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VELKOMMEN TIL AMTSGYMNASIET I HADSTEN.
Velkommen til vore mange nye elever - 6 Ig klasser og 1 Teknisk-Humanistisk
forsøgsklasse -til forhåbentligt tre udbytterige og aktive år på Amtsgymnasiet i
Hadsten.
Som ny elev opfordres du til at læse årsskriftet igennem, før du møder d. 8.
august kl. 9, således at du på forhånd er orienteret om de 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.
Når du møder, vil du få nærmere besked om et introduktionsarrangement, som
nogle af lærerne og de ældre 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 virksomhedsbersøg,
ekskursioner og studieture. Endelig er der også mulighed for at deltage i den
frivillige undervisning i musik, formning og idræt, som ligger uden for skemaet.
Du har selv direkte indflydelse på, hvordan de tre år i gymnasiet kommer til at
forløbe. 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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Elevrådet sammensættes af 2 elever fra hver klasse.
VELKOMST FRA ELEVRÅDET TIL
ALLE GYMNASIEELEVER PÅ AIH

dagsværk, hvor landets gymnasieele
ver engang efter sommerferien skal
arbejde for bygningen af et antal real
og gymnasieskoler i Burkina Faso.
Og udover de mange ideer vi ved I har
skal der nok også på et tidspunkt
arrangeres temadage. Men foreløbig
ønsker vi jer en god sommerferie og
glæder os til at sejer friske og velop
lagte efter ferien.
Venlig hilsen
Elevrådet

Elevrådet byder hermed nye såvel
som gamle elever velkommen til et
nyt og forhåbentlig spændende år.
For at det kommende år kan blive
spændende, er det nødvendigt, at
elevrådet får tilført nyt blod, og at det
gamle bliver frisket lidt op. Derfor
håber vi, at en masse aktive mennes
ker vil engagere sig i elevrådsarbej
det. På tapetet er allerede operation

INTERVIEW MED 2X OM
DAGLIGLIVET PÅ AIH

Hvad synes I om ophævelsen af
bindingerne?
2x: Det er suverænt, at de er blevet
j
ophævet, og generelt viser det, at
I Haarders politik er inkonsekvent
'
og har gjort os til prøveklude.
I: Mener I at elevrådet og det arbej
de det laver er godt nok?
2x: Nej der burde være mere gang i
den i elevrådet og informationen
fra elevrådet burde være bedre.
Der skulle også være mere kom
munikation mellem lærerne, rek
tor og elevrådet.
I:

Hvad synes I om valgmuligheder
ne på AiH?
2x: Det er godt, at valgmulighederne
er så store, at man kan vælge,
hvad man vil, det er især godt, at
vi har fået flere kreative fag.
I: Synes I eleverne har nok indfly
delse på AiHs dagligdag.
2x: Ja man kan få nok indflydelse,
hvis bare man vil gøre noget for
det, men der er for lidt elevindfly
delse omkring studieturene. Der
er også for megen bureaukrati i
administrationen og blandt ele
verne, derfor er informationen
imellem eleverne også for dårlig.
I:

\
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Nina Buttle, 2y
Michael Nielsen, 2u

VALGFAGSMULIGHEDER:

Valgfagsproces:

I 2g har eleverne 1 valgfag og i 3g 3
valgfag a‘ 4-5 timer. Alle får altså mu
lighed for at følge nogle fag efter eget
ønske og interesse, på tværs af klas
serne, og skolen udbyder (med ganske
få undtagelser) alle de valgfag, der
findes:

Umiddelbart efter vinterferien orien
terer studievejlederne de enkelte
klasser om hele valgfagssystemet, om
forskellen på højt niveau og mellem
niveau, om de betingelser, der skal
være påfyldt i det individuelle valg,
og om de konsekvenser, valget kunne
have for din uddannelse senere hen.
Der udleveres et valgfagshæfte til
lg'erne, som forældrene også kan
orientere sig i.
Faglærerne fortæller så om indholdet
af hver enkelt valgfag, også de fag, der
er nye og ukendte.
Endelig afholder skolen en oriente
ringsaften for forældre og elever, hvor
alle lærerne fortæller om deres fag på
valgfagsniveau.
Under hele processen er eleverne vel
komne til enkeltvis eller sammen med
forældrene at drøfte valget med stu
dievejlederne.

Højt niveau:
Matematik
Fysik
Kemi
Biologi
Samfundsfag
Musik
Engelsk
Tysk
Fransk
Spansk
Latin

Mellemniveau:
Latin
Samfundsfag
Geografi
Biologi
Kemi
Datalogi
Teknikfag
Erhvervsøkonomi
Filosofi
Dramatik
Musik
Idræt
Billedkunst
Design
Film- og Tv-kundskab
Matematik
Fysik

Ruth BluhmIPoul Frandsen!
Karen Marie Nielsen!
Anders Grøftehauge
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Gymnasiets struktur
MATEMATISK LINIE
3g

Idræt
2 timer

Dansk
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Historie
3 timer

Religion
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2 timer

Oldtids
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3 timer
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5 timer
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5 timer

2g

Idræt
2 timer
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3 timer
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3 timer

Sprog 2
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4 timer

Matematik
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4-5 timer

lg
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Kemi Musik
3
3
timer timer

SPROGLIG LINIE
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lg
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4 timer

Engelsk
4 timer
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sprog
3 timer
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Det nye gymnasium.

Latin Musik
3
3
timer timer

synlige, men de er medtaget for at
illustrere en af den nye gymnasie
strukturs pointer, nemlig at der frem
over skal være mindre forskel på en
matematisk og en sproglig studenter
eksamen.
Når der nu tilbydes så mange tilvalg
smuligheder, kunne man tro at det
ville gå ud over stamklassens tryghed
ogfunktion 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
tilbringe mere tid i deres “egne” klas
ser, 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 specialisering
smulighed, der ligger i tilvalgsfagene.

Det er ikke hensigten her at gennem
gå gymnasiets struktur punkt for
punkt, men der kan være fornuft i at
fremdrage nogle konklusioner, som
har umiddelbar betydning for vores
hverdag på skolen. Først og fremmest
er der indført en række valgfag, som
kendetegner den studentereksamen,
som man kommer ud med. Disse valg
skal foretages i 2g og 3g, og 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 meget fleksi
belt og giver i høj grad mulighed for at
kunne imødekomme individuelle
ønsker.
Det er f. eks. muligt for en matematisk
elev at vælge såvel latin, engelsk og
fransk eller tysk ved siden af de obli
gatoriske fag på den matematiske
linie; og det er ligeledes muligt for en
sproglig elev at vælge matematik,
biologi eller kemi ved siden af de obli
gatoriske fag.
Dette er naturligvis kun eksempler
og er måske endda ikke særlig sand

Lars Bluhme Larsen.
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Lars Bluhme Larsen.
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Teknisk Humanistisk Forsøgsli
nie.
Amtsgymnasiet i Hadsten begynder i
samarbejde med Den Jydske Haandværkerskole et nyt spændende pro
jekt i skoleåret 1989/90, nemlig Tek
nisk humanistisk forsøgslinie.
Hovedideen bag forsøget er at forene
boglige og håndværksmæssige ele
menter i en uddannelse. Uddannel
sen varer i tre år. I den periode skal
eleverne gå skiftevis på Amtsgymna
siet og på Haandværkerskolen samt
være i et halvt års praktik i en er
hvervsvirksomhed i lokalområdet.
Uddannelsen består i en almindelig
HF-undervisning og eksamen, dog
med bundne tilvalg i fagene matema
tik, fysik og kemi og af et værksteds
kursus på Haandværkerskolen, hvor
der kan vælges enten Maskinteknisk
eller El-teknisk kursus. Det er i for
bindelse med dette, at eleverne skal i
praktik.
Ved at sammensætte uddannelsen på
denne måde, opnås der mange forde
le.
Efter overstået eksamen har eleverne
adgang til både teknisk og bogligt be
tonede uddannelser, herunder inge
Fag
Religion

Dansk
Engelsk
Tysk
Historie
Geografi
Samfundsfag
Biologi
Matematik
Fysik
Kemi
Idræt

Musik/form.
Værksteds
kursus
Total

*
**
***

niøruddannelserne på Teknikum og
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 hånd
værker på 2 1/2 år. Hvis man er i tvivl
om, hvad man vil være, kan man altså
på denne måde udskyde beslutnin
gen, indtil man har afsluttet Teknisk
Humanistisk Forsøgslinie.
Ved at kombinere boglige og manuelle
elementer er det ligeledes muligt uanset 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 meningsfyldt ud af fritiden.
Dette bliver nemmere med en solid og
fleksibel uddannelse i ryggen
Endelig kan man ved et samarbejde
mellem 2 så forskellige skoleformer
håbe på, at skolernes elever - gennem
forsøgsklassens elever - får mere
kendskab til hinandens hverdag og
dermed være med til at nedbryde evt.
fordomme imellem de to ungdoms
grupper.
Lars Bluhme Larsen.
3. sem
-

4. sem
-

2
3
3
2
-

2
4
2
-

-

-

-

2
16

3
3
2
3
2
2
8

5
2
4
2
-

-

35

33

1. sen
-

2
3
2
-

2
3
2
3
-

2. sem
-

7 uger*
á 8 tlm
29

Derudover undervises der i 3 hele uger a 40 timer
Biologi og tysk afsluttes
Kemi afsluttes
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Praktik

5. sem

6. sem

3
4

3
4
4
-

4
3
3
2
-

3
2
2
-

2
-

6
4
2
-

-

-

30

30

5
4
-

samtlige partier i Hadsten, Hinne
rup, Langå og Hammel kommune.
Ud fra et spørgeskema blev kandida
ternes personlige baggrund og en lang
række andre oplysninger fastslået, og
senere tastede nogle samf-elever op
lysningerne ind i vores EDB-rum.
Alle oplysninger fra hele landet blev
samlet til den første landsdækkende
undersøgelse af denne art. Samtidig
kunne man også deltage i en elevkon
kurrence, og resultaterne blev offent
liggjort ved en stor pressekonference
i København.
Et flot SAMFER-projekt!

SAMF'ERNE LAVER
LANDSDÆKKENDE
UNDERSØGELSE AF KOMMU
NALVALGET
I okt/nov. måned 89 var den politiske
scene præget af kommunal- og amts
rådsvalget.
I samfundsfag og erhvervsøkonomi
tog følgende klasser (2ab saM, 2auxyz
SA, 2abuxyz eøM, 3aS) denne udford
ring op, og sammen med 5000 andre
samfere over hele landet indsamlede
eleverne oplysninger om de opstillede
kandidater og deres valg.
Via telefon eller personligt kontakte
de samf-eleverne alle kandidater fra

Poul Frandsen

Politiker Profiler

Den typiske SF'er
Her er tale om en "yngre" mand (på
35-44 år), der bor i ejerbolig, er gift
eller samlevende, men uden hjemme
boende børn.
SFeren er veluddannet; han har taget
studenter- eller HF-eksamen og har
fulgt denne op med en mellemlang
videregående uddannelse.
Dette forløb har resulteret i en mellemfunktionsærstilling inden for det
offentlige - og en placering i social
gruppe II.

