holdsspiller, en 1. divisionsspiller og fle
re gode klubspillere kunne vi med vort
homogene hold kun følge med til 3. pe
riode. Derefter løb Tårnby fra os og be
sejrede os klart. Det bedste hold vandt,
men pigerne havde stor ære af kampen
- og nr. 2 ved DM i skolebasket er sta
digvæk en flot placering.

Anders Brok

Maria Kjær, 2z, bliver hårdt presset i kampen mod Rungsted.
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Halkyon
elevblad ved Amtsgymnasiet i Hadsten
Det mærkelige navn "Halkyon" er nav
net på et efterhånden etableret skole
blad på Amtsgymnasiet i Hadsten. Hal
kyon er et gammelt søfarerudtryk, som
betegnede en isfugl, der varslede som
mervejr ved vintertide. Bladet er et uaf
hængigt, reklamefinansieret skoleblad,
der udkom 6 gange i 88/89 skoleåret
med blade i størrelsesordenen 24-36 si
der. Halkyon uddeles gratis til AiH-folket, og læses såvidt undertegnede ved
med stor interesse. Bladet stræber efter
en fleksibel, humoristisk og kritisk, men
virkelighedsnær linje, der gerne skulle

udmunde i en del debatter omkring for
holdene på AiH. Bladet bruger dels
skolens elevrådslokale og datarum til
udfærdigelsen af bladene, men arbej
der stærkt på at få eget redaktionsloka
le. Potentielle reportere, skribenter, teg
nere,
fotografer
eller
andre
interesserede kan snakke med en af
redaktionsmedlemmerne, eller kigge
ind til et af de forud annoncerede
redaktionsmøder i elevrådslokalet.
JAM / Halkyon

Skolebladsredaktionen består af Bjarke, Rune, Jacob, Jens, Rikke, Jan og Esben.
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Fra skolens dagbog 1988/89.
August.
Skolen starter.
Introduktionsfest.
1b på ekskursion til Lilleåen.
September
1y på ekskursion til Lilleåen.
2mus på ekskursion.
Besøg af Dansk gymnasieelevers Sam
menslutning (DGS).
3syN på studietur til Jugoslavien.
3xyFK på studietur til London.
3abS og 3xyS på studietur til Polen.
3abN på studietur til Wien.
3abxyM på studietur til Wien.
2axyzM og 3abxyM på ekskursion til År
hus.
1 g på hyttetur.
Oktober
Folkeuniversitetets foredrag om "Sorte
huller og relativitetsteori".
November
Wien-aften med 3abN.
Operation Dagsværk.
2xyzN på ekskursion til Odense.
2axyzS på ekskursion til Struer.
2xyzK på ekskursion til Ebeltoft.
2xyzF på ekskursion til København.
Polens aften for 3abS og 3xyS og deres
forældre.
Besøg af folkeskoleelever fra Randers
Realskole.
December
Basketstævne.
1a på ekskursion.
Julehyggeaften.
Basketstævne for piger i Viborg.
Fællestime i Hadsten Bio: "Max Havelaar".

Julefest.
Juleafslutning.
Januar
Besøg af folkeskoleelever fra Hinnerup.
3a og 3x på ekskursion til København.
Volleystævne på Randers Amtsgymna
sium.
Forældrekonsultation for 2g og 3g.
3b-piger til volleystævne.
Forældrekonsultation for 1g.
Fællestime med "3 x Lars".
Basketstævne i Viborg.

Undervisning "i marken“. Her er det ele
ver fra 1b, der er gået i Lilleåen for at
undersøge miljøforholdene.
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Orienteringsmøde for kommende ele
ver.
"We got a song" - 1g-kor med Klüvers
Big Band.
Februar
Generalprøve på skolekomedien " Lysi
strate".
Temadage.
Premiere på skolekomedien.
Markedsdag - fest.
Studieorienterende dag for 2g og 3g.
Folkeuniversitets foredrag om "Det sto
re gennembrud i Atomfysikken".
2xyzK på studietur til München.
2aS og 2xyzS på studietur til Bornholm.
2xyzN på studietur til Ho.
Marts
Åben hus for kommende elever (THF).
Studieorienterende dag for 2g og 3g.
Basketstævne.
"Axidenz" - rockmusik og diasshow.
Valgfagsorientering for 1g.