Den typiske Fremskridt'er
Også her er der tale om en mand, men
i alderskategorien 45-54 år.
Vedkommende bor i ejerbolig, er gift/
samlevende, men har ingen hjemme
boende børn.
Fremskridtsmanden har en kort sko
leuddannelse (7.-8. klasse), der er
efterfulgt af en lærlingeuddannelse.
Han har etableret selvstændig virk
somhed. Denne virksomhed er dog
forholdsvis lille (ikke over 5 ansatte),
hvilket fører til en placering i social
gruppe III.
10.

stencentret. Her havde vi opstillet
vores plancheudstilling og til de forbi
passerende uddelte vi gratis lækre
I november/december ‘89 deltog 3gsmagsprøver: vand med nitrat-ind
naturfaglig i en konkurrence med
hold på henholdsvis 0, 25, 50 eller 100
titlen “Rent drikkevand til dig, men
mg. Der var frit valg mellem lækkeri
hvad med dine børn?”, udskrevet af
erne og man måtte gerne få TO glas,
Akademiet for de Tekniske Videnska
men alligevel var folks interesse ikke
ber. Opgaven gik ud på at “sprede
helt så stor som forventet. Efter at
ringe i vandet”; d.v.s. sprede viden og
plancheudstillingen havde haft sin
interesse for rent drikkevand nu og i
debut i centret, kørte vi den i de næste
fremtiden gennem kreative og udad
par måneder rundt på turné mellem
vendte aktiviteter.
biblioteker, lægehuse og arbejdsplad
Først måtte vi altså igang med at
ser i Hadsten og Hinnerup.
vride hjernerne for ideer til aktivite
Trods disse ihærdige anstrengelser,
ter. Resultatet af det blev start på pro
og flere til, blev det nu ikke os, der løb
jekter som lysbilledserie, plancheud
af med præmien på 50.000 kr. og et
stilling, foldere, artikler og læserbre
____ håndtryk fra Bertel. Et lille
ve. Lysbilledserien prøvede
—
vi på at lave med et
plasterpåsåretvardog,
bredt og letforståeat Sabro Vandværk
ligt indhold, så /skænkede
kr. til os, for
den omhand
at komme til
ler både
/
\ deres genegrund/
\ r a 1 fo r vandsdan- /
\ samling
nelse, for- /
\ med vo
urening /
res lysog over
billedseforbrug
rie
og
af vand.
fortælle
Nogle af
lidt om,
os tog ud \
hvad vi
tilforskel- \
havde be
lige folke- \
skæftiget
skoler i om- \
osmed. Plasegnen, og vis
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Udbyttet blev således på mere end én
måde stort af at give sig i kast med en
miljøkonkurrence i biologitimerne.
Liv Skovholm, Søren Andersen
bio-mellemniveau

“SKYD ÆNDERNE”!!
Sådan lød et af 2buxz biM's forslag til
miljøforbedringer i Hinnerup kommu
ne. Hinnerup Miljøgruppe udskrev i
1989 en miljøkonkurrende, for at gøre
Hinnerup til en endnu grønnere
kommune. Flere biologihold på sko
len valgte at deltage, men “tilfældig
vis” løb vi med sejren og de 3000 kr.
Vort vinderforslag bestod af 7 pjecer,
som dækker løsningen på en bred
vifte af miljøproblemer, ikke bare
lokalt i Hinnerup, men også mere
generelt.
Den brutalt overskrift på dette ind
læg skyldes at franskbrøds-ænderne i
Rønbæksøen forrykker hele den bio
logiske balance i søen. Vort kontante
forslag om at skyde ænderne bragte
såvel avisomtale som et indslag i fj ernsynets “Landet Rundt”.
De øvrige pjecer drejede sig om bl.a.
vandhuller, bække, vindmøller, vej
træer og beplantningsbælter til slø
ring af grim industri.
løvrigt bragte de 3000 kr. os til Kø
benhavn med besøg på NOVO, Carls
berg, Danmarks Akvarium og Zoolo
gisk Museum foruden aktiviteter af
mere kulturel karakter. Desuden blev
900 kr. brugt på sikring af regnskov i
Costa Rica.

LAD HØNSENE LAVE ARBEJDET !
2BI brugte perioden fra skoleårets
start til begyndelsen af oktober på at
udarbejde en besvarelse på en kon
kurrence udskrevet af miljøgruppen i
Hinnerup. Konkurrencen gik ud på at
vi skulle give forslag til, hvad folk selv
kan gøre for at bedre miljøet i Hinne
rup kommune.
Vi foreslog at folk skulle oprette deres
eget private økosystem. Vi udarbejde
de en håndbog til brug ved oprettelse
af “DET PRIVATE ØKOSYSTEM” og
lavede et flot hønsehus af genbrugs
materialer. Ideen er enkel. Seks høns
aftager for det første de meste af
familiens køkkenaffald. Så spares
lossepladsen og forbrændingsanstal
ten for det. For det andet anbringes
hønsene i en lille hønsegård med et
lille hønsehus, som let kan flyttes.
Derved får man en såkaldt “hønsefræser”. Når den flyttes rundt i køk
kenhaven får man sin jord fræset godt
igennem af de villige høns, som des
uden vil efterlade arealet i gødet til
stand, herved bliver kunstgødning
overflødig. I tilgift får man æg af en
kvalitet helt udenfor konkurrence....
og suppehøns, hvis man ikke er for
sentimental. Vores økosystem omfat
ter selvfølgelig også almindelig kom
postering.
Vores forslag rakte til en flot 3.-plads,
hvilket indbragte 500 kr. Som de
bevidste biologer vi nu er, brugte vi
selvfølgelig pengene til køb, og der
med bevarelse, af et stykke regnskov
plus indmeldelse i Greenpeace!!!
Med kærlig hønsehilsen 2BI

Tuschtegning afAnette Trane Knudsen
13.
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Vinderne har købt regnskov for en del af præmien

Vinderne af miljøkonkurrencen har foreløbig brugt 9Q0 kr. af
førstepræmien på 3000 kr. til at købe 5000 kvm regnskov i Costa Rica.
De fleste på biologiholdet er fra Hinnerup.

FOTO: Helene Bagger

Miljøet i Hinnerup
kan vente sig i ’90
HINNERUP - Med 33 kon
krete forslag til forbedring
af det lokale miljø i hånden
kommer miljøgruppen i
Hinnerup på hårdere ar
bejde i 1990, end den nok
havde forestillet sig.
Interessen for en miljø
konkurrence med store præ
mier i 1989 viste sig langt
større , end gruppen havde
ventet.
Ikke blot antallet af ideer
overraskede. Mange af for
slagene var også grundigt
udarbejdede rapporter. Det
samlede materiale udgør et
digert værk.
- Ja, det er så omfatten
de, at vi ikke uden videre
kan trykke det i den samlede
rapport, som vi havde tænkt
os at udgive, erkender Mo
gens Knudsen fra Hinnerup
Miljøgruppe.
Men vi går i gang en af
de første dage i januar. Vi
skal have kontaktet de en
kelte forslagsstillere for at
diskutere nærmere med

dem, hvordan de enkelte
ideer kan realiseres.
En anden opgave bliver at
søge penge fra f.eks. statsli
ge styrelser til miljøprojek
ter. Endelig håber vi at kun
ne gøre de lokale politikere
interesserede. Forslagene vi
ser jo, at der er mange for
hold, som kan rettes med
kommunens hjælp - og uden
større omostninger.
- Vi skal have udarbejdet
en form for rapport eller
beretning om konkurren
cen, som andre kan bruge.
Men hvordan og hvornår,
ved jeg ikke.
- Vinder af miljøkonkur
rencen blev et biologihold
fra 2.g på Amtsgymnasiet i
Hadsten. Klassens forslag
omfatter syv områder, hvor
der kunne gøres noget.
Eleverne vil have flere
vejtræer og vindmøller, et
beplantningsbælte omkring
DLG i Hinnerup samt gen
opretning af naturen i vand
huller i almindelighed og

Rønbæksøen i særdeleshed og iøvrigt også i Damsbro
Mose og Norring Mølle
bæk.
Det er ikke tilfældigt, at
klassen interesserer sig for
miljøspørgsmål i Hinnerup.
Seks ud af de 10 elever bor
i Hinnerup.
Forslagene er udarbejdet
som små foldere om hvert
emne. Hensigten er at resul
tatet af arbejdet ikke blot
kan bruges som idekatalog
for miljøforbedringer. Det
kan også bruges som en gui
de til en miljøoplysende cy
keltur på 34 km rundt i
kommunen.
Klassen har brugt en må
neds tid med at studere mil
jøforhold i Hinnerup Kom
mune med deres biologilæ
rer Hans Jørgen Madsen.
De har konkrete forslag til,
hvordan problemerne kan
løses. Men de erkender
blankt, at de nok har tænkt ,
sig, at kommunen skal klare ;
det.
jb !

Århus Stiftstidende
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. Bi med rapporten om »Det private økosystem«

Eleverne på Amtsgymnasiet i Hadsten er flittige deltagere i
konkurrencer. Flere klasser deltog i miljøkonkurrencen i Hinnerup.

Hel'n’Ba8ee'

Slået ud af rotter
HINNERUP - I 2. Bi. på
Amtsgymnasiet i Hadsten er
eleverne lidt knotne over, at
førstepræmien i Hinnerups
store miljøkonkurrence gik
til klassen inde ved siden af,
mens de selv måtte nøjes
med en trediepræmie.
Dommerkomitéen vrage
de »hønsefræseren« fra 2
Bi. til fordel for 2. Mbi’s
buket af brochurer om for
skellige forhold, hvor miljø
et kan forbedres. Det var en
oplagt urimelighed, mener 2
Bi (hvilket står for biologi
på udvidet niveau, mens
Mbi er på mellem niveau!).
- Det var helt oplagt, at
vort forslag faldt på frygt
for, at hønsehold vil tiltræk
ke rotter, siger gymnasieele
verne. Men den frygt er ube
grundet, mener de.
Nogle af eleverne var selv
til stede, da dommerkomi

téen voterede offentligt på
Hinnerup Bibliotek. Og de
var ved at gå til af frustrati
on, da deres forslag blev
mødt med bemærkningen:
Jamen, hvad vil der ikke
ske, hvis flere hundrede hus
stande i Rønvangen begyn
der at holde høns. Det vil
trække rotter til.
Klassen peger også på, at
vinderforslaget faktisk ikke
levede op til betingelserne
for konkurrencen.
- Meningen var vel, at
forslagene skulle handle
om, hvad vi selv kan gøre
for miljøet og ikke som
sædvanligt om, hvad kom
munen og andre myndig
heder skal gøre, siger elever
ne. Og heri er deres biologilærer Mathilde Bang ganske
enig.
Idéen i klassens forslag er
et ganske enkelt privat øko

15.

system, der medfører, at
den enkelte husstands affald
bliver omsat på stedet. Her
til behøves høns. Og ved
hjælp af en lille flytbar høn
segård får familien samtidig
haven gravet og i tilgift fri
ske æg.
Forslaget er udarbejdet i
alle detaljer. Om høns, fod
ring, æg, støj, lugt, bygning
af hønsehusfræser, kompo
stering m.m. Og frygten for
rotter er forudset:
Høns tiltrækker ikke rot
ter. Det er hønsenes foder
(madrester) der tiltrækker
dem. Hvis man bare sørger
for ikke at give hønsene
mere, end de straks kan spi
se, skulle rotter ikke blive
noget problem hverken for
ejere, naboer eller hønsene
selv, hedder det.
Jb

Bestyrelsen har i årets løb afholdt et
par møder, hvor planlægningen af
dette års generalforsamling og fest
har været hovedtemaet. Datoen er i
år 12. oktober, dvs. fredag før efter
årsferien.
Kort sagt: GYMLE er kommet for at
blive. Bak op om GYMLE også når du
bliver gammel AiH-elev. På den måde
har du sikret kontakten til skolen,
dine skolekammerater og dine lære
re.
Bestyrelsen består af Martin Horn,
Henrik Kruse, Anders Peter Jensen,
Anne Ranch, Britt Frederiksen, Peter
Lorenzen og Anders Mikkelsen. Som
kontaktpersoner på AiH er udpeget
Poul Tang og
Hans Jørgen Madsen

GYMLE
Gymnasiet har nu fået en forening for
gamle elever. Den stiftende general
forsamling blev afholdt 13. oktober
med fastsættelse af vedtægter, valg af
bestyrelse og vedtagelse af navnet
GYMLE. Stort fremmøde og koldt
fadøl gjorde det til en særdeles livlig
generalforsamling med en god debat
om tingene. Ikke mindst om navnet
på foreningen.
Under den efterfølgende spisning ved
“årgangsborde” gik snakken livligt
gamle gym-elever imellem. Et stort
lærerfremmøde og en uforglemmelig
underholdning gjorde sit til, at denne
første fest for udelukkende gamle
elever blev en ubetinget succes.

■
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“Jesus bleibet meiner Freude” og et
fint svensk arrangement af “Dejlig er
jorden”. Begge satser blev akkompag
neret af klaver, cello og trompet.
Efter jul var korets næste store opga
ve at medvirke i årets skolekomedie “
Vi der valgte mælkevejen”. Det blev
igen i år en god og spændende oplevel
se (se nærmere omtale andetsteds).
Korets sidste opgave var forårskon
certen, hvor vi lavede 2 Leo Mathisen
sange arrangeret af E. Kullberg: “De
24 røvere” og “To be or not to be”.
Derudover blev Mælkevejs-sangene
gentaget.
En god og spændende sæson - tak for
i år og på gensyn efter ferien.
Bente Langagergaard

KORET
Koret har igen i år haft et temmelig
alsidigt repertoire og deltaget i meget
forskelligartede aktiviteter. Vi star
tede godt en uge efter skolestart med
et stort kor af såvel “gamle” 2. og
3 g'ere som en masse nye lg-elever.
Det var herligt at se det store fremmø
de fra den nye årgang.
Vores første opgave var at deltage i en
stor fælleskoncert med 9 andre gym
nasier fra Amtet (6 Århus-skoler,
Paderup, Skanderborg og Hadsten)
Projektet var først og fremmest en
uropførelse (på dansk grund - værket
var i sommeren 89 blevet uropført i
Norge på et stort skandinavisk kors
tævne) af Jens Johansens rock-suite
“Backstage”. - Omkring 450 elever og
lærere fra de 10 skoler oplevede den
euforiske stemning, der opstår, når så
mange mennesker efter ugers øvning
hver for sig rundt på skolerne til sidst
samles og ved fælles hjælp får an
strengelserne til at gå op i en større
enhed med musikken. Ud over de al
mindelige korprøver på de forskellige
skoler, var der fire fællesprøver i
Århus, og det hele mundede ud i 10
skolekoncerter og en stor fælleskon
cert i Ridehuset, hvor stemningen var
høj og lokalet var fyldt til bristepunk
tet. - Jens Johansen stod selv for di
rektionen og han havde med sin
kompetente og engagerende facon den
store flok i sin hule hånd. Vores egen
interne “koncertturne” blev sammen
med SkanderborgogPaderup, og dette
samarbejde gav lyst og inspiration til
videre samarbejde i det kommende
år. Ud over “Backstage” var der også
sange fra Hair, Sting og Anne Linnet.
Selv om tiden var knap efter fælleskorprojektet nåede vi at øve to klas
siske numre op til julekoncerten og
juleafslutningen - nemlig Bachs

VI DER VALGTE MÆLKEVEJEN
Vi har alle drømme, visioner og idea
ler. Håb og forventninger om hvordan
vores liv vil forme sig.
Men det er ikke altid let at få kombi
neret drømmene og illusionerne med
virkeligheden ogrealiteterne. Alt dette
er aktuelt her og nu, men var det også
for 50 år siden og vil stadig være det
om 50 år. Disse problemer/udfordringer vil eksistere så længe der er
mennesker til.
Med dette i tankerne kombineret med
en to-binds roman af Bjarne Reuter,
to idérige og oplagte lærere og ikke
mindst elever, der var parate til at yde
en indsats, gik vi igang med årets
skolekomedie. Stykket koncentrerer
sig om to hovedpersoner. Bjørn og
Gudrun, hvis liv former sig noget
forskelligt - men undervejs fletter sig
ind i hinanden. Bjørn flytter sammen
med drømmepigen Ditte, og de forsø
ger at realisere den store kærlighed i en lillebitte lejlighed og uden penge.
For Bjørn er der imidlertid mange
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En scene fra "vi der valgte mælkevejen".
18.

nasiet også afprøvet nogle grænser,
fordi det var et kæmpearrangement
på ALLE PLANER.
Teater og musik, scenografi og lysbil
leder skulle gå op i en højere enhed og det gjorde det.
Det var en oplevelse for de medvir
kende og for et begejstret publikum.
Karen & Line, 2b

andre ting der trækker: miljøet om
kring de politiske aktive kammera
ter, den spændende og eksotiske Nete
- og ikke mindst muligheden for en
tur til Nepal. Da han vender hjem til
Ditte igen er der indtruffet en katast
rofe og han modnes nu gradvis til at
tage ansvaret for sit eget liv.
Den anden hovedperson Gudrun er
kreativ, filosofisk anlagt, men har også
et stort behov for tryghed og faste
rammer, og hun kaster sig derfor ud i
et - håbløst - ægteskab med karriere
manden Hans Peter. Også hun skal
igennem en lang proces, hvorunder
hendes og Bjørns veje krydses, før
hun er i stand til at finde sit eget
ståsted i livet.
Det er et stykke, der handler om at
finde sig selv - og foruden Bjørn og
Gudrun møder vi et væld aftyper, som
vi kender fra vores egen dagligdag og
os selv.
Begejstrede ved at skulle afprøve vore
kreative evner og kræfter ved selv at
skrive et stykke ud fra romanen og
senere selv komponere musik til - tog
vi fat.
Allerede i sommerferien startede
Karin Esmann Knudsen & Poul Røn
nenfelt med at finde materiale til den
kommende skolekomedie, så da vi
startede med workshoppen i starten
af efteråret, havde de allerede et godt
oplæg og forslag til hvordan der kun
ne begyndes.
Efter en månedstid blev rollerne delt
ud og vi begyndte for alvor at gå i
gang. Da vi kom efter juleferien, hvor
vi sådan nogenlunde havde lært vores
roller uden ad, holdt vi den sådan
“rigtige” prøve med lys, kostumer o. s. v.
Derefter gik det faktisk slag i slag
indtil det endelige resultat - premie
ren den 1/2 1990.
Ligesom personerne i stykket fik gym
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Bjørns og Dittes duet.
(af Søren Jeppesen og Tomas Pødenphant Lund)

Fo'-sp^l

ygg.5

(rock)
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FRIVILLIG FORMNING

KUNSTUDVALGET

Igen i år har skolens elever kunnet
deltage i frivillig formning en efter
middag om ugen. Vi startede nogle
uger henne i august med et veloplagt
hold bestående af elever fra 1., 2. og
3g.
Princippet i den frivillige formnings
undervisning er, at det er deltagerne,
der bestemmer, hvad de har lyst til at
arbejde med. De vælger altså frit både
motiver og teknikker. Læreren funge
rer som konsulent, der kan give råd og
vejledning og, om nødvendigt, inspi
ration til uprøvede områder.
Som noget nyt startede hele holdet i
år med en fælles opgave, for at få del
tagerne rystet sammen. Vi lavede
japansk Raku-brænding i gasovn
udenfor på græsplænen. Det var
spændende, og eleverne blev gode til
at samarbejde. Efter godt en måneds
tid med raku, var der frit slag: En
større gruppe valgte at beskæftige sig
med tegning og akvarelmaleri og re
sultaterne, som kunne ses på årets
forårsudstilling, blev flotte. Jeg tror
aldrig vi har haft et så dygtigt og
produktivt friformningshold før.
Nogle af eleverne valgte af fortsætte
med 1er: De kastede sig ud i større og
mere krævende ting, og de eksperi
menterede med glasurvirkninger.
Også denne gruppe opnåede meget
fine resultater. Endelig var der et par
stykker, der arbejdede med foto og
oliemaleri.
Hele året igennem har der været en
dejlig stemning på holdet, og det har
boblet med kreativitet - det bobler jo
særlig godt, når man selv får lov til at
vælge, hvad man vil beskæftige sig
med.
Kom og vær med i skoleåret 1990/91!
Der vil blive givet besked om start
tidspunkt på en af morgensamlinger
ne i august.
Lise-Lotte Kring

Vi har haft skiftende udstillinger i
årets løb: Gymnasiernes Vandreud
stillinger har præsenteret malerier af
gruppen “Storm og Stille”. Allan Axelsen fra Vissing har udstillet oliebille
der, og den lokale kunstnergruppe
“Palaur” har vist grafik og oliebille
der.
I foråret udstillede Birgit Myhre sil
kemalerier og batik.
Der er blevet foretaget indkøb af 2 af
disse silkemalerier samt et oliebille
de af Allan Axelsen.
På kunstudvalgets vegne,
Lise-Lotte Kring

FRIVILLIG MUSIK
Efter skoletid er der mulighed for de
musikinteresserede at spille musik i
musiklokalet med bands sammensat
af elever fra AiH.
Vi er 5 piger fra 3a som har gjort brug
af denne ordning, og det har været
enormt fedt. Ingen af os har haft
specielle forudsætninger for at spille
i “Pigebandet” - men som det fremgår
af vores forskellige optrædender, har
vi haft stort udbytte af vores samspil,
hvilket har ført til stor succes. Efter
den første usikre startperiode begynd
te vi selv at komponere og forfatte
musik ogtexter. Flere afjer vil sikkert
aldrig glemme numre som: “Det er
længe siden” og “En nat i Metroen”.
Desværre har vi ikke haft tid til at gå
i studie endnu, skønt der er forelagt
adskellige tilbud fra “Huset” og “Mu
sikcafeen” i Århus, så nu satser vi på
“Grøn koncert” 1991. Vi ses!
PS. En speciel tak til Poul Rønnenfelt,
som hjalp os til det endelige gennem
brud, og samtidig vil vi opfordre alle,
der er musisk interesserede, til at
benytte sig af musiklokalerne.
Med venlig hilsen
Pigebandet
Janne: trommer
Louise: keyboard
Marianne: sang
Henriette: Guitar
Tanja: bas
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Elevarbejde fra undervisningen i frivillig formning. Sixten Therkelsen 2y.

FORÅRSUDSTILLINGEN
APRIL 1990

billederne har fornyligt været udstil
let på Hinnerup bibliotek. Af samme
grund er de forsynet med priser!
Endelig viser eleverne fra den frivilli
ge undervisning i formning en lang
række arbejder i frit valgte udtryk og
teknikker.
Lise-Lotte Kring

På årets udstilling vises, hvad elever
ne har arbejdet med i den praktiske
del af faget.
Et af de overordnede temaer i år var
“transformationer”. Her har eleverne
arbejdet med ændring af billedmæssige udtryk - fra én virkelighed til en
anden. De anvendte teknikker: foto,
linoleumssnit, pastelkridt, oliemaling,
1er og fedtsten.
En klasse har arbejdet med “postmo
dernismen” inden for arkitektur og
design, og i forlængelse heraf er der
blevet lavet arkitekturmodeller i pap
ud fra opgaveformuleringen “det er
lige meget, bare det ikke er kedeligt”.
Design-området er endvidere repræ
senteret ved en række logoer: en klas
ses bud på hvordan et firmabomærke
kunne tage sig ud, hvis de nu skulle
bestemme.
Vi har også været ude af huset for at
se på samtidskunst og kunst fra and
re tider. Elevernes indtryk fra nogle
af disse udstillinger, bl.a. Svend Wiig
Hansen- og Carl Larsson-udstillingerne på Århus Kunstmuseum samt
Jorn Museet i Silkeborg er blevet
nedfældet på stedet, og de indgår
naturligvis også i årets udstilling.
Med menneskefiguren som udgangs
punkt har en række elever udformet
skulpturer i gasbeton. Der har i opga
ven været lagt vægt på elevernes
personlige stillingtagen til valg af
billedmæssigt udtryk.
Raku-brænding har også været på
programmet i år. Resultatet kan ses
på udstillingen i form af små lerkruk
ker- og skåle med de for teknikken så
karakteristiske krakelleringer.
En særlig produktiv elev har opstillet
en særudstilling af egne værker, over
vejende i pastelkridt. En række af

Birthe Poulsen 3x.
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Grafik udført af Elsebeth Knudsen 3a.
24.

hold sig videre. I kvartfinalen tabte
holdet til de senere vindere Viby, men
vandt sikkert over Skive. God præ
station af et hold uden turnerings
spillere. lg-holdet leverede en over
bevisende indsats og kan fremover nå
langt.
Knap så godt klarede pigerne sig: 3 ud
af 6 kampe blev vundet, men mod
standerne var også de skrappe gym
nasier i Århus-området. Ligesom ved
drengene kunne man notere en flot
indsats af lg-holdet.
Badminton-stævnet blev afviklet her
på skolen og resulterede i hæderlige
nederlag. Lidt anderledes forholdt det
sig med volley-holdene, som kun stil
lede hold hos drengene, 1. og 2g‘erne
tabte kun én kamp, medens 3g tabte
alle kampe. Der er noget at bygge på.
At pigerne ikke stillede hold, må vist
være en fejltagelse?
Sportsligt set tegner fremtiden lys derimod kan man godt anslå mere
pessimistiske toner, når man ser på
frivillig idræts placering fremover.
Udstrækning af skoledagen - 7. time
bliver standard - tvinger frivillig idræt
ud i 8. og 9. time. Man må håbe, at
interessen holder, selv om busplaner
ne ikke passer.
Anders Brok

FRIVILLIG IDRÆT
Skønt den frivillige idræt i det for
gangne år har haft dårligere vilkår
har vi kunnet notere en stigende del
tagelse i aktiviteterne. En del af for
klaringen er, at vi er blevet flere, men
også den samlede funktion, hvor man
oplever blandede årgange fungere
omkring en aktivitet, betyder meget.
Vanen tro startede vi med atletik,
som blev afsluttet med deltagelse i et
amtsstævne på Århus Stadion. Vi var
begunstiget af godt vejr og havde en
herlig dag. Ovenikøbet vandt vi flere
discipliner end vanligt, men holdsej
ren fik vi ikke.
Skolens mange fodboldinteresserede
fik dækket deres behov gennem en
kamp mod arvefjenden Paderup. Både
drenge- og pigeholdet tabte, men ef
ter en god fight. Indendørs fodbold
blev tilbudt i en periode og havde stor
tilslutning.
Indendørs har vi budt på badminton,
volley og basket. Banerne var fyldt op
og vi deltog i stort set alle mulige
stævner.
Bedst klarede basketball-holdene sig,
men i modsætning til tidligere var
drengene mest vindende. 6 ud af 7
kampe vandt vi ved stævnet her, og
for første gang spillede et 3g-drenge