Forårskoncert - forårsudstilling.
April
"Blood Brothers" ungdomsteater fra
Wales.
Teatergruppe fra West Glamorgan.
Maj
Sidste skoledag for 3g.
Skriftlig studentereksamen.
Danskopgaven.
Sidste skoledag.
Skriftlig årsprøve for 2g.
Mundtlig studentereksamen for 3g.
Skriftlige årsprøver for 1g.
Juni
Mundtlig studentereksamen for 2g og
i gÅrsafslutning.

Fællestime: besøg af walisisk teatergruppe fra West Glamorgan.
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Praktiske Oplysninger.
Befordring.
Der er mulighed for at søge om tilskud
til buskort, uanset i hvilken afstand du
bor fra skolen. Der er samtidig mulig
hed for at søge tilskud i forskellige pe
rioder udover 1 måned (læs nærmere
herom i vejledningen, som er trykt på
bagsiden af ansøgningsskemaet). Den
pris, som du selv skal betale (egenbe
talingen) er 210 kr. pr. måned.
Opkrævning og buskort sendes direkte
fra Amtskommunen.
Ansøgningsskemaet kan afhentes på
skolens kontor.

Bibliotek.
Skolen har nu et fuldt udbygget biblio
tek til både læreres og elevers rådig
hed. I kan her f.eks. finde forskellige
ordbøger, leksika, fag- og skønlitteratur
samt tidsskrifter.
Formålet med biblioteket er at støtte
den daglige undervisning. I kan enten
sikke der og arbejde i rolige omgivelser
i mellemtimerne - 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 faste, begrænsede åb
ningstider, det er dog stadig muligt at
komme ind på biblioteket uden for dis
se åbningstider ved enten at henvende
sig på kontoret eller ved at finde biblio
tekaren.

Bogudlevering.
Bøger og lommeregnere udleveres i lø
bet af skoleåret. Husk at indbinde og
skrive navn i bøgerne. Bøger og lom
meregnere er skolens ejendom og skal
erstattes, hvis de ødelægges, mistes
m.v.Boginspektor administrerer bøger,

papir og lommeregnere, og henvendel
se kan ske i boginspektors kontortid.
Papir udleveres ved skolestart i be
grænset omfang.

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 Sam
menslutning), som eleverne dels kan
melde sig ind i individuelt og dels ind
melde skolens elevråd ved en flertals
beslutning.
GLO (Gymnasieelevernes Landsorgani
sation), som eleverne kan melde sig ind
i individuelt.

Ferieplan._______________________
1989:Sommerferie: 26/6-9/8
Efterårsferie: 16/10-20/10
Juleferie: 22/121990:Juleferie: -2/1
Vinterferie: 12/2-16/2
Påskeferie: 9/4-17/4
Sommerferie: 25/6St.bededag: fredag d. 11.5
Kristihimmelfartdag: torsdag d.
24.5
Pinseferie: mandag d. 4.6
(alle dage inkl.)

Forsikring.
Skolen har ingen forsikring, der yder er
statning i tilfælde af tyveri og lign, mod
eleverne. Det tilrådes derfor eleverne
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selv at tegne de nødvendige forsikrin
ger.

Forsømmelser.
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 bestem
melser føre nøje kontrol med elevernes
forsømmelser. Mange forsømmelser
kan føre til, at man ikke får lov til at gå til
eksamen. (Der er afsluttende eksamen i
nogle fag allerede i 1g). Manglende af
levering af opgaver tæller også som
forsømmelser.
Forsømmer en gymnasieelev i et så
dant omfang, at skolen må nære be
tænkelighed over for elevens mulighed
for fortsat at følge undervisningen, skal
eleven først underrettes herom mundt
ligt af rektor. Fortsætter forsømmelser
ne alligevel, skal skolen give en skriftlig
advarsel om, at eleven ikke kan indstil
les til eksamen, hvis forsømmelserne
fortsætter. Før den endelige tilmelding
til eksamen skal lærerne på et lærer
forsamlingsmøde udtale sig, om elever,
der har modtaget skriftlige advarsler,
skal indstilles til eksamen, rektor træffer
herefter afgørelse om evt. eksamen på
særlige vilkår eller hel udelukkelse
En elev, der ikke får tilladelse til at del
tage i eksamen efter 1g 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 bli
ve student som privatist med fuld pen
sum.
Efter sygdom afleveres første dag ele
ven igen er i skole en seddel til konto
ret, der angiver dag(e) og årsag.
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Forældrekonsultation.
Der afholdes forældrekonsultation hvert
år i januar måned.