Spydkast. Anders Haunsø, 2u viser, hvordan de gamle grækere kastede deres pentathlon
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kammer til afprøvning af hele sattelitter, hvor trykket kan nedsættes til
noget der i uhyggelig grad ligner et
nul, og hvor temperaturen kan holdes
under en håndfuld kelvin samtidig
med, at man kan simulere en ca 10
gange så stærk stjerne som vores sol
(altså i en afstand svarende til jor
dens afstand fra solen). Om aftenen
fandt prisoverrækkelsen sted, dette
skete samtidig med, at ESAs 25 års
jubilæums møde fandt sted. Vi fik lov
til, at være med til middagen men for
en sikkerheds skyld, blev vi dogplaceret i det fjerneste hjørne.
I november 1989 var det så tid til at
tage til ESO (European Space Observatory) i München, hvor der var mu
lighed for et glædeligt gensyn med de
andre deltagere. I München var vi
også på sightseeing, hvor vi bl.a. så
Wilhelm Conrad Røntgens hjem. Vi
så også det største teknologiske mu
seum i Tyskland, Deutsches Muse
um.
Jeg synes, at begge ture var meget
spændende, ikke mindst fordi man nu
havde en mulighed for, at se nogle af
de ting, man havde skrevet om.
Michael Nielsen, 2u

ESA STILEKONKURRENCE
I foråret 1989 deltog jeg i det europæ
iske rumagenturs stilekonkurrence i
anledning af agenturets 25 års jubi
læum. Konkurrencen var udskrevet i
de 14 lande, der deltager i ESA (Euro
pean Space Agency) samarbejdet.
Emnet var astronomi i rummet, og da
jeg tidligere havde interesseret mig
for røntgenstrålingsastronomi, var det
oplagt at skrive om netop dette emne.
Lang tid gik, men pludselig en dag
ringede en person fra forskningsdi
rektoratet under undervisningsmini
steriet og fortalte mig, at jeg havde
vundet den danske del af stilekonkur
rencen. Præmien var en tur til Hol
land og en tur til München.
I juni 1989 gik turen til Holland, hvor
selve prisoverrækkelsen skulle finde
sted. Den første dag gik med at lære
de andre deltagere at kende, og at
blive indlogeret. Næste dag blev vi
vist rundt på ESAs videnskabelige og
teknologiske forskningscenter ESTEC
(European Space Research and Te
chnology Centre). Her har de simpelt
hen alt, hvad en fysiker kan begære
f.eks. neurale netværk og et kæmpe

De 14 internationale prisvindere afESA s astronomi stilekonkurrence modtog deres
priser afformanden for ESA rådet. Her modtager vores Michael, 2u sin pris.
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hensyn til artikler, meget frit stillet,
dvs. der tages ikke hensyn til nogle
politiske meninger el. lign, og derved
kommer bladet til at dække næsten
alle betegnelser lige fra kulturmaga
sin til skandaleblad.
Bladet er også i besiddelse af en post
kasse, som er hængt op et meget
centralt sted (ved siden af kontoret)
og hvor man til enhver tid kan afleve
re sine artikler, læserbreve o.lign.
Med hensyn til selve arbejdet bag et
blad, er der ikke kun brug for journa
lister, men også elever der har lyst til
at prøve det mere designmæssige ved
frembringelsen af et blad, der er også
brug for fotografer og folk med kend
skab til økonomi til at tage sig af disse
afdelinger. Så derfor vil der også næste
år være plads til nye elever med lyst
til at prøve arbejdet bag et skoleblad.
Jonas, 2z

SKOLEBLAD
På AiH er der også et elevstyret skole
blad, hvis redaktion består af elever
fra alle 3 årgange. Det, at bladet er
elevstyret betyder ikke kun at alt
foregår uden om rektor, lærere med
videre, men også at økonomien skal
styres uden om gymnasiets budget.
Det er løst ved at trykke reklamer fra
forretninger og firmaer i gymnasiets
omegn. Der er heller ingen faste dato
er for bladets uddeling, det sker på de
indblandede elevers eget initiativ, når
der er basis for et blad, dvs. når der er
stof nok eller når der har været tilpas
mange arrangementer på stedet som
bladet kunne dække.
Bladet, hvis nuværende navn er HALKYON blev startet i 1988 af nogle af
de netop udgåede 3g‘ere, og bladet
har derfor lige været igennem et
generationsskifte. Bladet er med

a
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Skolebladets redaktion
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Fest er Bedst.

Skak

Kære allesammen -her en hilsen fra
vores allesammens festudvalg. Vi i
Festudvalget er ansvarlige for de fes
ter, der holdes her, - det er også os der
rydder op efter festerne, når i andre er
gået ned i byen eller ud på landet,
eller hvad ved jeg. Vi passer også
baren - hvor der sælges forskellige
drikkevare til, for dig, meget fordel
agtige priser. Det er vores pligt, at
holde den højst mulige kvalitet af
festerne og på samme tid værne om
alsidigheden - derfor er der ved langt
de fleste fester både levende musik og
diskoteks musik. Da vi er selvejende
og dermed selv financierede, er det
meget vigtigt, at alle kommer til fes
terne - både for at gøre festerne bedre,
men også for at kunne levere bedst
mulig musik og på samme tid, holde
den samme lave entré, som vi længe
har kørt med. Så mød op til hver en
fest - så bli‘r den bedst!!
Der bliver afholdt mellem 5 og 7 fester
årligt - hvor alle, der kan frem vise et
AiH-studiekort har adgang(derfor, få
straks lavet sådan et). Der vil ved
nogle af festerne, kunne blive arran
geret fælles spisning med klassen - en
hyggelig tradition, der hjælper med
at ryste klassen sammen i starten. En
anden fastlagt fest er fastelavns fes
ten - der altid er meget festlig p.g.a.
udklædningerne.
For dig der kunne tænke dig at være
med, holder vi et møde, som vil blive
annonceret på en morgensamling der skal du melde dig.
Festudvalget glæder sig meget til at
feste med jer allesammen.
FESTUDVALGET - lidt bedre, end
alle de andre udvalg!!

Hvad er skak egentlig? Sport eller
kultur? Denne diskussion er stadig
uafklaret, idet skak hverken er aner
kendt som det ene eller det andet,
men nærmest er at betragte som en
blandingsform.
De fleste har en række forudfattede
forestillinger om skakspillere men
kender ellers kun lidt til selve spillet.
Det kan der nu rådes bod på. I dette
skoleår mødtes en lille ikke specielt
udvalgt skare onsdag eftermiddag og
dyrkede denne specielle sport på ufor
pligtende vis. Det er stadig i sin vor
den, men i næste sæson vil der blive
gået mere systematisk til værks, selv
om det stadig vil blive en blanding af
teori og praksis.
Der kræves ingen forudsætninger,
men selvfølgelig skader det ikke
at kende til spillets finesser.
Skakholdet fik en glimrende debut i
amtsmesterskabet, hvor holdet fik en
flot andenplads efter Silkeborg, der
kun vandt det indbyrdes opgør 71/2 1/2 - forøvrigt deltog kun 2 hold i
arrangementet.
Målet er selvfølgelig at forbedre dette
resultat, og et led heri vil være at ar
rangere en turnering om AiH-mesterskabet. Alle kan være med - i øjeblik
ket deltager 8-12 i de ugentlige sean
cer, selv om det primært er hankøns
væsener, har der faktisk været en
kvinde på gæstevisit. Fordomme er til
for at blive brudt!
Har du fået interesse for skak fx
gennem TV2 eller Chess, så mød op.
Maybe chess is your life!?
Leif Kristensen

Festudvalget
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ner. I kernen af Paris ligger den enor
me station, Chåtelet-Les Halles. Lad
os starte vores tur i Paris her. Statio
nen er, som alle andre metréstationer, en labyrint af gange og trapper,
og alligevel er den overskuelig. Syste
met er pærelet. Kun særlig besværli
ge togskift tager evigheder. Alle has
ter fremad, effektivt og målrettet, her
erikke nogen, derhilser, ogikke nogen,
der mødes. Men på det løbende gum
mifortov panorerer man forbi hele
verden og får i små glimt indtryk af
den parisiske verdensbefolkning.
Asiatiske forretningsmænd, chikke
pariserinder i små, spidsfindige sko
uanset vejret, et par arabere i gum
misko og ghettoblaster, en gammel
sort kvinde med et stort indkøbsnet...
Umiddelbart finder man metréen
beskidt og snusket, men i betragtning
af, at den hver dag transproterer
millioner af mennesker, især til og fra
arbejde, er der faktisk pænt og rent.
Vi springer på metréen og kører med
ud til det nye finanskvarter, La De
fence. Her har alle multinationale
selskaber, som vil frem på verdens
markedet, et kontor. Alle bygger de
deres høje huse højere og højere, for
alle vil hæve sig over de andre. Der
stinker langt væk af kapital og magt,
og alligevel er denne smartness, som
omgiver det hele så betagende og flot.
La Defence er et klart billede af kapi
talens betydning for det 20. årh. og
fremtiden.
Midt i det hele hviler “Menneskehe
dens Triumfbue”, Spreckelsens Kube,
som et foreløbigt punktum for den
historiske akse. Som jeg sad der på
den store, hvide trappe op til Kuben,
og så ud over det hele, følte jeg plud
selig det harmoniske og det paradok
sale i, at et sådan monument for
menneskeheden ligger i omgivelser

STUDIEREJSE TIL PARIS
22.9-1.10.89
Intet rejsemål var i 1989 - 200-året for
den franske revolution - mere oplagt
end Paris. Derhen drog vi altså samtlige 3g klasser og 8 lærere med
fagene fransk, dansk og historie.
Forud var gået intensive studier i de
3 fag omkring den franske revolution,
fransk sprog og kultur, storbyudvik
ling, arkitektur, impressionisme... Og
alt skulle nu beses “i virkeligheden”
via byvandringer i Marie Antoinettes
fodspor, besøg på Versailles, Paris'
bymuseum, kunstmuseer som Louv
re, Gare dOrsay, l'Orangerie, besøg
på et fransk gymnasium, besøg i la
Defense med den nye Menneskehe
dens triumfbue, besøg i de videnska
belige landvindingers paradis Pare
de la Villette osv. osv.
Mangfoldige indtryk rigere vendte vi
en uge senere næsen hjem mod Hads
ten. Nedenstående er en 3g‘ers per
sonlige oplevelse af turen - afleveret
som dansk stil efter hjemkomsten:
Paris, “byernes by”, er et af verdens
betydeligste kunstneriske og kultu
relle centre. Paris, med over 50 tea
tre, tusindvis af caféer og restauran
ter, modehuse, Eiffeltårn, 2 triumfbu
er, akse, kube, pyramide, gadesælge
re, métré, en enkelt vinmark, slum
kvarter, finansbygninger, kontorer,
revolutionsmonumenter, loppemarke
der, arbejderkvarterer, parker, Sei
nen, kirker, gamle kongeslotte, muséer og biblioteker, har ifølge pariserne
alt, og det er inch trafikken, som gør
det at krydse gaden til noget af en
oplevelse.
I det følgende vil jeg forsøge at samle
nogle af mine oplevelser og indtryk
fra storbyen Paris.
Paris har en elektrisk undergrunds
bane, Metréen, med over 300 statio
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mensætning af arkitektur, som umid
delbart ikke passer sammen stilmæs
sigt, er måske tendensen i dette eller
det næste århundredes arkitektur.
Bybilledet af Paris vidner om de
mange store bygherrer, som har levet
og sat hver deres præg på Paris' arki
tektur.
I 1600-tallet byggede Louis XIV Versailles-slottet, baron Hausmann gen
nembrød Paris med boulevarder i
1800-tallet, præsident Pompidou
byggede sit Pompidoucenter midt i
byen i 1977 og præsident Mitterand
følger efter i stor stil og viser, at Paris
stadig er med i den kunstneriske,
arkitektoniske og kulturelle frontli
nie.
Vi bevæger os igen ned i metroen. Den
evig tørre og varme luft hilser os vel
kommen. Ved foden af en trappe sid
der en sammensunket mand i beskidt
og gammelt tøj. Hans ene hånd holder
krampagtigt om et lille papskilt - “«TAI
FAIM” - “jeg sulter”. Om manden

præget af kapital.
Kuben er et i rækken af den franske
præsident Mitterands mange presti
ge-projekter. Præsident Mitterand har
nærmest sat rekord i storbyggerier
for at slå Frankrigs navn fast som
international stormagt. Han står også
bag bygningen af den fantastiske
glaspyramide i Louvres gård. Pyra
miden danner nu indgang til Louvremuseet. Louvre er et gammelt kon
geslot fra omkring 1500-tallet. Det er
historisk, kulturelt og arkitektonisk
et af de mest følsomme steder i ver
den. Mange er rystede over pyrami
dens placering netop der. Kritikken
går på pyramidens nøgenhed og
mangel på stilmæssige referencer.
Samme tendens finder man i PalaisRoyal, hvor sorthvide “sukkerstæn
ger” pryder gården. Personlig kan jeg
godt lide det og fornemmer en helhed
og mening med sammensætningen.
Men skal lige se det et par gange og
vænne sig til “stilen”. Denne sam
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alt venlige mennesker - gæstfrie og
muntre. De vil meget gerne fortælle
om deres egen storhed og springer let
og elegant over skyggesiderne. Men
de fleste, har jeg indtryk af, at nu er
det på tide, at man stopper disse
mange prestige-projekter og bruger
de mange milliader, som der faktisk
er tale om, til at bekæmpe de sociale
skævheder.
De lokale myndigheder kæmper på
folkets vegne med de nære problemer,
som i dag især er bolignød og trafikka
os. Alt imens Mitterand udpeger
endnu en vinder i en konkurrence om
udseendet af “verdens største biblio
tek” ved Seinebredden.
“bibliothèque de France” hedder det
te prestige-projekt.
Og bevæger man sig atter ned i metró
en for at nå det sidste tog hjem, ser
man på alle stationer, hvordan fejemændene dukker frem klar til at rydde
op efter menneskerne i denne storby,
millionbyen, “byernes by”, Paris.
Rikke Nielsen,3y
27.10.89

virkelig lider nød, eller det blot er
skuespil, er svært at gennemskue,
men det er ikke usædvanligt at støde
på tiggende mennesker i metróens
gange. Franskmændene går bare for
bi, men vi standser op og kigger lidt i
smug, for den slags nød er vi slet ikke
bekendt med.
Paris' sociale problemer er store. Deres
socialforsorg hører ikke til Europas
bedste. Mange franskmænd forsøger
forgæves at få hjælp til så nødvendige
ting som mad og bolig. Befolkningen
er en blanding af et stort antal for
skellige folkeslag. Desuden har Paris
mange indvandrere og tilbageflyttere
fra de tidligere franske kolonier.
I de gamle arbejderkvarterer, Belle
ville og Ménilmontant, bor der i dag
især indvandrere og flygtninge, hvor
imod “arbejderne” er rykket ud i fors
tædernes menneskesiloer. De river
gamle beboelsesejendomme ned, og
bygger højere og større bygninger, hvor
huslejen er alt for høj til, at de men
nesker, som skulle bo der, kan betale.
Mange - og det bliver flere og flere - er
tvunget til at flytte ud i slumkvarte
rerne, bagsiden af prestige-projekter
ne.
Vi tager igen med metróen. Det er
myldretid og togene er fyldt til briste
punktet. Lige foran står en dame og
holder med den ene hånd den bog hun
læser i, og med den anden holder hun
fast i stangen som tyve andre for ikke
at vælte. En undersøgelse har vist, at
alle franskmænd hver dag læser i
gennemsnit 1/2 time i deres fritid. Og
de læser åbenbart, uanset hvor de er.
På caféerne ser man dem sidde og
nyde en kop kaffe, samtidig med at de
læser dagens aviser. Franskmænd er
et kulturelt bevidst folk. De sætter en
ære i at kunne deres egen historiske
og kulturelle baggrund til mindste
detalje. Men franskmænd er fremfor

STUDIETUR TIL PARIS FOR 2B
2b samt CB og AW rejste efteråret 89
til Paris. De “studietursbærende fag”
var naturfag og oldtidskundskab. I
naturfag var studieturen højdepunk
tet i et større forløb om farver og fysik.
De franske kunstnere og specielt
impressionister og deres farveteori
var et vigtigt punkt på turen. Andre
emner var af mere almendannende
karakter. F.eks. et daglangt besøg i
videnskabernes hus i La Villette med
planetarium og kuglebiografen La
Geode. Endvidere et indtryk af Paris'
akser idet vi gik fra Louvre til La
Defense med La Grande Arche.
Da gymnasieelever efter gymnasiere
formen først får oldtidskundskab i 3g
konverterede vi inden rejsen nogle
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aften var dog kun præget af lette
indtryk, da vi alle var dødtrætte. Vi
blev dog ikke mere friske da vi dagen
efter uheldigvis havde glemt, at det
var blevet vintertid - vi stod op 1 time
for tidligt.
I løbet af ugen, som dels var præget af
faglige udflugter og dels af socialt
samvær, oplevede vi utrolig meget - vi
betrådte MINDST det halve af Paris.
Vi besøgte bl.a. Musée d'Orsay, Louv
re, den nye og gamle Opera, kultur
centeret “Centre Pompidou”, Parc de
la Villette, La Grande Mosquée, Insti
tut du Monde Arabe - et kulturhus for
muslimere, Versailles, fremtidsbyen
“La Defence” - indeholdende Den nye
Triumfbue, Sacre Coer og naturligvis
også Eifeltårnet.
Et vigtigt holdepunkt var aftenerne
på pladsen foran Notre Dame. Her
samledes “det halve” afAiH (3g + 2b +
2y) og undgik, som altid, ikke at på
drage sig opmærksomhed - f.eks.
hyggede vi os et par aftener sammen
med nogle englændere. Her blev den
franske vin for alvor prøvesmagt,
hvilket et par morgener resulterede i
små forsinkelser i dagsprogrammet.
Lørdag d. 30.9. blev det uheldigvis tid
til at tage afsked med pariserlivet.
Hele Paris græd - ikke mindst “stam
meren” (vort eget værtshus - belig
gende ca 50 m fra hotellet), som denne
uge oplevede en “kraftig” vækst i
indkomsten. Lørdag morgen pakkede
vi vores sager og tog det sidste bad det sidste bad inden hjemkomsten til
Danmark ca. 30 timer efter. Det var
en flok trætte, beskidte men alligevel
muntre unge mennesker, der efter 10
dages løssluppen vandring i Paris's
gader vendte hjem til den barske
hverdag.
Au Revoir

engelsktimer til old-timer, hvor klas
sen fik en intensiv indføring i antik
kens arkitektur og udviklingen in
denfor skulptur og vasemaleri. Moti
veringen var fin fin, og klassen fik et
godt teoretisk grundlag for studierne
af den ægte vare, som f.eks. fandtes
udstillet i Louvre og eksemplificeret i
Madelaine-kirken (kopi af græsk
tempel-arkitektur). Desuden var vi
nogle stykker, der på egen hånd fik
kikket på Pantheon. løvrigt vrimler
det med klassicistiske bygninger i
Paris, så alt ialt kan genkendelsens
glæde forhåbentlig gøre mødet med
3g faget en tand mere udbytterigt.
Men så var der jo også alle de andre
oplevelser, der satte nok så væsenlige
spor hos såvel lærere og elever. Her
tænkes på mødet med fransk hverdag
og sprog. Metroen og det liv der sker
under jorden især efter lukketid. De
meget store kulturelle og sociale for
skelle i Paris fra Belleville til luksus
forretningerne nær Champs Elysees.
Et besøg i Christian Diors forretning
var en stor oplevelse især for persona
let osv.osv.
Alt ialt en dejlig tur for alle der forløb
uden større problemer.
Anette Wickings
Hans Christian Birkeland

FOKUS PÅ 2Y‘S STUDIETUR
TIL PARIS
Fredag den 22.9.1989 stod vi og 2b
ivrige og forventningsfulde på La Gare
de Hadsten. Nu var øjeblikket kom
met, som vi alle havde set frem til i
månedsvis - afgang Paris.
Da vi efter 17 lange, udmattende men
alligevel begivenhedsrige timer ende
lig arriverede til Le centre de Paris
mødte der os et vidunderligt syn - en
by fuld af spænding. Efter et velfor
tjent og HÅRDT tiltrængt bad var vi
parate til at påbegynde de 8 indholds
rige dage, der ventede os. Den første

2y, Kirsten & Kenneth
Skrevet af: Tine og Anette
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2a‘s TUR TIL DUBLIN.
EFTERÅR 1989
Efter en meget lang rejse, tværs over
land og have, ankom vi trætte til
Dublin mandag formiddag. De fær
reste havde ben til at trave rundt på
den lune efterårsdag, men ikke desto
mindre insisterede en vis hr. Veber.
Mette havde vist sin sympati hos
eleverne, men byrundturen gennem
førtes dog, omend i et ikke særligt
hæsblæsende tempo. De første ind
tryk var blandede, men irernes ven
lighed var ikke til at tage fejl af. Dog
slog det os, at der var ganske få rødhå
rede. Efter adskillige kilometer og ord
fra Veber kom vi tilbage til Kinlay
House, der skulle være vores hjem
den næste uges tid. De fleste var ud
mattede, men alligevel havnede vi
allerede samme aften på en af de
mange pubber i Dublin. Preben var
dog mere i stødet og ville prøve noget
vildere, så han tog på råkostbar, hvor
de efter sigende serverede en sellerisaft med power i.
Tirsdag var vi på besøg i de berømte
“Four Courts”, hvor vi overværede en
række mindre retssager. Til nogles
skuffelse fandt der ingen mordsager
sted den dag. Om eftermiddagen begav
vi os over for at inspicere det gamle og
imponerende “Trinity College”. Selv
om bygningerne var meget smukke,
var det, der imponerede mest, det
enorme og meget gamle bibliotek,
indeholdende bl.a. “The Book afKells.”
Denne er efter sigende af uvurderlig
værdi, hvilket er fuldt forståeligt. Hver
eneste af de mange sider er smukt de
koreret med fascinerende tegninger.
Tirsdag aften var ligesom mandag til
fri disposition, dog var der arrangeret
et teaterstykke kl. 24!
Onsdagen skulle tilbringes uden for
Byen. Busturen bestod bl.a. af et besøg
på et irsk landbrug og en tur i den

2a i Irland
storslåede og smukke natur omkring
det gamle kloster i Glendalough. Af
episoder fra turen kan nævnes vores
usandsynligt rare danske guide, der
havde en ganske enestående humor,
og chaufføren, der flyttede de biler,
der stod i vejen, ved ganske enkelt at
bære dem væk med de bare
hænder.For Vibekes vedkommende
mærkede hun historiens vingesus, da
vi kørte forbi en vis Hr. Bono's hus
uden for Dublin, en imponerende
marmorvilla med tilhørende tennis
baner. Da vi kom tidligt hjem onsdag,
var dette også dagen, hvor der skulle
skylles. De snakker stadig i Dublin
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om den skrækkelige flok vikinger, der
fra kl. 20-02 tørlagde hele deres spiri
tus- og ølbeholdning.
Torsdag morgen skulle vi til nogens
forfærdelse besøge bryggeriet Guiness. Men for andre (læs Yvonne.) var
dette en glimrende mulighed for at
holde tilstanden vedlige. Eftermid
dagsprogrammet bestod i en lækker
bidsken arrangeret af Preben, besøg
på EF‘s kontor i Dublin. Foredraget
om EF‘s historie var sindsoprivende,
og de fleste ville knapt gå derfra.
Torsdag aften blev ikke noget at skri
ve hjem om, dog så Mette og Preben
en uhørt spændende film, der vistnok
endte med nekrofili.
Fredagen blev præget af, at vi var
nødsaget til at flytte ud på fire mindre
steder, der alle lå ret langt fra hinan
den. Programmet lød på skolebesøg,
men generelt blev fredag noget af et
antiklimaks sammenlignet med de
andre dage, hvor vi boede midt i Dublin
Centrum.
Lørdagen skulle der shoppes inden
den lange rejse hjem. Midt på efter
middagen gik turen så hjemad, men
inden færgen sejlede fra Dublin fik vi
en slem forskrækkelse, da der var
modtaget en bombetrussel om bord,
og derfor mødte der pludselig en masse
betjente op, hvorpå passagererne blev
sendt til en række nødstationer. Dog
viste det sig at være falsk alarm, noget
der ikke er helt sjældent på de kanter.
Afskeden med Dublin var vemodig. Vi
havde alle taget byen til vore hjerter
på den korte tid, vi havde været der,
og de fleste var enige om, at det be
stemt ikke var sidste gang, vi sagde
farvel til gode gamle “Dublin Fair
City where the Girls Were so Prettey”.
Goodbye Cromwell, Joyce and Ulys
ses. Adjø Baile Atha Claith, see ya
later. Take care, we wish you the best
of luck.
Love, 2a (Morten)