Fritagelse for undervisning.
Tilladelse gives kun i ganske særligt til
fælde. Eventuelle anmodninger herom
skal i god tid fremsættes skriftligt over
for rektor. Ansøgningsblanket kan af
hentes på kontoret.
Frivillig undervisning.
Der tilbydes frivillig undervisning i idræt,
musik og formning.
Se opslag fra faglærerne.

Glemte sager.
Glemte sager/fundne sager bedes afle
veret på kontoret.
Forespørgsel angående glemte sager
rettes til kontoret.

Karaktergivning og prøver.
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 1g
og 2g holdes der årsprøver i de skriftli
ge fag samt mundtlig eksamen i de fag,
der afsluttes i henholdsvis 1g og 2g.
Om antallet af og formen for årsprøver i
de øvrige mundtlige fag træffer lærerrå
det beslutning.
I 3g afholdes der to terminsprøver (i no
vember og før påske) i de skriftlige ek
samensfag. Efter gymnasiereformens
indførelse på alle niveauer afholdes der
i 3g en terminsprøve i dansk og i valg
fagene på højt niveau.
I maj-juni afholdes skriftlig og mundtlig
studentereksamen med fremmede cen
sorer.

Oprykning.
Ved hvert skoleårs slutning drøfter læ
rerforsamlingen hver elevs standpunkt.
Hvis
dette
giver
anledning
til
betænkeligheder vedtager lærerforsam
lingen, hvilket råd man vil give eleven
med henblik på næste skoleår, men
spørgsmålet om oprykning eller ikke af
gøres af eleven selv sammen med
forældremyndighedens indehaver.

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

Ringetider._________
1. time kl. 8.15- 9.00
2. time kl. 9.05- 9.50
3. time kl. 10.00 -10.45
4. time kl. 10.55- 11.40
5. time kl. 12.10-12.55
6. time kl. 13.00- 13.45
7. time kl. 13.55- 14.40
8. time kl. 14.45-15.30

Skolens Demokrati.
Elevrådet er elevernes indbyrdes sam
arbejdsorgan. Det vælger repræsentan
ter til andre udvalg på skolen og søger
herigennem at få indflydelse. Dertil
kommer at eleverne i forbindelse med
skolens tilbud 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 sko
len er medlem og kan udtale sig.
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Når det drejer sig om tilmelding til eksa
men, er det dog alene klassens/holdets
lærere, der har tale- og stemmeret.
Lærerrådet består af alle lærere ansat
ved skolen. Der vælges et forretnings
udvalg bestående af formand, næstfor
mand og sekretær.Lærerrådet skal høres/spørges om en række forhold, der
gælder for skolen som helhed og afgive
sin indstilling/mening om forsøgsunder
visning,
anskaffelse
af
større
inventargenstande, undervisningsmidler
m.v. Endelig beslutter lærerrådet, inden
for bekendtgørelsens rammer, omfan
get og arten af årsprøver, karaktergiv
ning m.v.
Fællesudvalget, der er kontaktorgan
mellem rektor, lærerråd og elevråd, be
står af rektor, der er formand, lærer
rådsformand, 3 lærere valgt af lærerrå
det og 4 elever valgt af elevrådet.
Fællesudvalgets opgaver er gennem in
formation og forhandlinger at fremme
samarbejdet mellem lærere og elever.
Det træffer afgørelser inden for de bevil
lingsmæssige rammer om introduk
tionsdage, emneuger, fællestimer og
studiekredse. I samråd med skolerådet
kan det også træffe afgørelse om f.eks.
faciliteter og fester.
Skolerådet består af en repræsentant
for amtsrådet, rektor lærerrådsforman
den og endnu en lærerrepræsentant, 2
repræsentanter for forældre til elever
under 18 år, 2 elevrepræsentanter og 1
repræsentant for det teknisk-administrative personale. Arbejdet kan kort
sammenfattes således, at det er
skolerådets opgave at understøtte sam
arbejdet mellem skolen, forældrene og
amtet på det ikke direkte pædagogiske
område.
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Sygdom.
Hvis en elev p.g.a. sygdom har måttet
forsømme
undervisningen,
skal
hun/han den første skoledag efter for
sømmelsen aflevere en seddel med an
givelse af sygdommens art og varighed
på kontoret. Sedlen skal være under
skrevet af forældre/værge. Dog kan ele
ver, 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. Hjem
met bedes i sådanne tilfælde underrette
skolen så hurtigt som muligt, hvis man
ønsker sygeundervisning.
Hvis en elev lider af en sygdom, som
specielt er en hindring for at deltage i
idræt, skal der afleveres en lægeattest
herom til skolen. Særlig blanket til en
sådan lægeattest udleveres på konto
ret.
Hvis det drejer sig om kortvarig syg
dom, kan skolen fritage eleven for aktiv
deltagelse i idræt, uden at der afleveres
lægeattest, hvis en begrundet anmod
ning afleveres skriftligt til idrætslæreren.
En sådan fritagelse gælder højst en
uge; bliver det nødvendigt at forlænge
den, skal dette begrundes skriftligt over
for idrætslæreren. Ved midlertidig frita
gelse fra idræt skal eleven overvære
undervisningen for at høre de instruk
ser m.v., der gives.

Studievejledning.

PERSONLIG VEJLEDNING.
Skolens elever kan henvende sig for at
få personlig vejledning om problemer af
studiemæssig, social, økonomisk eller
personlig karakter. Der er mulighed for,
via en studievejleder, at blive henvist til
skolepsykolog, socialrådgiver eller det
bistandskontor, 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 ved
kommende 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 stu
dievejleder i dennes kontortid og få in
dividuel vejledning. Kontortiden er op
slået uden for studievejlederkontoret.

UDDANNELSESOG
ERHVERVS
ORIENTERING.
I løbet af 1g gives der kollektivt en ind
føring af almen studieteknik og der gi
ves valgfagsorientering. I 2g gennem
gås kollektivt dels generelle forhold i
forbindelse med uddannelse og er
hverv, dels økonomiske og sociale for
hold i uddannelsesforløbet. I 3g fortsæt
ter den kollektive - og den individuelle orientering om
uddannelses- og
erhvervsmuligheder, herunder bl.a. ar
bejdsmarkedsforhold, arbejdsløsheds
problematik,
ansøgningsprocedurer,
optagelseskriterier og muligheder for
job i udlandet. For 2g og 3g‘erne bliver
der hvert år arrangeret.
Uddannelsesdage på gymnasiet, hvor
eleverne får anledning til at træffe re
præsentanter fra diverse uddannelses
steder og erhverv. 3g'erne får desuden
tilbud om at deltage i "Åbent Hus'-ar
rangement, der foregår på uddannel
sesstedet. Dette giver altså også en
mulighed for at opleve atmosfæren på
stedet.

Denne foregår på skolen efter skoletid
og i små hold.

SU.
For unge, der er fyldt 18 år, er der mu
lighed for at få støtte fra Statens Ud
dannelsesstøtte. Man er støtteberettiget
fra og med kvartalet efter det fyldte 18.
år, dog afhængig af forældrenes øko
nomiske forhold indtil kvartalet efter det
fyldte 19. år.Man må sørge for i god tid
(et par måneder før) at hente ansøg
ningsskema på skolens kontor, hvor
man samtidig kan få udleveret brochu
ren, der gør rede for reglerne, der gæl
der for statens uddannelsesstøtte.
Skolen indsender ansøgninger hver
mandag til Styrelsen for Statens Uddan
nelsesstøtte, og ekspeditionstiden vil
herefter være ca. 4 uger.
Ugeinformation.
Hver fredag udgives en ugeinformation
for den kommende uge. Ugeinformatio
nen, der ophænges på klassernes op
slagstavler, indeholder informationer
om arrangementer, skemaændringer,
lærerkurser, møder m.v. Husk at læse
ugeinformationen hver uge.