2x i Ungarn
2X I UNGARN
Den 22. september 1989 tog vi, 2x,
Poul Frandsen og Hans Jørgen Mad
sen, på studietur til Budapest i Un
garn. I bussen var også 2z, som vi kom
til at hænge på de følgende 10 dage!!
Der indtraf en del programændrin
ger, men alt i alt nåede vi nogenlunde
de udflugter, vi havde planlagt.
Her kan nævnes: -Tur til Balatonsøen
-Termisk bad -Sightseeing -Virksom
hedsbesøg på Ganz, en virksomhed
der producerer kontakter og relæer Politikermøde med Hungarian De
mocratic Forum, et parti stiftet i 1987
-Møde medmiljøorganisationen Duna
Kör, angående et dæmningsprojekt Besøg på kooperativet Gyorsfagyasz-
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morgendagens 10 km lange løbetur.
Efter afslutningen af denne gik vi
raskt mod det nærliggende bjergs top
for at opleve det lokale nonnekloster
på nært hold, (den bagende hede for
hindrede os dog ikke i at nå toppen i et
forrygende tempo).
I ugens løb oplevede vi at få et ind
holdsrigt indblik i den græske kultur,
hverdag og historie. Vi besøgte ad
skillelige “sten-anlæg”; vi så sågar
resterne fra Grækenlands storheds
tid, såsom de enorme stenmasser på
Olympia, borgen Mykene, der kræve
de uanede mængder af vores efter
hånden svækkede fantasi. Forhisto
rien blev fortalt med stor entusiasme
af vores alle sammens Brok.
Alt i alt var denne studietur en bra
gende succes. Vi kan kun opfordre de
kommende 2g‘ere til at til at tage den
lange tur fra Danmark til Græken
land, det er alle penge, sved og tårer
værd!
2u

tott, vi så deres fabrik, hvor de gjorde
grønsager salgsklare -Besøg på koo
perativet Agarp, vi så deres kotel. Besøg på idrætsgymnasium. Derud
over var der også tid til at udforske
Budapest's billige spisesteder og vin
stuer!
På trods af en del vanskeligheder var
humøret højt.
- En vellykket tur.
2x

STUDIETUR TIL LOUTRAKI,
GRÆKENLAND
Søndag aften, den 23.9.89, tog 2u med
toget til København for næste morgen
at flyve til Grækenland. Mandag den
24.9 oplevede vi for første gangAthen's
super rene luft og det velorganiserede
vejsystem. Samme aften gik vi tidligt
i seng, trods lærernes (Niels Just
Mikkelsen og Anders Brok) ihærdige
forsøg på at lokke os uskyldige stude
rende ind i diskotekets mulme mørke.
Vi foretrak at være veloplagte til

Akropolis fra 2u's tur til Grækenland.
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STUDIETUR 2 Z - POWER UNGARN ‘89
Formålet var:

5 dages arbejde med frugtplukning bopæl i Kooperativ - på lan

AiH var:

det.
Præget af fantastiske røde trøj er båret af 2z-power i anledning

Bussen var:
Bussen var:
Ungarn var:

af deres studietur til Ungarn.
Ikke i stand til at køre selv, den skulle skubbes fra Foldby.
Varm, kold, varm, kold, varm, kold... Fed stemning.
Forventning, spænding, glæde, triumf, utålmodighed, røde

Ungarn var:

Ungarn var:
Budapest var:

Budapest var:

Natten var:

Ungarn var:
Ungarn var:
Ungarn var:

Ungarn var:
Bussen var:

Wien var:
Duborg var:
Danmark var:
Turen var:

trøjer og møgbus.
KAOS
Hvor skal vi sove i nat
Ingen vidste vi kom
Farvel arbejdslejr
Farvel frugter
Farvel nøje planlagte program
3 forskellige hoteller. Goddag luksushotel (nær Budapest)
Varm, stor, billig, billig, billig, øl, rom, unikum, billig, billig,
gullash!!
Kirker, slotte, broer, 2x, mennesker, trobantes, møgbeskidt,
sortbørshajer, gadesælgere, tesmalbade, metro, sporvogne, ta

xachauffører, badehætter.
Vores egen, kasino, natteliv, stambar; Lido, fest, morsomme

episoder, Budapest by night.
Varme, shorts, badning, rundvisninger, museer, underlige
navne, ingen tysk, ingen engelsk, men ungarsk.
Fabriksbesøg, kitler, kooperativer, køer, fabriksbesøg kitler,
miljøaktivister?
Sigøjnere, hestevogne, fodboldkamp, soldater, billig, billig,
billig, pas & papir, fattige folk, markeder, paprika.
Mystiske desserter, underlige forretter, endnu værre morgen
mad, fantastisk guide.
Anderledes lugt. DJ-Palle der opmuntrede os med sin “sang”.
Julie, vores skøre chauffør.
5 timers ophold. Kold og regnfuld.
Fuld af AiH'er fra Frankrig.
Taah, den er her endnu - skolen.
Suveræn, fantastisk, uforglemmelig, gentagelsesværdig.
(Konklusion: rejs ALDRIG med Grindstedrejser)
Mye, Anny og Hanne, 2z
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Kina temadage.
I begyndelsen af december stod skolen på den anden ende i 3 dage.
Temadagene var årsagen og temaet var ■'Kina ’. Der foregik mange forskellige
ting: foredrag, silkemaling og tegning, tai-chi (en kinesisk kampsport), kinesisk
madlavning, dragebygning og kinesisk filosofi.
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PRAKTISKE
OPLYSNINGER

SKOLENS PERSONALE
STUDENTERÅRGANG 1990
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Ungarnsaften med 2x
3xyzN ekskursion til Institut for Hu
mangenetik i Århus
Ungarnsaften med 2z
2biM ekskursion til Moesgaard
Besøg af folkeskoleelever fra Hadsten
Skole, Østervangskolen i Hadsten,
Langå Skole, Søndervangskolen og
Skovvangskolen i Hammel samt Ran
ders Realskole.

FRA SKOLENS DAGBOG
1989/90
August
Skolen starter
Introduktionsarrangementer
2abxyzM ekskursion til Vissing
2mus og 3mus ekskursion til Musik
huset

September
Introduktionsfest
Fællestime: “Duo Concertante” med
Lars Hannibal og Kim Sjøgren
3a’s formningshold ekskursion til År
hus Kunstmuseum
Foredrag af Hans Krull og Per Kra
mer om kunstværket i kantinen i for
længelse af Støtteforeningens gene
ralforsamling
Fodbolddyst mod Amtsgymnasiet i Pa
derup
3xyzKM ekskursion til Lilleåen
2buxzbiM ekskursion til Hinnerup
Atletikstævne Århus Stadion
Hyttetur lg
3xyzS ekskursion til Lilleåen
3xyzF ekskursion til Lilleåen
2a studietur til Dublin
2b, 2y, 3a, 3x, 3y og 3z studietur til
Paris
2u studietur til Grækenland
2x og 2z studietur til Ungarn

December
Temadage: Kina
Julehyggeaften
Fællestime: “High Times” rockmusik
Badmintonstævne Langkær Gymna
sium
Badmintonstævne AiH
Fællestime: Århus Amts Gymnasie
kor
Basketstævne AiH
3g naturfaglige udstilling i Hadsten
Centret
Parisaften med 3a
Basketstævne Vejlby-Risskov hallen
3a og 3xyzFK’s formningshold eks
kursion til Aarhus Kunstmuseum
Julefest
Juleafslutning

Oktober
Forældreaften lg
Gamle elevers fest
Praktikuge 3mK
Historieopgaven 2g

Januar
Forældrekonsultation 2g og 3g
Besøg affolkeskoleelever fra Rønbæk skolen, Præstemarkskolen og Haldum-Hinnerup Skole i Hinnerup
Forældrekonsultation lg
Volleystævne Ikast
Orienteringsmøde for kommende ele
ver

November
Fællestime for 3g: “Ungdom med op
gave”
Koret - koncert i Ridehuset
Fællestime med korene fra Paderup,
Skanderborg og AiH

Februar
Premiere på skolekomedien
Orienteringsaften lp (THF)
Studieorienterende dag 2g og 3g
Besøg af folkeskoleelever fra Frisko
len i Hinnerup
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Marts
lu og 2biM ekskursion til København
3g matematiske formningselever eks
kursion til Jorn Museet
2z ekskursion til Moesgaard Museum
3x ekskursion til Randers Kunstmu
seum
Håndboldstævne Århus Akademi
la og Ix ekskursion Slesvig
Foredrag om narkotikamisbrug v. Lis
Bernth
Valgfagsorientering lg

Maj
lu, lx,lz ekskursion Lilleåen
3aS ekskursion Karup-Herning eg
nen
Sidste skoledag 3g
Skriftlig studentereksamen 2g og 3g
Danskopgaven lg
Sidste skoledag 2g
Skriftlige årsprøver 2g
Mundtlig studentereksamen 3g
Skriftlige årsprøver lg

April
Forårskoncert/Forårsudstilling
3mS virksomhedsbesøg i Randers
Fællestime: “Zulu... er det ikke en
lakrids?”
Fællestime: “New Jungle Orchestra”

Juni
Mundtlige studentereksamen lg, 2g
og 3g

Årsafslutning.

Praktiske Oplysninger.
Befordring.
Der er mulighed for at søge om tilskud
til buskort, uanset i hvilken afstand
du bor fra skolen. Der er samtidig
mulighed for at søge tilskud i forskel
lige perioder udover 1 måned (læs
nærmere herom i vejledningen, som
er trykt på bagsiden af ansøgnings
skemaet). Den pris, som du selv skal
betale (egenbetalingen) er 175 kr. pr.
måned, pr. 1/5. 1990
Opkrævning og buskort sendes direk
te fra Amtskommunen.
Ansøgningsskemaet kan afhentes på
skolens kontor.

Formålet med biblioteket er at støtte
den daglige undervisning. I kan en
ten sidde der og arbejde i rolige omgi
velser i mellemtimerne - nær ved alle
de bøger I måtte få brug for - eller
bøgerne kan lånes med hjem, doghøj st
i 14 dage ad gangen.
Biblioteket har faste, begrænsede åb
ningstider, det er dog stadig muligt at
komme ind på biblioteket uden for
disse åbningstider ved enten at hen
vende sig på kontoret eller ved at
finde bibliotekaren.
Bogudlevering.
Ordbøger og lommeregnere skal ele
verne selv betale. Øvrige bøger udle
veres i løbet af skoleåret. Husk at
indbinde og skrive navn i bøgerne.
Bøgerne er skolens ejendom og skal
erstattes, hvis de ødelægges, mistes

Bibliotek.
Skolen har nu et fuldt udbygget bib
liotek til både læreres og elevers rå
dighed. I kan her f.eks. finde forskel
lige ordbøger, leksika, fag- og skønlit
teratur samt tidsskrifter.
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Ferieplan.
1990: Sommerferie: 25/6-7/8
Efterårsferie: 15/10-19/10
Juleferie: 24/121991: Juleferie: 4/1
Vinterferie: 11/2-15/2
Påskeferie: 25/3-1/4
Sommerferie: 24/6St.bededag: 26/4
Kristi Himmelfartdag: 9/5
Pinseferie: 20/5
(alle dage inkl.)

m.v. Boginspektor administrerer
bøger og papir og henvendelse kan
ske i boginspektors kontortid.

Ekskursioner
Ved ekskursioner forstås én- eller fler
dages rejseaktiviteter for hele hold.
Ekskursioner er undervisning, der fo
regår uden for skolen. De kan indgå
som et led i undervisningen i alle fag;
de er ikke obligatoriske i noget fag,
men indgår som et naturligt element
i nogle fags undervisning, jf. under
visningsvejledningerne.
Vi har på skolen erfaring for, at både
det sociale, almendannende og fagli
ge udbytte af ekskursioner er meget
stort for eleverne. Der lægges derfor
vægt på at kunne imødekomme klas
sernes ansøgninger om at foretage
ekskursioner i skoletiden, hvad enten
det drejer sig om ekskursioner i
Danmark eller i udlandet. For at skabe
den bedst mulige koordinering og
forhindre for mange aflysninger af
undervisningen har vi hvert åren fast
rejseuge, som i år er uge 39. Eleverne
i lg opfordres således til evt. at begyn
de at spare op til en evt. flerdages
ekskursion, som fremover sædvanlig
vis vil foregå i 2g.

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

Fors ømm elser.
I gymnasiet er der mødepligt. Det be
tyder, 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 elever
nes forsømmelser.
En af grundene til, at der er møde
pligt, er at man ved at følge undervis
ningen opnår visse fordele i form af
mindre pensum til eksamen.
Mange forsømmelser kan føre til, at
man ikke får lov til at gå til eksamen.
(Der er afsluttende eksamen i nogle
fag allerede i lg). Manglende afleve
ring af opgaver tæller også som for
sømmelser.
Forsømmer en gymnasieelev i et så
dant omfang, at skolen må nære be
tænkelighed over for elevens mulig
hed for at bestå eksamen, skal eleven
først underrettes herom mundtligt af
rektor. Fortsætter forsømmelserne
alligevel, skal skolen give en skriftlig
advarsel om, at eleven ikke kan ind-

Faglige Organisationer.
Lærernes fagforening hedder: Gym
nasieskolens Lærerforening (GL).
Tillidsmand på skolen er John Palm
Nielsen.
For gymnasieelever er der to organi
sationer:
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 Landsorga
nisation), som eleverne kan melde sig
ind i individuelt.
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stilles til eksamen, hvis forsømmel
serne fortsætter. Før den endelige
tilmelding til eksamen skal lærerne
på et lærerforsamlingsmøde udtale
sig, om elever, der har modtaget skrift
lige advarsler, skal indstilles til eks
amen, rektor træffer herefter afgørel
se om evt. eksamen på særlige vilkår
eller hel udelukkelse.
En elev, der ikke får tilladelse til at
deltage i eksamen efter Ig og 2g, kan
ikke fortsætte i næste klasse.
Efter sygdom afleveres første dag
eleven igen er i skole en seddel til
kontoret, der angiver dag(e) og årsag.

henholdsvis lg og 2g. Desuden arran
geres mundtlige årsprøver, som kan
være traditionel eksamensforberedel
se eller projekter. I 3g afholdes der
terminsprøve i de skriftlige eksamens
fag; i dansk og i valgfagene på højt ni
veau.
I maj-juni afholdes skriftlig og mundt
lig studentereksamen med fremmede
censorer.

Forældrekonsultation.
Der afholdes forældrekonsultation
hvert år i januar måned.

Fritagelse for undervisning.
Tilladelse gives kun i ganske særligt
tilfælde. Eventuelle anmodninger
herom skal i god tid fremsættes skrift
ligt over for rektor. Ansøgningsblan
ket kan afhentes på kontoret.

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

Oprykning.
Ved hvert skoleårs slutning drøfter
lærerforsamlingen hver elevs stand
punkt. Hvis dette giver anledning til
betænkeligheder vedtager lærerfor
samlingen, hvilket råd man vil give
eleven med henblik på næste skoleår,
men spørgsmålet om oprykning eller
ikke afgøres af eleven selv sammen
med forældremyndighedens indeha
ver.

Glemte sager.
Glemte sager/fundne sager bedes af
leveret på kontoret.
Forespørgsel angående glemte sager
rettes til kontoret.
Karaktergivning og prøver.
Der gives standpunktskarakterer
(13-skalaen) to gange i løbet af skole
året (forår og efterår).
Desuden gives der årskarakterer ved
skoleårets slutning. I slutningen af
lg og 2g holdes der årsprøver i de
skriftlige fag samt mundtlig studen
tereksamen i de fag, der afsluttes i

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.
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2g og 3g skal høres.
Lærerforsamlingen har til opgave at
drøfte den enkelte elevs standpunkt
og vejlede eleven med hensyn til op
rykning i næste klasse m.v. Alle lære
re 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 stem
meret.
Lærerrådet består af alle lærere an
sat ved skolen. Der vælges et forret
ningsudvalg bestående af formand,
næstformand og sekretær.Lærerrådet
skal høres/spørges om en række for
hold, der gælder for skolen som hel
hed og afgive sin indstilling/mening
om forsøgsundervisning, anskaffelse
af større inventargenstande, under
visningsmidler m.v. Endelig beslut
ter lærerrådet, inden for bekendtgø
relsens rammer, omfanget og arten af
årsprøver, karaktergivning m.v.
Fællesudvalget, der er kontaktorgan
mellem rektor, lærerråd og elevråd,
består af rektor, der er formand, læ
rerrådsformand, 3 lærere valgt af
lærerrådet og 4 elever valgt af elevrå
det.
Fællesudvalgets opgaver er gennem
information og forhandlinger at frem
me samarbejdet mellem lærere og
elever. Det træffer afgørelser inden
for de bevillingsmæssige rammer om
introduktionsdage, emneuger, fælles
timer og studiekredse. I samråd med
skolerådet kan det også træffe afgø
relse om f.eks. faciliteter og fester.
Skolerådet består af en repræsentant
for amtsrådet, rektor lærerrådsfor
manden og endnu en lærerrepræsen
tant, 2 repræsentanter for forældre
til elever under 18 år, 2 elevrepræsen
tanter og 1 repræsentant for det teknisk-administrative personale. Arbej

Ringetider.

Mandag,tirsdag,onsdag,fredag.

time
time
time
time
time
time
time
time

kl. 8.15
kl. 9.05
kl. 10.00
kl. 10.55
kl. 12.10
kl. 13.00
kl. 13.55
kl. 14.45

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

kl. 8.15
kl. 9.05
kl. 9.55
kl. 11.00
kl. 12.10
kl. 13.00
kl. 13.55
kl. 14.45

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.00
9.50
10.45
11.40
12.55
13.45
14.40
15.30

-

9.00
9.50
10.40
11.45
12.55
13.45
14.40
15.30

Skolens Demokrati.
Elevrådet er elevernes indbyrdes sam
arbejdsorgan. Det vælger repræsen
tanter til andre udvalg på skolen og
søger herigennem at få indflydelse.
Dertil kommer at eleverne i forbin
delse med skolens tilbud om valgfag i
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det kan kort sammenfattes således,
at det er skolerådets opgave at under
støtte samarbejdet mellem skolen,
forældrene og amtet på det ikke di
rekte pædagogiske område.

afleveres lægeattest, hvis en begrun
det anmodning afleveres skriftligt til
idrætslæreren. En sådan fritagelse
gælder højst en uge; bliver det nød
vendigt at forlænge den, skal dette
begrundes skriftligt over for idræts
læreren. Ved midlertidig fritagelse fra
idræt skal eleven overvære undervis
ningen for at høre de instrukser m.v.,
der gives.

Hvis en elev p.g.a. sygdom har måttet
forsømme undervisningen, skal hun/
han den første skoledag efter forsøm
melsen aflevere en seddel med angi
velse af sygdommens art og varighed
på kontoret. Sedlen skal være under
skrevet af forældre/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 hos
pital. Hjemmet bedes i sådanne til
fælde 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 lægeat
test herom til skolen. Særlig blanket
til en sådan lægeattest udleveres på
kontoret.
Hvis det drejer sig om kortvarig syg
dom, kan skolen fritage eleven for
aktiv deltagelse i idræt, uden at der

Studievejledning.
PERSONLIG VEJLEDNING.

Skolens elever kan henvende sig for
at få personlig vejledning om proble
mer af studiemæssig, social, økono
misk eller personlig karakter. Der er
mulighed for, via en studievejleder, at
blive henvist til skolepsykolog, social
rådgiver eller det bistandskontor, som
eleven hører til.
Hvis en elev er ved “at skride i svin
get”, 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 henven
de sig hos sin studievejleder i dennes
kontortid og få individuel vejledning.
Kontortiden er opslået uden for studi
evejlederkontoret.
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fyldte 18. år, dog afhængig af foræld
renes økonomiske forhold indtil kvar
talet efter det fyldte 19. år.Man må
sørge for i god tid (et par måneder før)
at hente ansøgningsskema på sko
lens kontor, hvor man samtidig kan få
udleveret brochuren, der gør rede for
reglerne, der gælder for statens ud
dannelsesstøtte.

UDDANNELSES- OG
ERHVERVSORIENTERING.

I løbet af Ig gives der kollektivt en
indføring i almen studieteknik og der
gives valgfagsorientering. I 2g gen
nemgås kollektivt dels generelle for
hold i forbindelse med uddannelse og
erhverv, dels økonomiske og sociale
forhold i uddannelsesforløbet. I 3g
fortsætter den kollektive - og den
individuelle - orientering om uddan
nelses- og erhvervsmuligheder, her
under bl.a. arbejdsmarkedsforhold,
arbejdsløsheds-problematik, ansøg
ningsprocedurer, optagelseskriterier
og muligheder for job i udlandet. For
2g og 3g‘erne bliver der hvert år ar
rangeret .
Uddannelsesdage på gymnasiet, hvor
eleverne får anledning til at træffe re
præsentanter fra diverse uddannel
sessteder og erhverv. 3g‘erne får des
uden tilbud om at deltage i “Åbent
Hus”-arrangement, der foregår på
uddannelsesstedet. Dette giver altså
også en mulighed for at opleve atmo
sfæren på stedet.

Skolen indsender ansøgninger hver
mandag til Styrelsen for Statens Ud
dannelsesstøtte, og ekspeditionstiden
vil herefter være ca. 4 uger.
Ugeinformation.
Hver fredag udgives en ugeinforma
tion for den kommende uge. Ugeinfor
mationen, der ophænges på klasser
nes opslagstavler, indeholder infor
mationer om arrangementer, skema
ændringer, lærerkurser, møder m.v.
Husk at læse ugeinformationen hver
uge-

SPECIALUNDERVISNING.

Rengøringspersonale

For elever med læsevanskeligheder
kan der etableres specialundervisning
i dansk efter behov.Elever med læse
vanskeligheder rådes til at kontakte
en studievejleder med henblik på
etablering af specialundervisning.
Denne foregår på skolen efter skole
tid og i små hold.

Jonna Dradrach, Anna Grethe Eng
berg, Else Marie Jacobsen, Maja
Jensen, Kirsten Kristensen, Jonna
Elgaard Madsen, Lise Sørensen, Helle
Thylkjær, Tove Bjerre Sørensen og
Inge Sørensen.

Statens Uddannelsesstøtte
For unge, der er fyldt 18 år, er der mu
lighed for at få støtte fra Statens Ud
dannelsesstøtte. Man er støtteberet
tiget fra og med kvartalet efter det
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BA Bente Rose Andersen
matematik

RB Ruth Bluhm,
Kemi/fysik/studievejl.

SA Stig Præst Andersen
fysik/kemi/matematik/naturfag

KC Kirsten Lundtoft Christensen
Tysk/fransk

MB Mathilde Bang
Biologi/teknikfag

CB Hans Christian Birkeland,
Mat/fys/Naturfag/datavejl.

PF Poul Frandsen,
Samf./historie/studievejl.

AB Anders Sørensen Brok,
Tysk/idræt/boginspektor

AF Anita Frisch,
Engelsk/oldtidskundskab

JC Jørgen Christiansen,
Samf./historie/rektor

48.

AG Anders Grøftehauge,
Fransk/dansk/studievejl.

AJ Alice Jacobsen,
Tysk/idræt

JH Jan Hesselvig Hagelskjær,
Matematik/fysik/naturfag

\
EJ Else Marie Jacobsen,
Rengøringsleder

BH Bente Tjerrild Hansen
Biologi

MH Mogens Hertoft,
Dansk/idræt

49.

LJ Lone Janderup Jensen,
Fransk/latin

PJ Poul Jensen,
Pedelmedhjælper

Jø Preben Jørgensen,
Fransk/spansk

PV Preben Veber Jensen
Biologi/geografi

KK Karin Esmann Knudsen,
Dansk/musik/drama

WJ Willy Johnsen,
Mat/fys/data/naturfag/datavejl.

LK Lise-Lotte Kring,
Engelsk/formning

LS Leif Søgaard Kristensen
Tysk/dansk

DL Dorte Esper Larsen
Idræt

KH Karen Kruse Hansen
Dansk/historie

LB Lars Bluhme Larsen,
Hist./engelsk/inspektor

BL Bente Langagergaard,
Musik/dansk

PL Peter Lindhardt
Fysik/kemi

51.

KL Kirsten Løvschal,
Fransk/idræt

NM Niels Just Mikkelsen,
Fysik/matematik/naturfag

HM Hans Jørgen Madsen,
Biologi/geografi

AN Axel Nielsen,
Dansk/historie

MM Marianne Mark,
Sekretær

DN Dennis Nielsen
Fysik/matematik/teknikfag

52.

JN John Palm Nielsen
Hist/idræt/samf.