SPECIALUNDERVISNING.
For elever med læsevanskeligheder kan
der etableres specialundervisning i
dansk efter behov. Elever med læsevan
skeligheder rådes til at kontakte en stu
dievejleder med henblik på etablering af
specialundervisning.
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SKOLENS PERSONALE
STUDENTERÅRGANG 1989
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CB Hans Christian Birkeland,
Mat/fys/datavejl.

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
48

PF Poul Frandsen,
Samf./historie/studievejl.

JH Jan Hesselvig Hagelskjær,
Matematik/fysik

AF Anita Frisch,
Engelsk/oldtidskundskab

MH Mogens Hertoft,
Dansk/idræt

AG Anders Grøftehauge,
Fransk/dansk/studievejl.

VH Vibeke Holm
Tysk/religion

.1
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LJ Lone Janderup Jensen,
Fransk/latin

AJ Alice Jacobsen,
Tysk/idræt

\
EJ Else Marie Jacobsen,
Rengøringsleder

PJ Poul Jensen,
Pedelmedhjælper

JJ Jens Damgård Jensen,
Samfundsfag/geografi

PV Preben Veber Jensen
Biologi/geografi
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WJ Willy Johnsen,
Matematik/fysik

LK Lise-Lotte Kring,
Engelsk/formning

Jø Preben Jørgensen,
Fransk/spansk

BL Bente Langagergaard,
Musik/dansk

KK Karin Esmann Knudsen,
Dansk/musik

LB Lars Bluhme Larsen,
Hist./engelsk/inspektor
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KL Kirsten Løvschal,
Fransk/idræt

NM Niels Just Mikkelsen,
Fysik/matematik/naturfag

HM Hans Jørgen Madsen,
Biologi/geografi

AN Aksel Nielsen,
Dansk/historie

MM Marianne Mark,
Sekretær

DN Dennis Nielsen
Fysik/matematik

52

PR Poul Rønnenfelt,
Musik

LN Lilly Nielsen
Kantinemedhjælp

ES Elina Schmidt,
Kantineleder

PP Poul Erik Poulsen,
Pedel

KS Karen Skals,
Sekretær
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PT Poul Tang Sørensen,
Geografi/samf./AV-inspektor

BT Bjørn Tvenge,
Kemi/fysik

ET Ellen Johanne Tandrup,
Religion/dansk

ÅW Åge Weigelt,
Kemi/fysik/naturfag/inspektor

KT Kenneth K. Tollund,
Fysik/matematik/datavejl/inspektor.

MW Mette Weisberg,
Engelsk/dansk
54

Lærerkandidater i 1988/89.

Per Ingesman.
Efterårssemestret 1988 i fagene his
torie og religion.
Anja Merrild Knudsen.
Efterårssemestret 1988 i faget dansk.

AW Anette Wickings,
Engelsk/oldtidskundskab

Rengøringspersonale
Jonna Dradrach Anna Grethe Engberg Tove Hansen Else Marie Jacobsen
Maja Jensen Kirsten Kristensen Jonna Elgaard Madsen Inge Lise Pedersen
Lise Sørensen Helle Thylkjær
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3a
Helle Blaase, Miravej 14, Søften,8382 Hinnerup, tlf. 86987333
Kira Stochholm Christensen, Søndergade 17, 8382 Hinnerup, tlf. 86985703
Rikke Sehested Glargaard, Tommesensvej 26, 8450 Hammel, tlf. 86962089

Niels Kurt Holting, Havevej 11,8870 Langå, tlf. 86461278
Annette Kjeldsen Knudsen, Minervavej 26, 8450 Hammel, tlf. 86963405
Frank Skovgaard Kristensen, GI. Lyngåvej 3, 8370 Hadsten, tlf. 86980983
Katja Rechnitzer Lauridsen, Rådyrvej 9, Søften, 8382 Hinnerup, tlf. 86985427
Vinni Nedza Pedersen, Rønvangen 196, 8382 Hinnerup, tlf. 86987657
Marianne Quistgaard, Bekkasinvej 12, 8382 Hinnerup, tlf. 86985629
Søren Rasmussen-Lægaard, Jupitervej 4, Søften, 8382 Hinnerup, tlf. 86987723

Mette Rønde, Bakkevej 2, 8870 Langå, tlf. 86461074

Joan Sørensen, Tommesensvej 30, 8450 Hammel, tlf. 86963548
Marianne Brandt Sørensen, Bekkasinvej 17, 8382 Hinnerup, tlf. 86987330,

Hanne Tousgaard, Siriusvej 14, 8370 Hadsten, tlf. 86983331,

56

3b

Vibeke Andersen, Søren Møllersgade 22 A st.tv, 8900 Randers.
Mette Bisgaard, Vermundsvej 17, 8370 Hadsten, tlf. 86981390
Heidi Lasthein Hansen, Bjarkesvej 19, 8370 Hadsten, tlf. 86980050

Line Skov Hansen, Tåstrupvej 11 , Hår, 8382 Hinnerup, tlf. 86987959
Helle Hebsgaard, Kirkevej 33, 8370 Hadsten, tlf. 86981350

Charlotte Jensen, H.C. Andersensvej 10, 8370 Hadsten, tlf. 86914457

Lene Mols Jensen, Ananasvej 6, Søften, 8382 Hinnerup, tlf. 86987527
Mia Fiilsø Jensen, Violvej 11,8370 Hadsten, tlf. 86980100

Per Kjeldal Jeppesen, Søndergade 29 A, 8370 Hadsten, tlf. 86980754
Christina Marie Klug, Søndermarken 94, Søften, 8382 Hinnerup, tlf. 86987678

Ole Krabbe-Poulsen, Gunderuplundvej 13, Ødum, 8370 Hadsten, tlf. 86989407

Hanne Pihlsbech Larsen, Tåstrupvej 36, 8370 Hadsten, tlf. 86914763
Helle Kongensbjerg Laursen, Hjaltesvej 43, 8370 Hadsten, tlf. 86981928
Iben Strunge Ottow, Kildevej 5, 8870 Langå, tlf. 86461415
Lene Konrad Pedersen, Granvej 6, 8370 Hadsten, tlf. 86980656

Jeanette Frank Petersen, Saturnvej 8, 8370 Hadsten, tlf. 86982469
Mette Møller Petersen, Holmelundsvej 23, Søften, 8382 Hinnerup, tlf. 86987402
Søren Roelsgaard, Violvej 1
, 8370 Hadsten, tlf. 86980651
Thomas Skulvad, Randersvej 13, 8870 Langå, tlf. 86461421

Rikke Minds Østergaard, Orionsvej 11, 8382 Hinnerup, tlf. 86987162
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3x

Martin Rye Andersen, Elgårdsvej 11, 8370 Hadsten, tlf. 86981919
Vivian Brund, Skolevej 2, Søften, 8382 Hinnerup, tlf. 86985115
Christian Brædder, Tranevej 34, 8382 Hinnerup, tlf. 86987346
Morten Dreister, Tranevej 59, 8382 Hinnerup, tlf. 86986616

Britt Ebert, Rønvangen 159, 8382 Hinnerup, tlf. 86986552
Britt Blichfeld Frederiksen, Bissensgade 2, st., 8000 Århus C
Hein Kaare Heinsen, Mosevænget 4, 8382 Hinnerup, tlf. 86986043

Betina Kastbjerg Jensen, Frejasvej 11, 8370 Hadsten, tlf. 86981730

Ivar Sondergaard Jensen, Bekkasinvej 16, 8382 Hinnerup, tlf. 86987758
Janne Ejsing Jensen, Norgesvej 3, 8370 Hadsten, tlf. 86980075
Torben Bak Jensen, Vermundsvej 10, 8370 Hadsten, tlf. 86981922