PP Poul Erik Poulsen,
Skolebetjent

KN Karen Marie Nielsen,
Historie/idræt/studievejl.

US Ulla Berndt Nøhr
Kemi/fysik/erhvervsøk.

PR Poul Rønnenfelt,
Musik

53.

ES Elina Schmidt,
Kantineleder

KS Karen Skals,
Sekretær

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

PT Poul Tang,
Geo/samf./erhvervsøk/AV-insp.

MW Mette Weisberg,
Engelsk/dansk/film

ET Ellen Johanne Tandrup,
Religion/dansk/filosofi

AW Anette Wickings,
Engelsk/oldtidskundskab

3a

Elsebeth Knudsen
86981225
Ranunkelvej 5, 8370 Hadsten

Birgitte Amstrup-Jørgensen 86986260
Rønvangen 38, 8382 Hinnerup

Dorthe Koch
86986240
Æbleparken 18, 8382 Hinnerup

Louise Holme Andersen
Højvej 9, 8870 Langå

Majbritt Beg Kristensen
Lærkevej 10, 8870 Langå

86461510

86468364

Morten Berg-Christensen 86980308
Vegavej 17, 8370 Hadsten

Hanne Bisgaard Madsen
86980954
Vestervangen 39, 8370 Hadsten

Pia Høyer Christensen
86983146
Ellemosevej 31 B 1,8370 Hadsten

Else Marianne Nielsen
86914508
Falkevænget 87, 8370 Hadsten

Kirsten Glargaard
Vegavej 2, 8370 Hadsten

86981492

Gitte Byg Nielsen
86980857
Kløvermarksvej 24, 8370 Hadsten

Helle Hansen
Siøvej 23, 8370 Hadsten

86914810

Janne Sloth Nørgaard
86461420
Dr. Lassensvej 2, 8870 Langå

Dorthe Mørch Henriksen
86980785
Ådalsparken 12, 8370 Hadsten

Maybritt Pedersen
86980095
Solsortevej 5, 8370 Hadsten

Henriette Henriksen
86987379
Stjerneparken 14, 8382 Hinnerup

Susanne Storm Rasmussen
Grøntoften 24 a, 8382 Hinnerup

Marianne Ho
Villavej 10, 8870 Langå

Jane Sørensen
86989093
Ødumvej 27, 8370 Hadsten

Karin Johannessen
Nygade 3, 8870 Langå

86461164

86461841

Rikke Sørup
86461582
Kildedalen 2, 8870 Langå

Tanja Johnsen
86983156
Ellemosevej 29, A8, 8370 Hadsten

Rikke Wendelbo
Røjen 3, 8382 Hinnerup
55.

86988492

3x
Camilla Hjorth Andersen
86987825
Egevænget 35, 8382 Hinnerup

Thomas Løkke
Toftevej 1,8870 Langå

Lars Christian Angel
86982391
Hammelvej 34, 8370 Hadsten

Kristian Lindgren Madsen 86982129
Godthåbsvej 2, 8370 Hadsten

Heidi Hoffmann Berthelsen 86960046
Landsbækvej 35, 8450 Hammel

Christian Mundt
86986350
Bekkasinvej 6, 8382 Hinnerup

Charlotte Kjær Christensen 86986682
Rønvangen 208, 8382 Hinnerup

Morten Mygind
86982115
Egeparken 11,8370 Hadsten

Britt Bang Jensen
86988603
Vestervangen 49, 8370 Hadsten

Peter Nors
86964405
Sognevej 10, 8870 Langå

Linda Ladefoged Jensen
86980557
Sandbyvej 14, 8382 Hinnerup

Thomas Pedersen
86914383
Langskovvej 23, 8370 Hadsten

86468430

Birte Poulsen
86461173
Langå Mark 22, 8870 Langå

Tanja Kroger
Pilevej 2, 8870 Langå

86462238

Anita Rosenkilde Lambertsen
Mosevej 4, 8370 Hadsten 86981920

Jens Jakob Baltzer Rasmussen
Frejasvej 9, 8370 Hadsten 86981108

Karin Laursen
Byvej 9, 8370 Hadsten

Karsten Reitan Sørensen 86989018
Mejlbyvej 6, 8370 Hadsten

86914758
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Thomas Kruse
86987564
Rønvangen 1 86, 8382 Hinnerup

3y
Kjeld Froberg
Kirkeskovvej 5, 8450 Hammel

Christian Lundegaard
86985917
Vittenvej 104, 8382 Hinnerup

Christian Glistrup
86983097
Jupitervej 33, 8370 Hadsten

Karina Maria Madsen
Sallvej 1,8450 Hammel

Jacob Hansen
86986569
Stjerneparken 3, Søften, 8382 Hinnerup

Anja Stougaard Nielsen
86980573
Erslevvej 75, 8370 Hadsten

Mette Hansen
86987639
Orionsvej 3, 8382 Hinnerup

Per Løkke Nielsen
86987603
Tybjergvej 8, 8382 Hinnerup

Stephan Pauli Jeppesen
86985820
Rønvangen 224, 8382 Hinnerup

Rikke Nielsen
86987117
Hjortevej 2, 8382 Hinnerup

Søren Jeppesen
86985305
Solsortevej 6, 8382 Hinnerup

Ida Birgitte Meinert Pedersen
Siøvej 4, 8370 Hadsten
86914055

Jens Johannes Lundsgaard Jørge
86985774
Kildevangen 23 C, 8382 Hinnerup

Karsten Pedersen
86981806
Skanderborgvej 3, 8370 Hadsten

86962487

Lars Ansel
86981875
Hjaltesvej 5, 8370 Hadsten

Danny Wilmars Knudsen
86911063
Vittenvej 95, 8382 Hinnerup

Torben Skinbjerg
Tværvej 15, 8370 Hadsten

Rikke Beyerholm Bang Knudsen
86914308
Jeppe Åkjærsvej 19, 8370 Hadsten

Jan Bisp Terkildsen
86195460
Skolebakken 11, st.tv., 8000 Århus C

Annette Koudal
86985434
Nørrevangen 26, 8382 Hinnerup

Michael HaahrTroelsen
86985898
Rørsangervej 6, 8382 Hinnerup

Laila Kviesgaard Kristensen 86985302
Th. Nielsensvej 5, 8382 Hinnerup

Mads Tønder
86981513
Æbleparken 26, 8370 Hadsten

57.

3z

Maria Louise Kjær
Hovvej 15, 8370 Hadsten

Claus Andersen
86986265
Snerlevej 7, 8382 Hinnerup

Yvonne Kristensen
86982507
Østervangsvej 6, 8370 Hadsten

Gynter Kjærsgaard Astrup 86988151
Dyreparken 8, 8382 Hinnerup

Carsten Lindholst
86985511
Bekkasinvej 14, 8382 Hinnerup

Bo Skøttrup Christensen
86982529
Vestervangen 61,8370 Hadsten

Tomas Pødenphant Lund
86987837
Kildevangen 43, 8382 Hinnerup

Charlotte Juhl Christensen 86963844
Minervavej 3, 8450 Hammel

Jakob Aggergaard Mikkelsen 86985752
Æbleparken 16, 8382 Hinnerup

Janne Ejrnæs
Duevej 6, 8382 Hinnerup

86986245

Lene Bonde Nielsen
Engvej 5, 8382 Hinnerup

86980782

86985414

Morten Eriksen
86988101
Bekkasinvej 2, 8382 Hinnerup

Jan Neergaard Olesen
86914169
Elmelundsvej 51,8370 Hadsten

Anders Gøttsche
Granvej 2, 8370 Hadsten

86980923

Poul Thomas Rasmussen
86987195
Thiesensvej 5, 8382 Hinnerup

Svend Schou Hansen
86986067
Damsbrovej 30, 8382 Hinnerup

Jesper Strøm Sø hof
86985521
Skoletoften 6, 8382 Hinnerup

Pia Elholm Jakobsen
86982251
Hjaltesvej 26, 8370 Hadsten

Steen Overgaard Sørensen 86982462
Platanvej 4, 8370 Hadsten

Ellen Birgitte Agerbo Jensen 86986083
Damsbrovej 57, 8382 Hinnerup

Christian Toft
Villavej 64, 8870 Langå

Esben Steenholt Jensen
Duevej 8, 8382 Hinnerup

Heidi Aaby
86986623
Søndermarken 58, 8382 Hinnerup

86987295
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86461201

Adresseliste, Lærere
BA Bente Rose Andersen Otto Rudsgade 25, 8200 Århus N

86167933

SA Stig Præst Andersen Langelandsgade 220, 8200 Århus N

86103180

MB Mathilde Bang Abildsgade 36, 8200 Århus N

86101107

CB Hans Christian Birkeland Paludan Müllersvej 10, 8000 Århus C

86138127

RB Ruth Damsgård Bluhm Vibevænget 4, Herskind 8464 Galten

86954407

AB Anders Sørensen Brok Arnegårdsvej 41,8230 Åbyhøj

86256514

BC Jeppe Bo Christensen Silkeborgvej 211,8230 Åbyhøj

86155781

KC Kirsten Lundtoft Christensen Christiansminde 11,8541 Skødstrup

86993786

JC Jørgen ChristiansenSkovbrynet 32, 8000 Århus C

86110338

PF Poul Frandsen Solbakken 22, 8240 Risskov

86173638

AF Anita Frisch

Hovmarksvej 166, Stensballe, 8700 Horsens

75658029

AG Anders Grøftehauge Tinghøjvej 8, 8370 Hadsten

86981842

JH Jan Hesselvig Hagelskjær Tåsingegade 20, st.tv., 8200 Århus N

86107465

BH Bente Tjerriid Hansen Kildehøjen 160, 8240 Risskov

86210210

MH Mogens Hertoft Hroarsvej 4, 8370 Hadsten

86981858

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

86275601

LJ Lone Janderup Jensen Storkevej 11,8382 Hinnerup

86911662

PV Preben Veber Jensen Fyensgade 30, 3.tv., 8000 Århus C

86130417

WJ Willy Johnsen Chr. Molbechsvej 13, IILth., 8000 Århus C

86184463

Jø Preben Overgaard Jørgensen Overdrevet 20, 8320 Hinnerup

86911120

KK Karin Esmann Knudsen Vissingvej 33, 8370 Hadsten

86983420

LK Lise-Lotte Kring Vibevej 6, 8240 Risskov

86178808

LS Leif Søgaard Kristensen Holmkærvej 38, 8380 Trige

86230547
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KH Karen Kruse-Hansen Norges Alle 23, 8200 Århus N

86102014

BL Bente Langagergaard Mylius-Erichsensvej 3, 8200 Århus N

86166526

DL Dorte Esper Larsen Hovvej 5, 8370 Hadsten

86982328

LB Lars Bluhme Larsen Overdrevet 16, 8382 Hinnerup

86911447

PL Peter Lindhardt Hjelmensgade24, 8000 Århus

86183256

KL Kirsten Løvschal Engvej 19 B, 8370 Hadsten

86980798

HM Hans Jørgen Madsen Islandsvej 26, 8370 Hadsten

86983484

NM Niels Just Mikkelsen Jægervej 50, 8450 Hammel

86961439

AN Axel Agesen Nielsen Jernaldervej 40, Søften,8382 Hinnerup

86912082

DN Dennis Nielsen Jerichausgade 2,1.th., 8000 Århus C

86185494

JN John Palm Nielsen Bøgehaven 31,8370 Hadsten

86915269

KN Karen Marie Nielsen Æbieparken 17, 8370 Hadsten

86980905

PR Poul Mikael Rønnenfelt Lollandsgade 36, 8000 Århus C

86195241

PT Poul Tang Falkevænget 30, 8370 Hadsten

86914131

UN Ulla Berndt Nøhr Søholdt Alle 43, 8600 Silkeborg

86800964

ET Ellen Johanne Tandrup Frejasvej 4, 8370 Hadsten

86980169

KT Kenneth Kristensen Tollund Skolegade 25, 8000 Århus C

86123715

MW Mette Elisabeth Weisberg Sønder Alle 5, 8000 Århus C

86130062

AW Anette Wickings Pilevej 5, 8370 Hadsten

86982202

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

86981747

PJ Poul Jensen, pedelmedhjælper, Elmevej 7, 8543 Hornslet

86995217

MM Marianne Mark, sekretær, Skovvangsvej 10, 8370 Hadsten

86981700

PP Poul Erik Poulsen, pedel, Ellemosevej 30, 8370 Hadsten

86981975

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

86914764

KS Karen Skals, sekretær, Lyrevej 9, 8900 Randers

86410081
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Grundplan

Bibliotek
Lærerværelse
Studievejledning
Musik
Formning (under musik)