Mogens Johannsen, Bøgevej 8, 8382 Hinnerup, tlf. 86987662
Jan Kiehl, Engvej 15, 8382 Hinnerup, tlf. 86986135

Mette Krabbe-Poulsen, Gunderuplundvej 13, 8370 Hadsten, tlf. 86989407
Maj-Britt Larsen, St.St. Blichersvej 1, 8370 Hadsten, tlf. 86914878
Bo Mørup, Voer Møllevej 20, Lyngå, 8370 Hadsten, tlf. 86982220

Jesper Nielsen, Rolighedsvej 15, 8382 Hinnerup, tlf. 86985525
Mette Damgaard Nielsen, Ananasvej 4, Søften, 8382 Hinnerup, tlf. 86911303
Helle Pedersen, Toftegårdsvej 8, Foldby, 8382 Hinnerup, tlf. 86987740
Mads Møller Pedersen, Bondagervej 3, Foldby, 8382 Hinnerup, tlf. 86986143
Anne Ranch, Bjerget 9, 8382 Hinnerup, tlf. 86985467

Sanne Salomonsen, Rønvangen 163, 8382 Hinnerup, tlf. 86986636
Bente Simonsen, Emilsmindevej 4, 8382 Hinnerup, tlf. 86985639
Frank Damborg Sørensen, Ålykke 15, 8370 Hadsten, tlf. 86983618

Kim Vestergård, Rønvangen 306, 8382 Hinnerup, tlf. 86985534

Jette Aarup, Søndermarken 8, Søften, 8382 Hinnerup, tlf. 86988075
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Michael Mørup Andersen, Glentevej 8, 8370 Hadsten, tlf. 86914782
Louise Bisgård, Ahornvej 3, 8370 Hadsten, tlf. 86983042
Susanne Westergaard Friis, Rønvangen 194, 8382 Hinnerup, tlf. 86986520

Hanne Fuglbjerg, Holtegårdsvej 5, Vissing, 8370 Hadsten, tlf. 86981079
Mogens Holm, Herstvej 89, Grundfør, 8382 Hinnerup, tlf. 86985447

Jette Lund Jensen, Søndergade 1, 8370 Hadsten, tlf. 86981954
Flemming Jønsson, Rønvangen 31, 8382 Hinnerup, tlf. 86987011
Anja Sook Krag Kristensen, Ålykkevej 9, 8370 Hadsten, tlf. 86983013

Lone Brødsgård Laursen, Ramsøvej 42, 8382 Hinnerup, tlf. 86986297
Thomas Linder-Madsen, Dr. Larsensvej 14, 8370 Hadsten, tlf. 86983252
Niels Lysgaard-Madsen, Fusagervej 3, Foldby, 8382 Hinnerup, tlf. 86987047
Mette Madsen, Vesterskovvej 30, 8370 Hadsten, tlf. 86982592

Laila Østergård Dam Mortensen, Tørvevej 3, Vitten, 8382 Hinnerup, tlf. 86985973
Vibeke Nørgaard, Norgesvej 42, 8370 Hadsten, tlf. 86983653
Anne Birgitte Bundgaard Pedersen, Krogsvej 20, 8382 Hinnerup, tlf. 86985926
Jenni Lundgaard Petersen, Fusagervej 13, Foldby, 8382 Hinnerup, tlf. 86986174

Henrik Poulsen, Byvænget 19, Grundfør, 8382 Hinnerup, tlf. 86911621
Jeanett Søberg Poulsen, Løvenholmvej 8, A st.th., 8900 Randers, tlf. 86404078

Bjarne Randrup, Bogfinkevej 3, 8370 Hadsten, tlf. 86914971
Lars Rasmussen, Postvej 26 A, Foldby, 8382 Hinnerup, tlf. 86986673
Mette Rasmussen, Venusvej 20, 8370 Hadsten, tlf. 86981594

Anders Vejby Sørensen, Grønhøjvej 4, Søften, 8382 Hinnerup, tlf. 86985526
Peter Thellufsen, Nørrevangen 9, 8382 Hinnerup, tlf. 86986390
Trine Merete Tousgaard, Hjaltesvej 53, 8370 Hadsten, tlf. 86981964
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Adresseliste, lærere
MB Mathilde Bang, adjunkt, Abildgade36, II th., 8200 Århus N

86101107

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

86138127

RB Ruth Damsgård Bluhm, adjunkt,Vibevænget 4, Herskind, 8464 Galten
AB Anders Sørensen Brok, adjunkt, Arnegårdsvej 41, 8230 Åbyhøj

86954407

BC Jeppe Bo Christensen, adjunkt, Hjaltesvej 24, 8370 Hadsten
JC Jørgen Christiansen, Rektor, Skovbrynet 32, 8000 Århus C

86915213

86256514
86110338

PF Poul Frandsen, adjunkt,Solbakken 22, 8240 Risskov

86173638

AF Anita Frisch, adjunkt, Hovmarksvej 166, Stensballe, 8700 Horsens

75658029

AG Anders Grøftehauge, adjunkt, Tinghøjvej 8, 8370 Hadsten
JH Jan Hesselvig Hagelskjær, adjunkt, Tåsingegade 20, st.tv., 8200 Århus N

86981842

MH Mogens Hertoft, adjunkt, Hroarsvej 4, 8370 Hadsten
VH Vibeke Holm, adjunkt, Allegårdsvej 8, 8230 Åbyhøj

86981858

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

86275601

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

86937554

LJ Lone Janderup Jensen, adjunkt, Storkevej 11, 8382 Hinnerup
PV Preben Veber Jensen, adjunkt, Fyensgade 30,3.tv., 8000 Århus C

86911662

WJ Willy Johnsen, adjunkt, Chr. Molbechsvej 13, lll.th., 8000 Århus C

86184463

Jø Preben Jørgensen, lektor, Overdrevet 20, 8382 Hinnerup
KK Karin Esmann Knudsen, adjunkt, Vissingvej 33, 8370 Hadsten

86911120

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

86178808
86166526

LB Lars Bluhme Larsen, adjunkt, Overdrevet 16, 8382 Hinnerup
KL Kirsten Løvschal, adjunkt, Engvej 19 B, 8370 Hadsten

86911447

86107465
86254513

86130417

86983420

86980798

HM Hans Jørgen Madsen, adjunkt, Islandsvej 26, 8370 Hadsten

86983484

NM Niels Just Mikkelsen, adjunkt, Jægervej 50, 8450 Hammel

86961439

AN Axel Agesen Nielsen, adjunkt, Jernaldervej 40, Søften, 8382 Hinnerup
DN Dennis Nielsen, adjunkt, Jerichausgade 2,1 .th., 8000 Århus C

86912082

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

86980905

PT Poul Tang, adjunkt, Falkevænget 30, 8370 Hadsten

86914131

ET Ellen Johanne Tandrup, adjunkt .Frejasvej 4, 8370 Hadsten
KT Kenneth Kristensen Tollund, adjunkt, Skolegade 25, 8000 Århus C

86980169

BT Bjørn Tvenge, adjunkt, Solbakken 61, 8240 Risskov

86185494

86195241

86123715
86179299

AW Anette Wickings, adjunkt, Pilevej 5, 8370 Hadsten
MW Mette Elisabeth Weisberg, lektor, Sønder Alle 5, 8000 Århus C

86982202

ÂW Åge Weigelt, adjunkt, Uffesvej 6, 8370 Hadsten

86981697

86130062

Adresseliste, teknisk- administrativ personale
EJ Else Marie Jacobsen, rengøring , Marsvej 11, 8370 Hadsten

86981747

PJ Poul Jensen, pedelmedhjælper, Elmevej 7, 8543 Hornslet
MM Marianne Mark, sekretær, Skovvangsvej 10, 8370 Hadsten

86995217
86981700

PP Poul Erik Poulsen, pedel, Ellemosevej 30, 8370 Hadsten
ES Elina H. Schmidt, kantineleder, Ådalen 13, Selling, 8370 Hadsten

86981975

KS Karen Skals, sekretær, Lyrevej 9, 8900 Randers

86410081
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86914764

A
B
L
S
M
F

Grundplan

-

Administration
Bibliotek
Lærerværelse
Studievejledning
Musik
Formning (under musik)

